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Túlélők emlékeztek 

Tiszaladányi jeremiád 
Meg élŐ, a 2. világháború után a Szovjetunióba elhurcolt túlélők 

a szereplői annak a megrázó előadásnak, amelyet a Nagykőrösi Re
formátus Tanítóképző Főiskola hallgatói tolmácsoltak október 14-én 
a celldömölki református templomban. Döbbent csend az előadáson! 
Hiszen mi is lehettünk volna szenvedői annak az embertelen, testet-
lelket megrázó gyötrelemnek, amit számunkra megelevenítettek a t i 
szaladányi egykori fiatalok elmondásai alapján. Az elhurcoltak közölt 
volt, aki nem bírta a szenvedést, meghalt a bányában vagy öngyilkos 
lelt. A túlélők Istentől kaptak erőt, akii kerestek cs megtaláltak sze
rencsétlenségükben. Gyakran a „Tebenned bíztunk"-kal az ajkukon 
mentek robotolni, egymást erősítették, segítették. 

A döbbenet azoknak is szólt, akik egy másik generációként, átélve 
a közelmúlt történelmét, emlékeztettek bennünket arra, hogy emlé
kezzünk! Ne felejtsünk! 

Dr. Dóra Józscfné 

A U T O V I L L B T . 
9500 CELLDÖMÖLK, SÁGI ÚT 218. 

w w Telefon: 384/26 mellék 
- AUTÓVILLAMOSSÁGI JAVÍTÁS 
- ÖNINDÍTÓ-GENERÁTOR FELÚJÍTÁS 
- KIEGÉSZÍTŐ ELEKTRONIKÁK BESZERELÉSE (visszajelzők, automatikák) 
- EGYÉB VILLAMOSSÁGI JAVÍTÁS 

PERION akkumulátorok kaphatók 

Lakásépítés hitelből 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Jól előkészített, így rövid ülést 
tartott október 30-án a celli kép
viselő-testület. A fő téma a M i 
kes Kelemen utcában építendő 
lakások kivitelezői pályázata és 
a beruházáshoz szükséges hitel 
felvételének jóváhagyása volt. A 
dönlés alapján az épületet a 
VASBER Kft. fogja kivitelező
ként felépíteni. A hitelt illetőleg 
elfogadták a javaslatot, hogy az 
értékesítés céljából lakásépítésre 
vállalkozó önkormányzatok hi
telkeretéből 38 millió forintos 
kölcsönt vegyenek fel. 

A folyó ügyek pont alatt dön
tés született arról, hogy az alsó

sági városrész volt evangélikus 
iskolaépületét visszaszármaztat
ják az egyháznak. Ebben az épü
letben jelenleg az Alsósági Klub
könyvtár is működik. Ennek új 
helyre költöztetése érdekében a 
központi költségvetéshez 9 mi l 
lió forint összegű kárpótlási 
igényt fognak felterjeszteni. 

A képviselők elvetették a két 
hírlapárusító pavilon felállítására 
irányuló kérelmet azzal az indok
lással, hogy a város olyan pont
ja in kell felállítani ilyen jellegű 
tevékenység lebonyolítására 
szolgáló építményeket, ahol nem 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Egészségesebben - Alsóságon 
Az akupunktúra helye a mai 

orvoslásban címmel dr . Maros-
falvy Ferenc főorvos tart előa
dást november 9-én, csütörtökön 
este 6 órakor az Alsósági Kultúr
házban. Ugyanott Paulics Éva 

természetgyógyászati szakta
nácsadó, a biofizikai allergia
diagnosztikáról Mora-készülék be
mutatóval és allergiateszteléssel 
egybekötött előadást tart november 
16-án, csütörtökön este 6 órakor. 

Nem csak értékes, talán érdekes is... 

Lapunkat ünnepeltük 
Semmi kétség, százasok va

gyunk. S ez megnyugtató. Októ
ber 26-án ugyanis megjelent az. 
Új Kemenesalja századik lapszá
ma. Olvasóink mondták is, hogy 
ilyen értékes még sohasem volt 
a lap, mert volt rajta egy 
százas (!). De fordítsuk komolyra 
a szót! 

Lapunk a jubileum alkalmából 
szerző-olvasó találkozót hirde
tett, amelyhez a Kreszncrics 
Könyvtár adott helyet. Belepve 
a helyiségbe jó érzés volt látni, 
hogy olvasóink milyen szép 
számban tiszteltek meg bennün
ket. 

Dörnyei Lászlóné könyv
táros, a házigazda Berzsenyi 
Asztaltársaság nevében köszön-

lötie a jelenlevőket, közlük Mak
kos Is tván polgármestert, a lap 

felelős kiadóját, Baranyai A t t i -
láné dr. jegyzőnőt, Burkon 
László újságírót, felelős szer
kesztőt. A rendezvényt megtisz
telte jelenlétével a sárvári városi 
lap felelős szerkesztője is. 

Dömyei Lászlóné a köszöntés 

után lapunk elődjéről, a Keme
nesaljáról adott vázlatos áttekin
tést, majd Makkos Istváné volt a 
szó. ő már a lap újkori történetét 
tekintette át. 

Lapunk életében - mely ele
inte negyedévenként, majd ha
vonta jelent meg - fontos állo
másként említette az 1994-es 
esztendőt, amikor kétheti megje
lenésre tértünk át. Fontos dátum 
azért is, mert célunk: minél ak
tuálisabbá tenni újságunkat. A 
másik fŐ feladat, hogy „ne men
jen el politikai irányba a lap". Er
re garanciaként a szerkesztőbi
zottságot nevezte meg. Szólt még 
az előállítási költségekről, ame
lyek az öl hónappal ezelőtt mun
kába állt reklámszervező agilitá
sából adódóan jelentősen csök
kentek. 

Burkon László szíve ügyének, 
legkedvesebb lapjának nevezte 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Megemlékezés 

Október 23-án, a forradalom 39. és 
a köztársaság kikiáltásának 6. évfor
dulóján Makkos István polgármester 
mondott beszédet - sajnálatosan kis
számú közönség előtt. Völgyi L. 

Kopott keresztek helyett 
közös mementó 

Mint arról már a megyei lap is hírt adott, az Országos Baleset
megelőzési Bizottság egy olyan emlékmű felállítását tervezi, amely 
az ország központi helyén emlékeztetne a közlekedési balesetek ál
dozataira. Az ötlet mélységesen emberi és mélységesen egyszerű, 
mint a magasztos dolgok általában, hiszen úgy vélem, mindenkinek 
van legalább egy olyan ismerőse, netalán rokona, aki közúti baleset 
áldozata lett. 

Az országos felhíváshoz csatlakozott a Celldömölk Városi Bal
esetmegelőzési Bizottság, amely az Új Kemenesalja hasábjain intézi 
a jelen felhívást Kemenesalja polgáraihoz, hogy a közadakozásból 
létesítendő emlékmű mielőbb felállíttathasson. Szívesen fogadnak 
minden adományt, egészen kis összegűtől a jelentősig. Ha térségünk 
minden autósa akár csak jelképesen egy liter benzin árát áldozná 
erre a célra, az is szép összeget tenne k i . 

Az akcióról további felvilágosítással szívesen szolgál a V B B tit
kára, Eröss Elemér rendőr törzszászlós. 

Az adományokat a budapesti I I . kerületi OTP-fiók (Bp., Frankéi 
Leó út 21.) 217-98302 számú számlájára lehet eljuttatni. 

RL 

Kiegészítés 
jánosházi cikkünkhöz 

Az önkormányzat nehéz anya
gi helyzete nem tanácsi örökség
ben keresendő. A tanácsi rend
szerig eredeztethető hitelállo
mány éves törlesztőrészletének 
fizetése gondot nem jelent. Az 
orvosi ügyeleti díjak Jánosháza 
és a környező települések részé
ről október elején már átutalásra 
kerültek. 

Molnár Géza 
polgármester, Jánosháza 

Ne feledje! 
Új Kemenesalja 

kéthetente! 

4 kábelhálózatán Ön is nézheti! 

Fizesse elő most. 

FILMEK MAGYAR 

FELIRATTAL VALAMINT A 

BUNDESLIGA ILL. AZ OLASZ "A" 

CSOPORT ÉLŐ, EMLZIV KÖZVETÍTÉSBEN. 
Jeletztkezni: Média-Téka Vasútállomás 

vagy telefonos -üzenetrögzítőn, 
név és cím megjelölésével tel.:06/30/463-1 71 
Kábelhálózat üzemeltetők: 
Tarczi Csaba tel.: 06/30/376-250 Mogyoróssy Gyula 

s 

Újdonság a könyvtárban 
Műveljük meg (és szépítsük) kertjeinket 

(Hessayon: Építem a ker- Szól a falakról , kerí tésekről , 
tem. - Budapest: Park Kiadó, 
1995.) 

A Kertszakér tő sorozat eme 
szép kiállítású kötete olyan do
loggal ismertet meg bennünket , 
amivel - valljuk meg - nem so
kat törődünk. A kert az a szük
séges rossz kategóriájába sorolt 
valami, ami kinéz , ahogy kinéz, 
csak teremjen meg az a kis ház
táji. 

A kötet nem az efféle ker
tekkel foglalkozik, hanem a la
kóház szép és ízléses környe
zetének kialakítását mutatja be. 

azok épí tésérő! é s karbantar tá
sáról . 

Ha, jelenlegi viszonyaink kö
zött , nem mindig teljes egészé
ben megvalós í tha tó leírást is 
ad, annak el lenére s zámos j ó öt
letet és mesterfogást leshetünk 
el a könyvbő l , amelynek i l 
lusztrációi is igen szemlélete
sen mutat ják be a tennivalókat , 
a fe lhasználandó anyagokat és 
a végeredményt . 

Ugyanebben a sorozatban 
megjelent a Díszfák és dísz
cserjék c ímű köte t is. gy. 

Üzlet a gazdálkodók szolgálatában 

AGRO ENTA: Mindenki jól jár vele 
Sokáig okozott problémát a vá

ros és környéke gazdálkodóinak, 
ha meghibásodott valamelyik gép
alkatrész. Mivel helyben nem le
hetett beszerezni, kénytelenek vol
tak más városokba menni érte. 

Az elmúlt év vége felé azonban 
kedvezően változott a helyzet. A 
zalaegerszegi érdekeltségű AGRO 
ENTA Kft. üzletet nyitott a város
ban. A kft. profilja mezőgazdasági 
gépalkatrészek árusítása. 

Sebestyén Attila üzletvezető tá
jékoztatása szerint az IFA és az 
MTZ összes típusához vannak al
katrészeik. Ezen kívül árusítanak 
olajakat, gumiárut, gumiköpenye
ket, fagyálló folyadékot, akkumu

látorokat stb. A csaknem egy esz
tendő alatt felmérték, melyek azok 
az alkatrészek, amelyeket a leg
gyakrabban kell cserélni, azokból 
eleve többet tartanak raktáron. Az 
áruszállítás egyébként is folyama
tos. 

