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Altalános tájékoztató készül
a hegyközségről
Folyamatban van a celldömölki hegyközség cégbírósági bejegy
zése. Önálló bankszámlát nyitottak, elkészült a hegyközség bélyeg
zője. A tisztségviselők minden kedden délelőtt 9-12 óra között a
polgármesteri hivatal földszinti kistermében fogadóórát tartanak, vá
laszolnak a szőlősgazdák kérdéseire.
Többen úgy gondolták, a hegyközség megalakulása automatikusan
minden tulajdonosnak a tagságot is jelenti. Ma ez még nem így van,
ezen a tagságra vonatkozó szándékot jelezni kell. A telepítésre, mi
nőségvédelemre, borértékesítésre, általában a zártkerti együttélés sza
bályozására vonatkozó határozatok azonban mindenkire vonatkoz
nak. Mások, nem is kevesen arról panaszkodtak, hogy nem kapták
meg a zártkerti területek bejelentési kötelezettségére felszólító nyom
tatványt. Ennek oka lehel a nem körültekintő postázás, de oka az
is, hogy például egy helyrajzi számon több tulajdonos szerepel, kö
zülük általában egy vagy két személy a tényleges használó, de hogy
kik ők, azt a hivatalban eldönteni nem lehet.
Sokan javasolják, készüljön egy általános tájékoztató és ezt minél
többen hadd ismerjék meg. A vezetőség ezzel teljes mértékben egyet
ért. A közeljövőben a tájékoztatót egy jelentkezési lap és a közös
költségek befizetésére szolgáló csekk kíséretében el fogják küldeni.
Miért nem lehetett ezt előbb elvégezni? Ennek egyszerű a magya
rázata. A tulajdonosokról nem állt rendelkezésre nyilvántartás. Az
elnök, a hegybíró és a két ellenőrző bizottsági tag többhetes munkával
január végére elkészítette a telekkönyvön alapuló nyilvántartást,
ezután lehet a postázást elkezdeni. Szeretnénk megköszönni a föld
hivatalnak a sok munka mellett számunkra nyújtott szíves se
gítségét.
Kedvező határidő-módosításról érkezett tájékoztató. A belépő ta
gok után igénybe vehető kétezer forintos állami - egyszeri - támo
gatás határidejét 1996. március 21-éig meghosszabbították. Az állami
támogatás sokat segíthet az induló hegyközségeknék, ezért minden
kinek jól felfogott érdeke kellene, hogy legyen e lehelőség kihasz
nálása, mert a tagság - egy idő után - csak a később meghatározandó
összegű hozzájárulás befizetése nyomán válik lehetővé.
Káldos Gyula

Ünnepi

rendezvények

Ismét lesz kráterhangverseny
Vendégségben Vas megyében
'96 címmel sajtótájékoztatót tar
tott a közelmúltban a Vas Megyei
Mii lécen tenáriumi Szervezőbizott
ság Szombathelyen, a Savaria
Nagyszálló Télikertjében.
A sajtótájékoztatón Harangozó
Bertalan, a Vas Megyei Közgyű
lés alelnöke és Zsámboki Áprád,
a Vas Megyei önkormányzati Hi
vatal Művelődési Titkárságának
vezetője ismertette a megye millecentenáriumi programját. A ren
dezvények egy része a korábbi
évekből már ismert tavaszi és őszi
megyei programsorozatba illeszt
hető, más része kifejezetten az
1100. évfordulóhoz kapcsolódik, s
részben tudományos igényű, rész
ben idegenforgalmi célzatú. Egy
háztörténeti jelentőségű a Savaria
Sacraprogramsorozat, amely Szent

Márton életéhez, tiszteletéhez kap
csolódik.
A sorban több kemenesaljai ren
dezvényt is találunk. Május 18-án
ismét fúvószenekari találkozó és
kráterhangverseny lesz a Sághe
gyen. Június 14-15-16-án Betyárvilág Kemenesalján címmel több
helyszínen hangulatos nyári ha
gyományőrző programokra kerül
sor. Szeptember 19-22. között
lesznek a Sághegyi Szüreti Napok.
Október l-jén ünnepeljük a GyőrKisczell között létesített vasútvo
nal megépítésének 125. évforduló
ját. Ebből az alkalomból a MÁV
Vontatási Főnökség és az önkor
mányzat szervezésében úgyneve
zett Lokomotív-programra kerül
sor, színes, a nagyközönség szá
mára is élvezetes bemutatókkal.
Mol

A farsang, az farsang

Báli „menetrend" a K M K - b a n
A hagyományos bálok az idén sem maradnak el Celldömölkön. Február
folyamán három mulatság is lesz a Kemenesaljai Művelődési Központ
ban. 2-án a városi önkormányzat, 10-én a Kereszténydemokrata Néppárt
helyi szervezete, míg 