- Jó érzés látni a gazda meg
könnyebbülését - mondja az üzlet 
vezetője - , amikor kétségbeesve 
jön egy-egy alkatrész után érdek
lődni, és mi azonnal ki tudjuk szol
gálni. A gazdák ugyanis akkor jön
nek, ha valami meghibásodik, és 
olyankor nem mindegy, hogy med
dig kell állnia a gépnek. 

A cclli üzlet forgalmával a kft. 
vezetője, Zelkó Endre is maximá

lisan elégedett. Az AGRO ENTA 
- ami a Széchenyi utca végén, a 
volt Kemenesalja Csárdával szem
ben található - végül is egy olyan 
üzlet, amivel mindenki jól járt. 

Nyitvatartási idő: hétfőtől szer
dáig 8-tól 16 óráig, de szükség ese
tén bármikor rendelkezésre áll az 
üzletvezető és Szarka János el
adó, - v -

I [ S g ü 
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Lakásépítés hitelből 
(Folytatás az 1. oldalról) 
megoldott a hírlapellátást. Ez pe
dig nem a Korona ABC és a 
JEEÉ diszkont áruház környéke, 
ahogy ezt a kérelmezők gondol
ták. 

A Korona-foghíj és a Vasvári 
Pál utcai szabad telek eladására 
a város kétfordulós pályázatot 
hirdetett. A kikiáltási ár 5 ezer, 
illetve 3500 forint négyzetméte
renként. A tervek szerint a pá
lyázat november 10-én fog meg

jelenni és a végső döntés - elő
reláthatólag - jövő év március 
15-én lesz. 

A testület döntött arról, hogy 
a Vas Megyei Egészségügyi 
Szolgáltató Kht-nak átruházza 
teljes egészében a kórház és rész
ben a rendelőintézet épületének 
használati jogát. A rendelőinté
zetnek a szakrendelésre szolgáló 
részét adják át. Döntöttek arról 
is, hogy a tüdőgondozó épületét 
nem adják át. Ennek a feladatnak 

az ellátása megoldható a rende
lőintézet épületében, és így a tü
dőgondozó jelenlegi épületét 
más módon lehet hasznosítani. 

Elfogadták a közművelődési, 
oktatási, gyámügyi és sportbi
zottság javaslatát, hogy az intéz
mények működésének felül
vizsgálatára ad hoc bizottságot 
nevezzenek k i , és az átvilágítás 
elvégzésének határidejét hosz-
szabbítsák meg 1996. január 31-
éig. 

Utolsó pontként tárgyalták a 
képviselők az iskolaegészség
ügyi ellátás jövő év január l-jétől 

esedékes új finanszírozási mód
jának kérdését. A testület feladat 
az volt, hogy arról döntsön, hogy 
az erre a célra biztosított összeg 
(20 Ft/tanuló/hó) milyen módon 
kerüljön elosztásra. Az elfoga
dott javaslat szerint nem főállású 
védőnő foglalkoztatása esetében 
az orvos és védőnő között fele
fele arányban oszlik meg az 
összeg, míg abban az esetben, ha 
főállású védőnő végzi ezt a fel
adatot, a pénz felét az orvos kap
ja, míg a fennmaradt részt dologi 
kiadásokra fordíthatják. 

Györe Géza 

Oktatási eszközök arzenálja Budapesten 
Október 27-én a HUNGARODIDACT kiállítást 

választotta tantestületi kirándulásának célpontjául 
az Eötvös Loránd Általános Iskola tanári kara. A 
B N V területén elhelyezkedő kiállításon és vásáron 
felvonultatták teljes kínálatukat a magyarországi 
tankönyvkiadók, s mindazon cégek, amelyek ok
tatási segédeszközök, iskolabútorok, számítógépek 
forgalmazásával közel vannak az oktatás ágazatá
hoz. 

Öröm volt látni, hogy helyi kiadóink, az Apáczai 
és a Pauz milyen népszerűségnek örvendtek az 
érdeklődők körében, hiszen házuk táján mond
hatni mindig telt ház volt. Ennél jobban semmi 
sem jelezheti fáradságos eddigi munkájuk eredmé
nyességét, színvonalas működésükkel kivívott 
rangjukat. 

A kiállítás összességéről elmondható, hogy min
den volt, ami vásárlásra csábította - volna - az 
érdeklődőket. Elnézve a bőséges kínálatot és az ára

kat, azért az is nyilvánvaló volt, hogy valahol a 
legdrágább termék is bizonyára vevőre talál, hisz 
ha nem így lenne, akkor a forgalmazó cég már 
régen csődbe ment volna. 

A kritika hangján meg kell azért annyit jegyezni, 
hogy testneveléssel kapcsolatos eszközöket csak 
egy helyen és nagyon szerény mértékben lehetett 
látni, s kifejezetten sajnálatosnak mondható, hogy 
tiszta kategóriájú, zenei tárgyú kiállítóval nem le
hetett találkozni. 

Mindezek mellett a kiállítás nagy élményt nyúj
tott, jól lehet elgondolkodtató az egyik kolléga 
megjegyzése, amely az iskola anyagi erőforrásaira 
s a várható jövő lehetőségeire irányult: „Pesten 
megnéztük, hogy mi lesz majd nekünk is, de csak 
körülbelül ötven év múlva.. ." 

Jó lenne hinni, hogy nincs igaza, bár a tények 
mégis őt látszanak igazolni. 

RL 

Közelebb a telefon? 

Epül a RABACOM celli köz
pontjának épülete. Értesülése
ink szerint februárra készen 
lesz... Fotó: Völgyi L. 

Fizessen elő, rendelje meg lakására az Uj Kemenesalját! 
A j ö v ő esztendőtől a cel ldö

mölki e lőf izetőkhöz a polgár
mesteri hivatal juttatja el két
hetente megje lenő lapját, az Új 
Kemenesal ját . Kérjük, hogy je
lenlegi é s leendő előfizetőink a 
mellékel t megrendelő lapot tölt
sék k i és december 10-éig ju t 
tassák el a hivatal műszaki osz
tályára Nagy Antalhoz. Önnek 
csak egyszer kel l fáradnia, ami
kor kitölti és eljuttatja a meg
rendelését a megadott c ímre , s 
ha egész év re előfizet, 1996-
ban huszonnégy alkalommal a 
postaládájában találja az újsá
got. Számoljon! A j ö v ő évi 
előfizetési díjat a mai á rakon 
állapítottuk meg, sőt: m é g ked
vezményt is adtunk. Enné l 
könnyebben és o lcsóbban lehe
tetlen lesz 1996-ban hozzájut
nia az Új Kemenesalja lapszá
maihoz. 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja c ímű lapot, amelynek előfizetési díja 

"'"1 

• egész évre 500 forint, 
• f é l é v r e 250 forint, 
• negyedévre 125 forint. 

Kérjük, az előfizetés időtar tamát jelöl je X-szel! 

A z előfizetési díjat a kitöltött megrendelő lappal az ál talam megadott c ímen j e l en tkező kéz
besí tőnek fizetem. 

N é v : 

C ím: 

Dá tum: Aláírás: 

A megrende lő lapot a Cel ldömölk i Polgármester i Hivatal Műszak i Osz tá lyára , Nagy Antalhoz 
kérjük eljuttatni. 

J 
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Lapunkat ünnepeltük 
(Folytatás az I. oldalról) 
az Új Kemenesalját. Örömét fe
jezte k i , mert „nagyon j ó csapat 
volt és van körülötte", amellyel 
könnyű együtt dolgozni. O is 
fontosnak tartja a kétheti megje
lenést, de a hetenkéntit sem tartja 
elképzelhetetlennek. Elmondta, 
fontos, hogy a hivatal nem akarja 
ráerőszakolni saját akaratát a lap
ra, ugyanakkor legyen fogékony 
mindenre, amit a szerkesztőség 
elgondol. Fájlalta, hogy kevés a 
lakossági visszajelzés, és írásra 
buzdította az olvasókat. Szólt ar
ról is, hogy a szerzők nem pén
zért dolgoznak, hisz a honorári
um olyan kevés, hogy az sok 
esetben a kiadásaikat sem fedezi. 

Németh Tibor, a szerkesztő
bizottság tagja szerint a kisvárosi 
sajtó műfaja különleges, hisz itt 

mindenki ismer mindenkit. -
Megkínlódunk ám mi az írással 
- húzta alá kollégája igazát Dala 
József. 

Olvasói javaslatként elhang
zott, hogy szívesen látnának a 
lapban egy úgynevezett jogi fó
rumot, amely rendeletek, tör
vények értelmezéséről, hatásai
ról tájékoztatná az olvasót. Erre 
Baranyai Attiláné azonnal ígére
tet is tett. 

Vajda Lajos Borgátáról kérte, 
hogy a lap legyen a vidéké is, a 
környező településé. Erre viszont 
Burkon László válaszolt azzal, 
hogy az elmozdulás a kemenes-
aljai községek, polgármesterek 
sorozattal megtörtént, de a vidék 
kérjen több helyet magának a 
lapban. A további hozzászólók 
részint megerősítették a lap j ó 

színvonalát, részint a precíz tá
jékoztatásra figyelmeztettek. 

A rendezők ezután pogácsával 
és borral kedveskedtek a jelenle
vőknek. A találkozó baráti be
szélgetéssel folytatódott. 

Mint az esemény tudósítója, a 
szerkesztőbizottság nevében kö
szönetemet fejezem k i azoknak, 

akik jelenlétükkel, hozzászólá
sukkal megtiszteltek bennünket. 
Kívánom valamennyi kedves Ol
vasónknak, hogy mindig várják 
türelmetlenül a lapunkat, és ol
vassák olyan szeretettel, mint 
ahogy mi azt készítjük. 

Völgyi László, 
a szerkesztőbizottság tagja 

Adalékok 
Kemenesalja sajtótörténetéhez 

Az Új Kemenesalja századik számának megjelenésekor felidéződ
tek a múlt és jelen emlékei, elsősorban azokban, akik régen és ma 
szorgoskodnak, hogy legyen helyi újság. Egy térség kultúrájának is 
fokmérője, hogy rendszeresen vagy alkalmanként helyi újság kerül 
az olvasók kezébe. Ezért mindenkor meg kellett küzdeni, így a meg
sárgult valamikori lapok láttán ott „rejtőznek" azok a személyek, 
akik megdolgoztak a mindenkori újság létezéséért. 

így van ez napjainkban is. De elsősorban a régiek iránti tiszteletet 
szeretnénk kifejezni. A tapasztalat az, hogy akadtak fáradságot nem 
ismerő emberek, anyagiakat áldozók, intézmények vagy magánsze
mélyek, akiknek révén Kemenes vidékén volt újság. Megható, ma 
már sajtó-, illetve kultúrtörténeti érték a gyermek Gáyer Gyula által 
szerkesztett és kézzel írt, rajzolt újságocska. Közrebocsájtott egy 

1932- n o v e m b e r 27 . Ára 16 "fiHAr. Vt. é v f o l y a m 4 8 . 5 ; a m . 
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sportújságol a „Patria" t.e. közlönyeként Sport Újság címmel. Meg
jelentetett egy vicclapot is, Katona Józsi nevűt. Mindez távolra vezet 
vissza az időben. Majd nyomtatásban rangos formában következtek 
az újabb újságok. Bizonyos évek, évtizedek „kiestek", nem volt helyi 
lap. Majd újra megteremtődtek a lehetőségek, és napjainkban kéthe
tente van mit kézbe venni az Új Kemenesalja révén. 

Nincs arra mód, hogy ezúttal részletes és átfogó összegezést adjunk. 
A gyűjtők birtokában őrződnek a régi és a mostani újságok. Bizo
nyosan érdemleges kutatás, Összegezés is bekövetkezik, említve a 
vidékünkön megjelenő újságokat, törekvéseket és azon személyeket, 
akik gondozták e kiadványokat. Ezúttal egy régen megjelent újság 
fejlécét mutatjuk be, hisz csak erre van mód. Mégis, úgy látjuk, hogy 
indulásnak ez is jelenthet valamit, esetleg serkenthet akár kiállítás, 
meginkább tudományos értékű feldolgozás előmozdítására. Jó tíz éve 
már volt sajtótörténeti kiállításunk, most az Új Kemenesalja századik 
példányának a megjelenése tiszteletére Hctcnyi József értékes sajtó-
és nyomdatörténeti kiállítása váltotta ki az érdeklődést, amelynek a 
városi Krcsznerics Könyvtár adott helyet. DJ. 

Mit nyertünk, 
mit veszítettünk? 

Gondolatok a századik lapszám után 
A címben feltett kérdés sokkal forma, de vigaszt adhatott, hogy 

nehezebben válaszolható meg, a hullámmozgás természetéből 
mint gondolná bárki is. A hosszú adódóan a hullámvölgyet egy-
évek távolába burkolózott Kemc- szer hullámhegy váltja fel. 
nesalja után nagy megtiszteltetés Volt nagy veszteségünk is. 
volt az Új Kemenesalja szer- Hatalmas műveltségű, kiváló 
kesztőbizottságának alapító tag- íráskészséggel megáldott kollé-
jává lenni. Jó értelemben vett gát vesztettünk el Leránt Ferenc 
„nagy öregek" között dolgozni, személyében, akit oly sokszor 
akik ráadásul nagy idők tanúi is megdolgozott az élet, s mégis 
voltak. mindig talpra állt, csak legutol-

M i t nyertünk a 100 lapszám jára nem sikerült neki. Néha úgy 
során? Tapasztalatot rengeteget, érzem, j ó lenne hallani vélemé-
élményl közel annyit. Érdekes ri- nyét egy cikkről, a lapról, s akad-
portalanyokat és gyorsan felejt- nak olyan témák is, melyeket 
hetőckcl is, a minisztertől a mun- csak ő tudna igazán jól megírni... 
kásemberig, s nem ez utóbbiak Remélem, így halottak napja lá~ 
a felejthetők. Számos informá- ján kerüli néhány szál virág a sír-
ció, érdekesség került általam át- jára, s akadt, aki gyújtott érte 
adásra, s kaptam névtelen levelet gyertyát is. 
is... Becsülték többre koromat is, Nyereség és veszteségek. Nem 
néhány írásom alapján, s lettem teljes a leltár, nem lehet pontos 
kioktatva olyan hivatalnok által, a mérleg, mert a kinyomtatott be-
akinck sem köze nem volt a le- tű öröme s az alatta ott lévő alá
írtakhoz, sem joga a kioktatásra. írás, szignó nehezen sorolható be 
M i volt még? Szóláslehetőség, bárhova, s egyszerűen csak jó 
szabad tér a gondolatoknak, né- nézni, elnézni pár év elteltével is. 
hány reflexiónak, melyek alkal- Tán ebben rejtőzik a válasz a fel 
masint rejtett zugokból kíván- sem tett kérdésre, a mién?-rc. 
koztak napvilágra, de ezek védcl- Azon kívül tán más nincs is. 
merc már jól kitalálták sokkal Dobai Péternek, kedvenc köl-
korábban az álnevet. tőmnek egy rövid versét imám 

M i t vesztettünk? Az eltelt éve- zárásként: 
ket, amelyekért nem kár ha A jó napot kívánok után 
összességében nézzük, s melléje Semmi sem kell. 
tesszük a 100 lapszámot. Vesz- Ami történik: 
lettünk el néha a kitartásunkból az az ajándék. 
is, hisz az nem lehet mindig egy- Rozinán László 



5 — 1995. NOVEMBER 9. UJ K E M E N E S A L J A 

Kemenesaljái községek, polgármesterek Vönöck 
A mai Vönöck környékén valaha Ösrengeteg 

erdő és ösmocsár volt gazdag vadállománnyal. 
Leletek bizonyítják, hogy már az ősembernek 
js kedvelt helye volt ez a vidék. 

I . e. 400-tól kelták, 20-tól rómaiak, majd 
hunok, germánok és 250 évig avarok lakták 
e tájat. A honfoglalók szlávokat találtak itt, 
a falu neve is ószláv eredetű: Vinick, ami sző
lőskertet jelentett Ez később Veneckre, majd 
VönÖckre változott. Az első írásos emlék 1262-
ből származik. Az Árpád-korban a karakói 
várispánsághoz tartozik, a 16. században je
lentős egyházi birtok. 

A török többször is feldúlta a települést. 
1570-től viszont már megindul az iskolai ok
tatás. A községgel kapcsolatban meg kell em
líteni Kisfaludy Károly nevét, aki 1811-12-ben 
itt írja a Tatárok Magyarországon című 
müvét, valamint Szili Pál helybéli tanítót, 
aki a '48-as szabadságharc huszár őrmestere 
volt. 

1897-98-ban megépül a G Y S E V , ami 1979-
ben szűnik meg. Érdekes, hogy lakóinak szá
ma az utóbbi 125 évben nem változik jelen
tősen. 1870-ben 1116,1970-ben 1117, jelenleg 
mintegy 900 lakója van. 

Agilis testület a falu élén 
A község polgármestere, Horváth István 

merseváti születésű. Középiskolai tanul
mányait Szegeden végezte. Az ottani közgaz
dasági technikumban szerzett érettségit. A 
katonaidő letöltése után, 1969-ben került a 
helyi tsz-be, ahol főleg irodai munkát végzett. 
1980-ban ő lett a közös tanács elnöke. Ezt 
a tisztet töltötte be egészen 1990-ig. A szabad 
választásokon mindkét alkalommal polgár
mesterré választották az agilis fiatalembert, 
akinek egyebek közt nagy érdeme a sportkör 
megszervezése és létrehozása is. 

Az alpolgármester Kovács Lajos, aki a tsz 
brigádvezetője. A testület tagjai még: lírányi 
Lászlóné, Erdélyi Kálmán, Palotai László, 
Riczinger Attila és Tarczi János. A kör
jegyzői tisztet Márkus László tölti be lénye
gében csaknem 30 esztendeje mérhetetlen 
alapossággal és precizitással. 

A polgármester elmondása szerint testüle
tét olyan emberek alkotják, akiknek nemcsak 
mértékadó véleményük van, hanem értékes 
ötleteik és javaslataik is. Havonta rend
szeresen üléseznek, a megjelenés 100 száza
lékos. Nem egyszer előfordult, hogy a testület 
vé leménye győzött a polgármesterével szem
ben, ő ezt mindig elfogadta. 

- Olyan testület ez, amelyikkel nagyon jó 
együtt dolgozni - összegzi a véleményét Hor
váth István. 

Komfortos település 
Vönöck olyan szerencsés község, amely

ben lényegében minden megtalálható, amire 
egy településnek szüksége, igénye lehet. Sa
ját körzeti háziorvosa (dr. Kovács Zoltán), 
védőnője, nyolcosztályos általános iskolája, 

kétcsoportos óvodája, takarékszövetkezete és 
rendőre van. Két nagy vegyesboltja megfe
lelő áruellátást biztosít a lakosságnak. A fér
fiember örömében, bánatában vagy éppen 
unalmában négy kocsma közül választhat. 
Feltűnően jó az úthálózata, szinte minden jár
da betonozott. Jó a közvilágítás is. Legújab
ban pedig már ott a vezetékes gáz is a falu
ban. 

A magas komfortfokozat" ellenére, vagy 
talán kicsit emialt, rosszak a pénzügyi adott
ságok. Ezt a polgármester úgy fogalmazza 
meg, hogy minden intézmény megvan a fa
luban, de szinte minden elbírna egy nagyobb 
lélekszámot, tehát nincs teljes mértékben k i 
használva. Az úgynevezett normatív támo
gatást pedig lélekszámra kapja a település, 
emiatt aztán viszonylag kevés a pénz. Ennek 
ellenére intézményeik jól ellátottak, zavarta
lan működésük biztosított. Ez annak is kö
szönhető, hogy 1980 és 90 között sikerült 
egy kicsit megelőzniük magukat. Így most 
mentesülnek több olyan kiadástól, amit sok 
községnek most kell megtennie. Itt kell szól
nunk a már említett sportkörről is, amelyet 
20 évvel ezelőtt hoztak létre, s ebben Horváth 
Istvánnak elévülhetetlen érdemei vannak. 
Labdarúgócsapatuk azóta is egyik meghatá
rozója a megyei bajnokságnak, sőt az NB 

Il l -at is megjárta, és fontos színfolt a falu 
éleiében. 

Fejlesztések, tervek, 
problémák 

Természetesen Vönöckön is történtek fej
lesztések, beruházások. Még 1990-ben elké
szült az új napközis konyha és ebédlő. Má
zsaházat és halotthűtőt épílettek. Itt is meg
valósították a konténeres szemétszállítást. 
Jobb volna a kukás megoldás, de ez túlsá
gosan drága. Az elmúlt időszak legnagyobb 
beruházása a gázhálózat kiépítése volt, amit 
jelentős lakossági hozzájárulással valósítot
tak meg. A munkálatok 17 millióba kerültek, 
ehhez kölcsönt kell felvenniük. A falu veze
tése mindent megtesz, hogy ez az összeg 5 
millió alatt maradjon. Itt is türelmetlenül vár
ják már a telefont, melyre a lakosság egy
harmada fizetett be. 

Segítséget nyújtanak a legkritikusabb kor
osztályoknak: a gyerekeknek és az idősek
nek. Ez a gyerekek részére napi 25 forintos 
napközis hozzájárulás (az étkezési normá
hoz), az idős emberek részére pedig segélyek 
formájában nyilvánul meg. A polgármester azt 
is elmondta, hogy komoly gond részükre a szo
ciálpolitikai problémák megoldása, hisz senki
nek a zsebébe, pénztárcájába nem látnak bele. 

Vönöck nem elöregedett falu, viszonylag 
sok a fiatal. Arra törekednek, hogy helyben 
tartsák Őket. Segítik az első lakáshoz jutás 
esélyét anyagilag is, és olcsó telekkel, bár 
az utóbbiak ára a gázvezeték miatt éppen 
most emelkedett. 

Amikor a problémák után faggatóztam, 
Horváth István nagyon nehezen mondja k i , 
hogy úgy veszi észre: a falu lakossága az 
utóbbi időben közömbösebb, befelé forduló 
lett. A pozitív hozzáállásra pedig szükség 
lenne, hisz a rendelkezésre álló pénz kevés, 
a faluszépítésnél nagy szükség lenne a la
kosság segítségére. 

Tervek, elképzelések? Nos, fejlesztési ter
vek most nem nagyon lehetnek, hisz a gaz
dasági recesszió Vönöcköt sem kíméli. Leg
fontosabb feladatuknak a szinten tartást 
vallják, s ha lehet, szeretnének kisebb kor
szerűsítéseket is végrehajtani az intézmé
nyeiknél. 

Manapság ez sem kis feladat. 
Völgyi László 
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Megcsillant a remény 

Újra kell gondolni 
a hegyközségi törvényt! 

A Sághegyi Szüret '95 rendezvénysorozat keretében a Krcszncrics 
Ferenc Könyvtárban előadást hallgathattak meg az érdeklődők a hegy
község szervezéséről. Baranyai Att i láné dr. , városunk jegyzője 
előadásában közérthetően elmondta mindazokat a gondokat, amelyek 
a hegyközség megalakításával kapcsolatban felmerültek Kemenes
alján. 

Elmondása szerint a város vezetése tisztában van azzal, hogy a 
Sághegyen a legfontosabb lenne a közművesítés elvégzése, az úthá
lózat karbantartása. Ehhez jelenleg nincs pénze sem az önkormány
zatnak, sem a szőlősgazdáknak. Két évvel ezelőtt a Ságon már elindult 
egy kezdeményezés, amelynek az lett volna a feladata, hogy vala
milyen társadalmi szervezet megszervezésével egységesen tudjanak 
fellepni a felmerülő kérdések megoldásában. Amikor ehhez minden 
feltétel megvolt, akkor az alapító tagok belátták, hogy ők, 20-25-cn 
nem tudják vállalni az összes gondot, és a többieket sem tudják kö
telezni a feladatok megoldására. 

A hegyközségi törvény megjelenése újra megcsillantotta a reményt, 
hogy létrejöhet a szervezel. A törvény köztestületről beszél. Ez je
lentette az első gondot. Kiderült, hogy ez a forma is tagsági viszonyon 
alapszik, mint bármelyik társadalmi szervezet, de a tagság kötelező 
érvényű a szőlősgazdákra nézve, tekintet nélkül arra, hogy kijclentik-c 
társulási szándékukat. Vonatkozik az árutermelő szőlősgazdákra 
(azok, akik 1500 négyzetméternél nagyobb szőlőterülettel rendelkez
nek). A Sághegyen összesen 129 hektár szőlő van. A három település 
(Celldömölk, Mesteri, Kenneneskápolna) térségében összesen 11 
hektár árutermelő szőlő van, ezzel nem alakítható meg a hegyközség, 
mivel a minimumot 50 hektárban határozza meg a törvény. 

A fő gondot az a 24 gazda jelenti, akikre a törvény kimondja a 
kötelező tagságot, mivel a leírttól; nagyobb szőlőterülettel rendel
keznek. Egyetlen megoldás az, hogy más településekkel közösen kell 
létrehozni a szervezetet. Persze, ez sem egyszerű dolog, hiszen a 
környéken nincs nagyobb szőlőterületté] rendelkező község, ahol áru
termelés folyik. 

A kerti szőlőtermelők közül mintegy 800 bejelentkezését várták, 
ennek egyharmada érkezett. Nehezen sikerüli létrehozni az előkészítő 
bizottságot. Ennek a szervnek kellene összehívni az alakuló közgyű
lést. Kevés remény van arra, hogy cz sikerül. A jegyzőnő szerint a 
jogszabály sok dologgal nem számolt. Módosítására van szükség, 
hogy a Sághegyhez hasonló nagyságú és fclosztoltságú terület ese
tében is önálló szervezet legyen alakítható. Az erre vonatkozó jog
szabálymódosítási javaslatot el is küldték az illetékeseknek. Ha ezt 
elfogadnák és megalakulna a hegyközség, az állami támogatás ele
gendő lenne kezdőtőkének a munka megkezdéséhez. 

A jegyzőnő előadása második részében kitért a hegyközség ér
dekvédelmi szerepére is, ami tulajdonképpen a szervezet leglénye
gesebb feladata lenne. Szerinte a törvény megalkotásakor a tapasz
talati tényezőkel nem igen vették figyelembe, hiszen például Tokaj
hegyaljának sincsenek meg a feltételei a hegyközség megalakításá
hoz. 

A folytatásban Fehé r T a m á s szőlősgazda elmondta saját tapasz
talatait, amelyek a jegyzőnő kételyeit erősítették, hiszen átgondolatlan 
jogszabály alapján nehéz jó szervezetet alapítani, még ha arra igen 
nagy szükség is van. 

A jegyzőnő e lőadása óta e lmúl t néhány hét. É r d e k l ő d é s ü n k r e , 
hogy a ké rdésben milyen ú jabb fejlemények vannak, Baranyai 
Att i láné dr. elmondta: a jelenleg é rvényben lévő jogszabá lyok 
a lap ján folyik a szőlőterüle tekre vonatkozó adatok kigyűjtése a 
fö ldhivata lokban. Úgy tűnik , az előírt nagyságú szőlőterület meg
lesz, így önál lóan (vagy esetleg a Kissomlyó heggyel közösen) meg
a lak í tha tó lesz a hegyközség. Természe tesen ennek kivitelezéséhez 
a po lgármes te r i hivatal csak segítséget tud adni, a gyakorlati k i 
vitelezés és annak milyensége a szőlősgazdákon múl ik . 

gy-

AUTÓTULAJDONOSOK F I G Y E L E M ! 
A MIKLÓS AUTÓJAVÍTÓ Kft. 

Dabrony, Szervizköz 1, 
Teljes körű szolgáltatással várja önöket! 

személy- és kistchergépkocsik futó- és nagyjavítása, 
műszaki vizsgára felkészítése, 
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS H E L Y B E N ! 
CO-mérés soron kívül, 
motorgcncrálok garanciával, 
műszeres ellenőrzések, beállítások, 
szerv i zmunkál atok, 
karosszériajavítás, fényezés. 

GYORS ÜGYINTÉZÉS, KEDVEZŐ ÁRAK! 
Telefon: 06/60/393-023, Dabrony 1. 

AGRO-ENTA KFT. 
o Tsz-ek, kisgazdák figyelem! o MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-4-K erögépalkatrész szaküzlet 

(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 
FAGYÁLLÓ (hordós) 10 I, 5 I, 1 I 
AKKUMULÁTOR (182, 196, 210, 154, 88, 72, 55, 44 A) 
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK 

(több méretben) 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
Telefon: 06-60-376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

Alkatrészek, 
gumiköpenyek, 
akkumulátorok 

; e s i t e s e . 

Leier és Társa 
Celldömölk, 

Nemesdömölki u. 15. 

Tel./fax: 60/373-045 

ftÜBfc&3Q»17.45- Szo.: 8-12 

te ier -B 

MARVAMY\ 
MUNKARUHA, 

CSEMPE, 
JÁRÓLAP 

K I S K E R E S K E D É S 
Celldömölk, 

Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék , járólapok 
s z é l e s választéka. 

Fürdőszoba-berendezések , 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólap rag asztok. 

I Szeretettet várjuk 
\ kedves 
I I vásárlóinkat! 

BORSITS 
VAS-MÜSZAKI BOLT 
Széchenyi u. 38. (Dömölki ABC-vel szemben.) Telefon: 06/60/376-570 

Vasanyagok, csövek, lemezek, 
zártszcl vények 
Vízvezeték-szerelési anyagok, 
PVC-csüvek, idomok 
Kéménybélés 
I láztartásigép-alkatrészek 

- Kerékpár- és autógumik, 
keré k pá ral k a tré s zc k 

- Villamossági anyagok 
- 0 8-as betonvasak 
- 0 10-es betonvasak 
- Csatornák, csatomaámk 

SZOLID ÁRAKKAL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! 
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Bölcseletek 
N O V E M B E R 

Nyilas hava - Szent András hava - ő s z 
utó, a rigmus szerint: november, december, 
lábon áll a hóember. De Szent Márton nyara 
adhat még kellemes, melengető napokat az 
öregeknek, fűtésgondokkal terhelt, kisjövö-
delmű családoknak, habár ez öröm mellett 
igaza lehet a népi szólásnak: ha jókedvű 
Márton, kemény tél lesz, borús Márton v i 
szont borongós telet hoz. Régen megrög
ződött a népi tudatban: ha novemberben bí
bor hajnal mutatkozik, hosszan tartó eső kö
vetkezik. Ha a nyúl vastag bundát növeszt, 
a tél hamar gyökeret ereszt; azaz korán 
megérkezik. Az is je l erre, ha a macska a 
lakásban ugrándozva játszik. Márton mada
ra, a holló is bejön a házak közelébe élelmet 
keresve, a gulya telelőre az istállókba kerül. 

Hiteles történelmi adat nincsen arra néz
ve, vajon a róla szóló legenda, vagy név-
ünnepc miatt lcii-c c hónap névadója Szent 
András népünk hagyomány világában. And
rás, Péter apostol fivére, maga is halász. 
Életrajzát egy apokrif Ősirat: András csele
kedelei tartalmazza, mely a harmadik év
században keletkezett és az Arany legenda 
szerzője költi át újra. E szerint a legenda 
szerint András apostol térítő útján eljutott 
a messze keleten a sztyeppeken sátorozó 
szittyákhoz és hirdette nekik Krisztus evan
géliumát, tehát ez őshagyomány szerint 6 
lett volna a szkíták térítője! Amikor ezt 
olvassa az ember, önkéntelenül is felötlik 
a gondolat, vajon a „szittyái magyarok" 
(?) nem tőle kapták-e az első ízelítőt az 
evangél iumi üzenetből?! András-nap után 
már csalogat, hív és marasztal ben
nünket a kályha, s a néphagyomány őt is 
a fehér lovon járók közé sorolja. Az And

rás-naphoz legközelebb álló vasárnappal 
kezdődik az egyházi esztendő, az ádventi 
időszakkal. 

András zárja a hegedül! Az ádventi szo
kások egyike az ádventi koszorú újabban 
nálunk is divatba jött, korábban csak nyu
gaton volt szokásban. Friss fenyőágakból 
fonják, négy szalaggal függesztik föl, s 
négy sarkára egy-egy gyertyát tesznek, és 
minden ádventi vasárnapon meggyújtanak 
egyet. Karácsony este négy gyertya ég, je
léül a betlehemi mezőn felragyogó fénynek, 
s hogy a világ „kereke" is újra világolják. 
Időjósló nap 25-ike, ha Katalin kopog, a 
karácsony locsog, s ha karácsony napjára 
kivirágzik az eladó lányok állal levágott 
gyümölcsfaág, farsangkor lakodalom lesz a 
házban. 

Ha Márton fehér lovon érkezik, kemény 
tél lesz!! 

Nádasdy Lajos 

Tollforgatók nyomták a gázpedált 

Márkabemutató autóteszteléssel 
Audi és Volkswagen márkabe¬

mutatóra invitálta Győrbe októ
ber 30-án a médiák képviselőit 
a Leier és Márton nevű cég. A 
bemutatón jelen volt lapunk 
munkatársa is. 

* 
Márton László köszöntötte a 

szép számban megjelent újság
írókat, s elmondta: a halnapos 
programmal az a céljuk, hogy az 
Audi valamennyi, legújabb típu
sát együtt mutassák be az érdek
lődőknek. Ezután a kint várakozó 
12 márkás gépkocsihoz kérte a 
sajtó képviselőit, akik az écsi 
autótesztelő pályára hajtattak. 
Ott aztán elkezdődött a kocsik 
„gyilkolása", ami j ó két órán ke
resztül tartott. A tollforgatók 
nem voltak szívbajosak. Egyik 
kocsiból k i , a másikba be, s 
nyomták a gázpedált, legtöbb
ször a padlóig. Az Audi 4, 6, 8 
és egyéb típusai pedig állták a 
sarat. A hosszú, 45 fokos kanya
rokban 180-nal, az egyenesekben 
200 felett száguldottunk a be
tonteknőben. Nemegyszer úgy 
éreztük, hogy a centrifugális erő 

a nehézségi e rő duplájával 
igyekszik bennünket kimarkol
ni a pályáról . Csodála tos él
mény volt. 

Ezeknek a 100—300 lóerős ma

sináknak az ára 4 milliónál kez
dődik. Mint azt Márton László 
elmondta, pillanatnyilag a márka 
megkcdvellelcsc a cél, s bíznak 
abban, hogy pár éven belül már 

lesz rá fizetőképes kereslet is. A 
márciusi intézkedések következ
tében a kereslet mintegy 20 szá
zalékkal visszaesett, de ők opti
misták. Ezt az optimizmust tá
masztja alá, hogy decemberben 
Mosonmagyaróváron egy, a győ
rihez hasonló autószalont és szer
vizt fognak avatni. 

vl 

A MINI MARKÉT 
(Celldömölk, Dr. Király J. u. 1.) 

őszi-téli kínálata alkalomra, szalagavatóra: 
férfiöltönyök, zakók, nadrágok, ingek, nyakkendők, 
női fehér és színes selyem- és muszlinblúzok, fekete aljak és 
nadrágok, 
női hosszú és rövid elegáns télikabátok, dzsekik, sapkák, 
thermo kétrészesek, kabátruhák, aljak, pulóverek, kosztümök, 
gyermekkabátok, dzsekik, thermopulóvcrck, szabadidőruhák. 

MÉRETRE IGAZÍTÁST INGYEN VÁLLALUNK! 
SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

S Z I L V E S Z T E R I 
T E R E M F O C I 
KUPA 
CELLDÖMÖLK 
DECEMBER 27-30. 
Részleteket 
a következő 
lapszámunkban 
közlünk. 
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A reggelek még hó- és lélszagúak. Az 
erdő dombosabb területein a nagy össze
függő hólakarók megkezdték visszavonu
lásukat az alacsonyan fekvő lankák felé. 
Nap-nap után érezni és látni lehet a ter
mészet két nagy urának harcállását. 

A tavasz felszabadított területein a még 
gyenge napsugarak hálására lassan, de erő
teljesen indul az élcL Karcsú, zöld derekú, 
fehérbóbitás hóvirágok összefüggő tömege 
köszöntötte a reggelt. 

Az öreg tél szél-leányai élesztik a feny
veseket, cirógatják a tölgyesek alvó rügyc-
it. A nyírfák és a fűzfák készülődnek. Rég 
kifakult ágkoronájukat nézegetik a mocsa
rak egyre csillogóbb víztükreiben. A lcg-
fürgébbek a fűzfabokrok barka-gyermekcí. 

Ezüstszürkében, egyenruhásán, szeré
nyen köszöntik a napoL Szántóföldek ekék 
állal barázdált arcvonásai gréderck hatásá
ra kisimulnak. Hajnalonla óvatos szarvas-
tehenek járnak a dagonyák mellé, örömteli 
várakozás üli meg a természetet. Ezernyi 
fajta élet indul, gyorsul fel a mindennapok 
ritmusában. A téltemető virág szerény egy
szerűsége, az erdei ibolyák halvány lilája, 
a legelsőnek igyekvő bodzafa zöld, új haj
tása csodálatos érzésekké! tölt el. Még át
látszó, kopár az erdő, dc a fchérlcslű nyír
fák első levélkéi, a vasmogyoró csüngő vi
rágzala teljes garancia a tavasz érkeztének. 
A mocsaras tó szelén nevető szemű gólya
hír kínálja fel magát, hogy a természetet 
járó ember otthonát felvidítsa. Erdők mé
lyén egyre többször hangzik el a nyitnikék 
lekottáznataüan trillája, hálát adva az is
meretlen varázslónak azért, hogy élünk. 

A májusi hajnalok zöld bujasága lalán 
a legszebb, harmattól csillogó luccmaláb-
lák szélén a nap első találkozásában meg
pillantani a már tavaszi csuhára öltözött 
öreg őzbakot. 

Áthatolhatatlan erdei fenyők aljain talál
kozni pár napos csillogó szemű Őzgidával. 
A tavaszi álmodozások idején észre se 
vesszük, hogy egyre forróbbak a nappalok. 
Május serdülő lánya asszonnyá érett a jú
niusi éjszakák idején. Szűkülő gabonatáb
lák erdővel találkozó határait gyomirtó sze
rek mérgétől megmenekedett égő, piros pi
pacsok kacérkodnak a letekintő éggel. 
Nyár van. Amire augusztus elérkezik, a ha
ragoszöld kukoricatáblák mcgkomolyod-
íak, lcvélkarjaikban ringatva sárga gom-
X)S eső-gyermekeiket. Az elmúlt héten 
nég bársonyban izzó bíbortáblák eléglek, 
xlyheikben már fekete szemű kis magok 
tihennek. Akácosok szélén még barna tol-
akkal tollászkodnak a fácánkakasok, hogy 
lirc elérkezik a szeptember, csillogóan, 
zíncsen az erdő legszebb madaraiként do-
ogtassák meg a vadászszíveket. 

Szeretem a nyaral, a füvek csúcsán bri-
ánsként csillogó harmatcscppekcl. A lik-
asztó, füllcsztő forróságot, a mennydör-
ísscl, viharral érkező nyár esti záporokat, 
'.éretem az eső ulán ázott föld szagát, az 
igusztus éji csillagképeket, a semmibe 
ihanó hullócsillagokat. Az ember földhöz 
klyózott lábakkal, dc felszabadult szív

vel holdtölte idején holdkráterek mélysé
geiben kutathat. Mire szeptember lesz, 
csendesen átlépjük az időzónát, ami ben
nünket az őszbe vezet. 

Csodálatos tud lenni az ősz. Álmos reg
geli ködök ülik meg a kerteket, a bambusz
nád haragoszöld leveleiről legördül a ter
mészet egy-egy könnycseppje, hogy ösz-
szcfolyjon a füvek harmatával. A sás le
velei közölt óriási kcrcszlcspók tegnapról 

Balogh Bibiána 

Az élet 
körforgása 

félbemaradt hálóját javítgatja. A határból 
betévedt fiatal cinke a nyírfa ágai közölt 
hírül adja, hogy igaz a hír, jön az ősz. 

A délelőtti nap már erőüen. A nyírfáról 
lehulló sárguló levelek kis égi lélckvesz-
lőként megülnek a légörvenyeken, száll
nak, szállnak át a város felett, hogy köze
lebb kerüljenek az erdőhöz, ott lehulljanak 
az avarra, elősegítve a jövő humuszát. Az 
erdők már színesek. Éjjelente erdei manók 
óriási ecsetekkel barnára, vörösre mázolják 
a fák koronáit. 

A csendet hirtelen égretörő íveléssel 
széthasítja egy fácánkakas, hogy százszínű 
tollruháját még egyszer megmutassa a nap
nak, s egy fegyver durva dörrenésének zaja 
után szárnyaszegetten, élettelenül hulljon 
a vadmuhar kifakuló zászlólermése közé. 

Csak percekig tarthat a mimózák fejbó¬
logató gyásza. A ravatalt megzavarja egy 
fegyelmezett vizsla alakja, hogy az élette
len madarat tisztelete jeléül kötelessége 
szerint gazdája lába elé vigye. 

Az élet mindig a perceken és véletlene
ken múlik. Valami vibráló van a levegő
ben. Vége a forró nyári napoknak, csak az 
emlékeinkben élnek tovább, hűvösebb, 
Őszi, didergő hajnalok váltják fel őket. 

Úton-útfélen sárgállik a fancsicsádé, a 
kökény kék szemekkel bámul, egy vigyá
zatlan natán-kóró addig nyújtózkodik, míg 
egy arra tévedt bolondos álmodozó letöri, 
hogy padlóvázájába hazavigye. Itt-ott égő 
pirulással ülnek a csipkebogyók: méhekkel 
szerelmeskedő vadrózsaanyák Őszi gyer
mekei. 

Ember és természet csatija ulán derékba 
törten, széles kukoricatáblák gépek csapái 
által kimart területei pihennek. 

A rét szélén olt felejtett szénaboglyák 
tűnődnek az elmúláson, pihenőhelyet adva 
néhány szarkának. Árva napraforgó lebar
nult arca követi a Napol, a napsugár már 
gyenge, azért jobbnak látja lobogó sárga 
szempilláit becsukni. Bámulni a földet, 
ahova elrejtheti madarak által megbolyga
tott magvait. 

Alkonyat táján vadlibák vébetűi jelennek 
meg a mezők felett. A sűrűben szarvasbi

kák várakoznak, hogy ha felkel a Hold, 
elül a nappalok millió zaja, vérremenő csa
tákat vívjanak egymással. 

Búgó dallamok töltik be az erdőt, elcsi
tulva elaltatják a fenyveseket. Tejfehér kö
dök telepednek a vidékre, belakarják a jót 
és a rosszal egyaránt Csodálatos évszak 
az ősz, ha megkeresem benne a szépet. A 
száldosó ökörnyálak az őszi napokon a reg
gelek mind lustábbá válnak. A tegnap még 
halványlilán megbújó őszikék szirmai 
megbarnulnak. Rakoncátlan, késő őszi dér 
ijesztgeti a vadvirágokat Reggelre a po
csolyákjégvirágos hártyával vonják be víz
tükrüket Megdermedt leveleikkel állnak a 
fák. A délelőtti gyenge nap hatására egyen
ként bocsátják útjukra levél-gyermekeiket, 
s a hosszú téli éjszakákon magányos szü
lőként, csupasz ágkarokkal meredeznek a 
csillagszikráztató, hideg éjszakák felé. 

Nap nap után szegényebb lesz a erdő. 
A szelek csonlujjai egyre mérgesebben ci
bálják a már élettelen lombokat Az Őszi 
dallamot muzsikáló északi szél meghozza 
a hideg, havas esőt. Megdermeszti az erdei 
fenyők tűleveleit Egy későn született Őz
gida átázott, latyakos testtel bolyong az 
akácosban, veszélyt sejtve a bokrok alján. 
Szürke hófelhők egymásba kapaszkodva 
rátelepednek az erdőre. Mire felébred a 
hajnal, a fenyőrigó csodálkozva veszi ész
re, hogy fehér a világ. Apró gombszemévcl 
körültekint, majd reggeli után néz a ter
mészet adta terített asztalnál a fenyőlobo-
zok közölt. 

Nagy, fehér nyugalom keríti hatalmába 
az embert. 

Tudat alatti megbékélés mindennel, min
denkivel. 

Szeretem a telet, szeretem a havat ker
gető, nyargaló északi viharokat. Szeretem 
az éjszakában ablakot zörgető, ki tudja 
honnét érkező förgetegeket Kutatva, hon
nét jöttek, merre tartanak, s ha reggelre elül 
az orkán, apró, hócsipkés várakban meg
állapodott tarajos hófúvások gondolkod
nak, emlékeznek az éjszakai hangver
senyre. 

Szeretem a megnyugodott téli reggele
ket, amikor a fenyők görnyedve meghajol
nak vastagbundás hólerhük alatt. Új életről 
álmodó magcsírák pihennek a földek ba
rázdáiban, szarvasok, őzek bújnak meg a 
szélvédett lankákon. 

Az emberek világos, fűtött lakásban ün
nepre készülnek. Lezárnak maguk mögött 
egy évet, s az év utolsó napján egy percre 
végiggondolják a tovatűnt év eredményeit. 
Szemük körül ismét megjelenik egy ránc, 
amelynek árkában megpihennek a napi 
gondok. 

Gyorsuló szárnyakkal szállnak a napok. 
Hullanak a homokszemek lassan lefelé 
azon a titokzatos homokórán, amit akár 
életnek is nevezhetünk. 

* 

Balogh Bibiána a fenti írásával külön
díjat nyert a Gáyer iskola országos iro
dalmi pályázatán. 
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Ünnep Weöres Sándor Csöngéjén 
Nagyszerű feladatra vállalkoz

tak mindazok, akik elindították 
a zt a mozgalmat, amelynek cél
ja, hogy Weöres Sándornak mél
tó emléke legyen szeretett falu
jában, Csöngén. Október nyolca
dikán bensőséges ünnepség ke
retében avatták fel az életét be
mutató kiállítást a csöngci Weö
res család egyik, még meglévő 
házában. A Megyei Művelődési 
és Ijfúsági Központ szorgosko
dott elsősorban, hogy a megva
lósulás útjára lépjen a csöngei 
irodalmi-történeti értékek megte
remtésének gondolata, összefog
ta és mozgósította azokat az erő
ket, amelyeknek a segítségével 
megszülethetett a Weöres-em
lékház és benne a kiállítás. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum, a 
Vas Megyei Levéltár, a Berzse
nyi Dániel Megyei Könyvtár, a 
Savaria Múzeum, a Celldömölki 
Városi Könyvtár, a Szombathelyi 
Képtár, Savaria Tourist és szá
mos magánszemély karolta fel a 
nemes kezdeményezést. Ide so
rolható még a dr. Kiss Gyula 
Kulturális Egyesület és a helyi 
önkormányzat közreműködése. 
Az összegyűjtött anyagból 
Ratzky Rita, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum részéről rendezte érthe

tővé, széppé a már látható kiál
lítást. A megnyitóbeszédet Do
mokos M á t y á s irodalomtör
ténész tartotta. Mértéktartó cs 
Weöres Sándor kivételes tehetsé
get méltató előadásában elsőként 
hallhattuk azt a megfogalmazást, 
hogy a költő talán az egyetlen a 
legújabbkori magyar irodalom
ban, aki a vidék „énekeseként" 
alkotott maradandót. Ebben ben
ne rejlik az általa mindig hangoz
tatott csöngeisége, az ezzel pá
rosuló elérzékenyülése. Az ün
nepség keretében nagy jelentő
séggel bírt Pável Judit és dr. 
Gonda György visszaemlékezé
se. Mondandójuk kiegészítette 
Weöres Sándor eletének nagyon 
fontos mozzanatait, olyan mo
mentumokkal, amelyeket eddig 
csak részben ismertek a jelenlé
vők. 

Gonda György beszédében 
olyan tényt is említett, ami me
gyénk irodalmi, művészeti érté
keit tekintve alapvetésnek szá
míthat. Ugyanis arról szólt -
ahogy említette, szubjektív kötő
déssel - , hogy Vas megye kul
túrtörtenetében három személy 
magasodik k i , mégpedig Berzse
nyi Dániel, Derkovits Gyula és 
Weöres Sándor. És ha azt 

vesszük, hogy mindhárom sze
mély Kemenesaljáról eredeztet
hető - Berzsenyi Egyházas helye 
cs Kcmcncssömjcn térségéből, 
Derkovits szülei révén Ostf-
fyasszonyfáról, Weöres Sándor 
Csöngéről - , c helyekhez kötőd
ve, függetlenül attól, hogy Szom
bathelyen születtek, igazán nagy 
a felelősség mindannyiunk szá
mára. Ebben az értelemben van 
igazán jelentősége, hogy egy 
újabb emlékhellyel gazdagodott 

zett. Megállt a Lánka partján, Pi¬
ros-görbe ház udvarán és a Ko
dály-emléktáblával jelölt mosta
ni ház előtt is. Minderről és más 
emlékekről újabb relikviák ke
rülnek a kiállítás anyagába, 
mindehhez szerényen e sorok 
írója is hozzá kíván járulni, le
velek, fotók, cikkek és más do
kumentumok közreadásával, 
amelyek mindvégig féltett kin
cseket jelentettek a számára. A 
példás összefogás szép ered
ményt hozott, és ha gondolatban 
végigtekintünk a Kemenesalján, 
akkor látjuk és láttathatjuk, hogy 
van mit felmutatni Berzsenyi hc-

YVcöres Sándor és Károlyi Amy a csöngei ház előtt 

„Lépegettem az úton, / Eltörött a lábnyomom. // Még ma, még ma rátekints 
/ Mert holnap már nyoma sincs." 

Kemencs vidéke. H o r v á t h 
György , az M M I K igazgatója jo
gosan említette, hogy ez csak a 
kezdeti lépés, de alap ahhoz, 
hogy tartalmában is a csöngei 
ház megyénk kulturális életében 
méltóan jelen legyen. Ennek ér
dekében tovább kívánják gazda
gítani a kiállítás anyagát. Ujabb 
dokumentumok kerülnek a v i t r i 
nekbe, ezért ami most történt, 
az csak a kezdet. Igen fontos
nak jelölték meg, hogy a költő 
háza alkotóműhelyt is jelentsen 
egyben, és az ifjúság úticclja is 
legyen. 

Weöres Sándor élete utolsó 
éveiben is ide, Csöngére igyeke-

tyei szülőházától, a sághegyi kul
turális emlékeken ál a sömjéni 
Berzsenyi-pincéig, az ostf-
fyasszonyfai Petőfi-emlékszobá
ig, a csöngei Weöres-házig. így 
a valóságban is követhetjük a 
nagy elődök lábnyomait, ami na
gyon fontos minden időben, 
mostanság talán meginkább. Ne 
hibázzunk lépést, ne tévesszük a 
nyomot, erre éppen Weöres Sán
dor figyelmeztél Lábnyom című 
versében, amely megihlette Nagy 
István tanár, festőművész barátun
kat. Művét ezúton átnyújtjunk az 
olvasónak azzal a kívánalommal, 
hogy minél többen találjanak el a 
csöngei házhoz. Dala József 
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Tervek és realitások 
Ostffyasszonyfán 

Egy felemelő estének lehet
tünk részesei Ostffyasszonyfán, 
ahova az Oslffy asszony fáért Ala
pítvány kuratóriumának elnöke, 
Iker László hívott meg bennün
ket. Talán a kívülállónak jelentett 
némi meglepetést, amit ott ta
pasztalt, és a beszélgetés során 
feljegyezhetett. Tarsolyomban 
vittem egy sor elképzelést, amit 
cl is mondtam, de jó pár kérdés
ben már nyitott kapukat dönget
tem. Mindezt természetesen 
csendesen, hisz olyan szép, fi
gyelmes, szinte ájtatos volt ez az 
együttlét. 

Igen, együtt voltak ők, a falut 
emelő, ébrentartó emberek. Va
dász István polgármester. Má
tyás Is tván, a szövetkezei 
ke, dr. Mes te rházy G á b o r or
vos, a falu iskolájának regi - Ba
logh E r n ő - , valamint új igaz
gatója, Nagy S á n d o r n é , Katona 
S á n d o r nyugalmazott tanácsel
nök, dr. Ajkay A l a d á r és má
sok. A beszélgetés arról szólt, 
miként lépjen előbbre a falu, köz
akarattal mire juthatnak, és a jö
vő évi országos nagy ünnepen, a 
milleccntcnáriumon mit kellene 
kiemelni a gazdag történelmi 
múlttal rendelkező Ostffyasz-
szonyfa múltjából. A polgármes
ter elmondta, hogy hamarosan 
megjelenik a fogolytábor törté
netét összefoglaló mű, ami nem
zetközileg is jelentőséggel bír. 
Mindig gond volt, hogy a temetőt 
meglátogatók mit vihetnek em
lékül magukkal, azon a sóhajtá

son túlmenően, amit az itt nyug
vó hozzátartozójuk emléke kivált 
belőlük. Most ez a kiadvány c 
téren nagy hiányt pótol. 

Értékeik a bőség zavarát jelen
tik. Mindent egyszerre nem lehet 
pótolni. Rendeztek kiállítást 
Czencz J á n o s neves festőmű
vész alkotásaiból, Ajkai Aladár 
és a többiek szorgalmából volt 
régi fotók kiállítása, bemutatták 
az illetékes múzeumok segítsé
gével a nagy fogolytábor és a te
mető fotóit. Megalkották a falu 
címerét és zászlaját, adtak ki al
kalmi újságot, van új képes le
velezőlap a faluról. És nemrég 
jött a hír, hogy a termelőszövet
kezet nemzetközi rangú kitünte
tést kapott, ami bizonyíték arra, 
hogy a gazdasági alap is biztató. 

Néhány dolog azonban így is 
felszínre jött, amiért tenni kell, 

!995.március 15. 

Szerkesztette: Nagy Sáncforné 

j L -y 
Az alkalmi újság fejléce a falu címerével 

és ehhez a tettrekészség nagyon 
is érzékelhető. Szeretnék a Pető
fi-emlékszobát méltóbban elhe
lyezni. Egy állandó kiállítás kí
vánkozna a faluban a fogolytá
bort és a temetőt illetően. Az al
kalmi újságot rendszeressé pró
bálják tenni. A falu neves embe
reinek életét bemutatni, feldol
gozni is kötelességük. Balogh 
E m ő kivételes szép, érdekes ku
tatásokon dolgozik: mindeneke
lőtt Petőfi barátjának, Orlay Pcl-
rics Soma ostffyasszonyfai tar
tózkodásának az emlékeit keresi, 
hisz míg Petőfi egy, addig Pclrics 

Soma négy nyarat is eltöltött 
Ostffyasszonyfán. Folytatni kí
vánják a népfőiskolai tevékeny
séget, ami már eddig is szép 
eredményeket hozott. Dr. Mes
terházy Gábor a természet
védelem ügyében szólt. Lépése
ket kívánnak tenni a Rába még 
sok tekintetben szűz területeinek 
a védelme erdekében. Ez négy 
falut is érintene: Oslffyasszony-
fát, Csöngét, Kenyérit és Pápo-
cot. 

Szó volt arról is, hogy a jövő 
év tavaszán fásítási végeznek, 
egy külön kijelölt helyen tizen
egy emlékfát is elültetnek a mi l -
lcccntenárium emlékére. Minden 
fa egy-egy századot jelölne tör
ténelmünk vonulatában. Többen 
emlékeznek, hogy a millennium 
idején is vol i cmlékfaülletés 
Ostffyasszonyfán. Ujabb képes
lap kiadás is szóba került. 

Minden egy cikkbe nem fér 
belc. Nagy élmény voltjelen len
ni ezen a baráti összejövetelen. 
Nem rugaszkodtak el a realitá
soktól, de valós terveik érlelőd
nek. Aranyfedezel erre az össze
fogás a faluért, ennek jele ezen 
az esten is felragyogott. 

Dala József 

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái: 
egész oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 
apróhirdetés 

13 000 forint + 25% áfa 
7 000 forint + 25% áfa 
4 500 forint + 25% áfa 
3 000 forint + 25% áfa 
1 700 forint + 25% áfa 

300 forint + 25% áfa 

Újdonság! 
Első oldalon megjelenti szalaghirdetés (190 x 25 mm) kék 

színnyomással csak 

4000 Ft + 25 százalék áfa. 

A többször, azonos szöveggel hirdetők megje lenésenként 
5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízot t , hivatalos hirdetésszervezője Nagy A n 
ta l Ce l ldömölk , Mikes Kelemen utca 31 . szám alatti lakos, 
a polgármester i hivatal műszaki osztá lyának ügyintézője. 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város Önkor

mányzata Polgármesteri Hivatala 
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 9 órától 11 óráig, 
kedd: ügyfélfogadás nincs, 
szerda: 13 órától 16 óráig, csü
törtök: 8 órától 11.30 óráig és 
13 órától 16 óráig, péntek: 9 
órától 11 óráig. 

A fogadóórák rendje 1995. 
szeptember 1-től a következő: 
minden hónap első csütörtökén 9 
és 11 óra közölt Makkos Is tván 

polgármester, minden hónap má
sodik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött T i m a László alpolgármes
ter, minden hónap harmadik csü
törtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Att í láné dr . jegyző, min
den hónap negyedik csütörtökén 
9 és 11 óra között Eny ingné dr. 
Ba tá r i B o r b á l a aljegyző tart fo
gadóórát a hivatalban. 

Kihelyezett ügyfélfogadás 
Izsákfán : Faluház önkormány
zati irodahelyisége. Az ügyfélfo
gadás ideje: minden héten szer
dai napon de 9.00-11.00 óráig. 

Véradás lesz 
November 17-én, pénteken 

Nagysimonyiban és Tokor-
cson, november 23-án, csütör
tökön Celldömölkön, decem

ber l-jén, pénteken Keme-
nesmagasiban és Szcrgényben, 
december 19-én, kedden Ke-
mencsszentmárionban, Vönöc-
kön és Merseváton véradás 
lesz. 
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Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Finia László és Né
meth Andrea fia: Gergő, Nagy 
Károly Zoltán és Vörös Ilona 
fia: Bálint, Horváth Imre Gyula 
és Turkovics Katalin leánya: 
Fclícia, Bella László és Katona 
Tímea Katalin leánya: Zsófia, 
Hartai Gyula és Somogyi And
rea leánya: Viktória. 
Halálozás: Baracskai Józscfnó 
sz. Tálos Ilona, Meslcrházy Ká-
rolyné sz. Illés Ilona, Vöcsei 
József, Nagy Károlyné sz. Szó-
ka Rozália, Nagy Ferenc. 

BOBA 

Születés: Balogh Ferenc és 
Gyurák Csilla leánya: Bianka. 
Halálozás: Baráth Lászlóné 
Nagy Irma. 

KENYÉRI 

Születés: Németh Imre és Odo-
nics Virág leánya: Angelika, 
Gyürü Gábor és Farkas Hajnal
ka leánya: Emese, Márkus 
Gyula és Rákóczi Zsuzsanna 
Beáta fia: Adrián. 

KISSOMLVÓ 

Születés: Tömböly László és 
Somogyi Leonóra leánya: Kin
ga. 

OSTFFYASSZONYFA 

Születés: Vörös János és Laki 
Orsolya fia: András. 

Halálozás: Bagics László 

NAGYSIMONYI 

Születés: Gcrscy Gyula és Far
kas Tünde fia: Bence, Cseri La
jos Ernő és Szákovics Anna le
ánya: Noémi Ida. 

VÖNÖCK 

Születés: Körhöcz Attila Jenő 
és Kelemen Izabella leánya: 
Ancit, Károly Attila és Rácz 
Csilla fia: Milán. 

K E M E N E S M A G A S I 

Születés: Riczingcr János és 
Nagy Mária fia: Csaba. 
Halálozás: Nagy Gyula. 

SZERGÉNY 

Születés: Tóth Szabolcs és 
László Brigitta leánya: Bet
tina. 

KEMENESSÖMJÉN 

Születés: Molnár Sándor és 
Kovács Katalin fia: Bence. 

MERSEVÁT 

Születés: Molnár Ernő és Var
ga Andrea leánya: Bianka And
rea. 

KEMENESPÁLFA 

Halálozás: Péter Gézáné Ba
logh Erzsébet. 

JÁNOSHÁZA 

Halálozás: Kiss Miklós. 

Feri báesi is itt hagyott 
bennünket 
Nincs többé közöttünk Nagy 

Ferenc. Az oly sok volt fűtő-
házi dolgozó és oly sok volt 
celldömölki labdarúgó Feri 
bácsija. Nincs többé a harsá
nyan „Sziciliánó" -val köszön
tő örökifjú Nagy Feri. 

Elment ő is, aki oly nagyon 
szerette az életei. Vele többé e 
földi éleiben nem találkozunk. 
Nem tudunk szót váltani vele 
családról, politikáról, sportról 
és uram bocsáss! - a nőkről. 
Nem találkozunk vele többé te
lefonfülkéknél, ahol oly sok
szor feltűnt, megértő szóra 
várva. Nem találkozunk vele a 
nyugdíjasok padján, a művelő
dési ház kártyaasztalánál, a 
bélyegbörzéken, a hangulatos 
celli vendéglők pultjainál. 
Nem láthatjuk többé a sport
pálya nyugdíjas „páholyá
ban" sem. Pedig mennyire sze
rette a sportot, különösen a 
labdarúgást. Sokan tudjuk, 
hogy élete nagy részét a sport 
töltölte ki. Fiatalon, már 1939-
ben tagja lett a vasutas sport
egyesület elnökségének. Mint 
sportvezető, nagy népszerű
ségre tett szert. A sportolók 
szerették és tisztelték. Tisztel
ték, mert jóban és rosszban is 
kiállt mellettük. Ha valakinek 
„görbére" sikeredett valami, 
Feri bácsi segített azt kiegye
nesíteni. Feri bácsinak min
denkihez volt egy-egy jó szava. 

Feri bácsi szívesen, de mindig 
tisztelettel bókolt a szép lá
nyoknak, asszonyoknak. Taná
csot adott a hozzáfordulóknak, 
intézte a rászorulók ügyes-ba
jos dolgait. Gondoskodott csa
ládjáról, az általa nagyon sze
retett gyermekeiről, Erzsiről, 
Feriről és Zsoltról. Még sok dol
ga lett volna az éleiben és csa
ládja körül, de mennie kellett. 

Csendben és váratlanul 
ment el Feri bácsi. Az a Feri 
bácsi, aki félte az Istent, de 
szerelte az életet. EMBER volt! 
Olyan ember, aki csak most 

fog igazán hiányozni család
nak, barátnak, a hozzá közel 
állóknak és az egész városnak. 
Mindazoknak, akik nagy tisz
telettel vetlek végső búcsút tőle 
a celli temetőben, és azoknak 
is, akik csak gondolatban kí
sérhették el örök nyugvóhelyé
re. Béke poraira, nyugodjon 
békességben! Tarrósy Imre 

Megyei labdarúgó-bajnokság 

Három kiállítás nyomában 
R á b a t ó t f a l u - C V M S E 2:1 (1:1) - Rábaióifalu, 300 néző. Celldö

mölk: Nagy Z. - Nagy A. , Varga N . , Huszár, Dénes - Horváth T. 
(Závccz), László, Kolonics (Varga I . ) , Rétfalvi - Molnár I . , Gyurák. 
Góllövő: Gyurák. Kiállítva: Huszár, Molnár I . , Nagy Z. 

A celli gárda szerczlc meg a vezetést, majd a félidő vége előtt 
egyenlítettek a hazaiak. A második játékrészben kilenc, sőt, Gyurák 
gólhelyzetben történő lerúgása után (amit szabályosnak ítélt a bíró) 
gyakorlatilag nyolc emberre olvad a vendégegyüttcs. A körülmények 
figyelembevételével elfogadható vereségei szenvedett a végig becsü
lettel harcoló CVMSE. 

Sebestyén At t i l a edző: Ha ezt a meccset hoztuk volna, akkor mind
össze két pontnyira az éllovastól páholyban erezhettük volna ma
gunkat. Olyanokért állították k i játékosainkat, amiért - némi rossz
indulattal - legfeljebb sárga lapot lehet adni. Az első kiállítás az 
első félidő végén, a következő pedig a második játékrész elején tör
tént. A harmadik piros lapra már az öltözőben került sor, amikor 
csapatunk ajtaja előtt elhaladva a játékvezető zokon vett egy meg

jegyzést s Nagy Zolit meglátva kiállította a kapusunkat is... Véle
ményem szerint a játékvezető elfogult volt - nem is elsősorban a 
Rábatótfalu, hanem - a többi rivális csapat irányában. Tudni kell, 
hogy a bíró fia Táplánszentkereszlen játszik, és egy korábbi meccsen 
a mi Huszárunkkal összerúgva sérülést szenvedett. Ezen a mérkőzésen 
az első adandó alkalommal zuhanyozni küldte Huszárt! Jönnek a 
rangadók idegenben (Pamut, Nárai) és elég kellemetlen helyzetbe 
hoztak a kiállításokkal bennünket. A játékvezető azzal is tetézte a 
hibáit, hogy kiállított játékosnak Dénes Szilárdot írta a jegyzőkönyvbe 
a ténylegesen leküldött Molnár Imre helyett. Jellemző, hogy az el
lentmondások miatt még nem született fegyelmi határozat a kiállí
tottak ügyében, pedig már két tárgyaláson is túl vagyunk. Igaz, hogy 
a játékvezető egyikre sem jött el... 

C V M S E - V A S V Á R 2:0 (0:0) - Celldömölk, 600 néző. Celldö
mölk: Fínta - Nagy A., Varga N . , Mórocz, Varga I . - Horváth T., 
László, Kolonics (Markos), Rétfalvi (Jánosa) - Tóth J., Gyurák (Zá
vccz). Góllövő: Gyurák, Nagy A. 

Az első félidőben meddő mezőny fölény ben játszott a hazai csapat. 
A második 45 percre felpörgött a CVMSE és az első negyedóra 
végén Gyurák szép fejesével vezetést szerzett. Az ellenfél egyik 
játékosának kiállítását követően döntő fölénybe került a celli gárda, 
és az előretörő Nagy Antal megadta a kegyelemdöfést a vendégeknek. 
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<0> SPORT <$> e r edmények - e semények -0- SPORT 

Shotokan karate: a test ós lélek harmóniáig jegyében 

Uj sportegyesület Celldömölkön 
Egyre népsze rűbb a shoto

kan karate v á r o s u n k b a n , hi 
szen a világszerte rohamosan 
ter jedő keleti mozgásku l t ú r a 
e lsa já t í tására kínál helyben le
hetőséget. Az é rdek lődök közül 
viszonylag nagy a lemorzsoló
d á s , de az ö n m a g u k a t és a 
spor tágat komolyan vevők 
megmaradnak a karate bűvkö
rében, s velük fokozatosan bő
vül a rendszeresen edzésre j á 
rók mezőnye. Az a l á b b i a k b a n 
véleménycsokrot nyú j tunk át 
o lvasóinknak az új sport
egyesület háza tá já ró l . 

Body G e r g ő (9 eves, a társa
ság egyik Benjáminja): Már har
madik eve járok edzésekre, ame
lyek révén meg tudom védeni 
magamat és önuralomra is nevel
nek. Nagyon jó a társaság, és a 
foglalkozások után mindig fel
frissülök. Hetente kétszer mindig 
itt vagyok, sőt, amikor beteg vol
tam, akkor is elvégeztem a gya
korlatok egy részét. A sportág
ban a 12 év alattiak annyi piros 
csíkot kapnak, ahány sikeres 

vizsgát le tudlak lenni. Egyel már 
sikerült bcgyűjlencm, s ha még 
lesz három, akkor 12 év felett el
indulhatok az elsó, citromsárga 
övért... 

E r d ő d í Erzsébet (13 éves, az 
egyetlen lány a csapatban): Ta
valy kezdtem el karatézni. 
Edzőnkel isineri édesapáin, és tu
lajdonképpen Ő bizlatotl az első 
lépések megtételekor. Eleinte k i 
csit furcsa volt a sok fiú közöli 
az edzés, mostanra azonban már 
megszoktam. Próbáltam a barát
nőiméi is megnyerni a sportág
nak, de eddig kevés sikerrel, pe
dig - saját lapasztalatom alapján 
- lányoknak is nyugodtan aján
lom, hiszen a lest erősítése mel
lett Önfegyelemre nevel. 

Szlávik László (az újrakezdő, 
aki először lálogalotl edzésre): A 
Sági ABC előli láttam a hirde
tést. Korábban már 3 évig kyo-
kushin-kait és judól űztem, és 
úgy döntöttem, hogy 4 év szünet 
után szeretném folytatni. Ez más 
műfaj: a karate a test és a lélek 
harmóniájára épül. Ha a lélek 

egyensúlya hiányzik, akkor az 
ember fizikailag sem képes meg
felelő teljes ílményrc. 

Fekete László (egy évtizede él 
az önvédelmi sportágak vonzásá
ban): Fél éve járok itt edzésekre, 
korábban hosszú ideig a kick-bo-
xot, egy másik önvédelmi sport
ágat űztem. A szakmunkásképző 
tornacsarnokába, majd az Eötvös 
iskola tornatermébe jártunk, de 
lavaly megszűnt ez a lehetőség. 
(Tudomásom szerint Nagysimo-
nyiban vannak kick-boxosok, de 
kis létszámmal.) Megszerettem 
az itteni társaságot és a shotokan 
karatél, amely jóval tradicionáli
sabb az előző sportághoz képest. 
Talán ennek köszönhető, hogy 
bizony 10-15 év kell egy komo
lyabb szint eléréséhez s a mozgás 
öröme mellett ez motivál az 
edzéseken. Némi összehasonlítá
si alap birtokában hangsúlyozni 
szeretném Kovács Gábor edzőnk 
tudását, pedagógiai érzékét, és az 
edzésekhez való komoly hozzá
állását. 

Nagy Lajos: (a sportegyesület 

fő szervezőinek egyike): Folya
matban van egyesületünk bírósá
gi bejegyzése, amelynek neve: 
Shotokan Karate Klub, Celldö
mölk. Szerelnénk a klubot első
sorban tagdíjakból, másodsorban 
pedig szponzorok segítségével 
üzemeltetni. A vállalkozók az 
alábbi bankszámlára utalhatják át 
támogatásaikat: OTP Celldö
mölk 854-000-648. Ezúton is kö
szönjük a BAKO-TREX és Ccll-
komp Kft. eddig nyújtott segít
ségét, akik egy-egy havi tercm-
bcrrcl járultak hozzá a működé
sünkhöz. A gimnázium a torna
terem rendelkezésre bocsátásával 
és rugalmas alkalmazkodással já
rult hozzá fejlődésünkhöz. Ru
galmasak vagyunk az cdzésláto-
gatást illetően: lehet hetente egy
szer vagy kétszer jönni. A tagdíj 
mértéke ettől függően változik, 
amit egyébként anyagi helyze
tünk megerősödésével szeret
nénk csökkenteni. Jövőre számí
tunk az önkormányzat támogatá
sára, hiszen városunkban a spor
tolásra a CVMSE-n kívül mini
mális lehetőség van, és mi komp
lex mozgásfcjlődést-életslflust 
kínálunk a hozzánk csatlakozók
nak. 

Németh Tibor 

Asztalitenisz 
C V M S E - M Á V É P C E L L - F e j é r Megyei 

Vízmű 8:10 
.' Győz: Molnár Balázs 3, Nyíró József 3, 

Máthé Gyula 1 és a Molnár-Nyírő páros. 
Málhc és Ölbci gyenge játéka miatt nem 

sikerült pontokat szerezni ezen a fontos ta
lálkozón. 

Tájfutás 
Az Óladon megrendezett versenyen az F 

17-18 kategóriában Rétfalvi Balázs , az F 35 
kategóriában Rétfalvi Lajos győzött. Mind
ketten a jánosházi egyesület versenyzői. 

Kézilabda NB II 
GyÖri E T O KC-CVMSE-Cel lko lo r 

33:27 (20:12) 
Győr, 50 néző. Celldömölk: Dénes - Kiss, 

Gőcze (3), Kósa (11), Csizmazia, Bagics (2), 
Tóth R. (5). Csere: Gulyás (1), Darabos (1), 
Ludvig (2), Fonyó (2), Gyurák. 

Az első félidőben katasztrofálisan védeke
zett a CVMSE s ennek köszönhető, hogy 
másfél percenként zörgött a celli háló. For
dulás után a már lefutott mérkőzés adok-ka
pok csatájában egyenrangú ellenfél volt a 
vendégcsapat. 

Magyar Kupa 
férfi kéz i labda-mérkőzés 

CVMSE-Cel lko lor -Komáromi AC 28:16 
(14:5) - Celldömölk, 200 néző. Celldömölk: 
Dénes Ákos - Kósa (8), Gőczc (1), Tóth R. 
(4), Gulyás (3), Bagics (8), Fonyó (4). Csere: 
Csizmazia, Darabos, Ludvig. 

A bajnokságban jóval előkelőbb helyen ál
ló vendegek ellen már az első félidőben eldőlt 
a mérkőzés: a celli csapat kapusának „Akos-
show"-ja szinte megbabonázta a vendégek já
tékosait. Fölényes győzelmével a legjobb 32 
közé jutott a CVMSE a Magyar Kupában. 

Sági sport 
Lejátszották az utolsó fordulót is a körzeti 

labdarúgó-bajnokságban. Az alsósági csapat 
Kenyériben vendégeskedett és 3:1 arányú ve
reséget szenvedett. Az ifi viszont 2:0-ra győ
zött. A ságiak góljait Németh Károly, illetve 
Bogdán Gábor (2) lőtte. A felnőttek a 3., az 
ifjúságiak az 1. helyről várják a tavaszi foly
tatást. 

Általános iskolások alapfokú bajnokságá
nak sági vonatkozású eredményei: Labdarú
gás (5-6. oszt.): Berzsenyi-Gáyer 0:1, Ber-
zscnyi-EÖtvös 2:0, (7-8. oszt.): Berzsenyi-
Eötvös 0:1, Berzseny i-Gáyer 0:0. Leány ké
zilabda: Berzsenyi-Jánosháza Szl. Imre 11:6, 
Bcrzscnyi-Nagysimonyi 9:5. 

Birkózás 
Az ausztriai Grazban megrendezett nem

zetközi viadalon az oslffy asszony fai verseny
zők közül Somogyi E r n ő a 29 kg-ban első 
lett, H o r v á t h Csaba pedig a 65 kg-ban a 
második helyen végzett. 

UJ 
KFMEmSALJA 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 
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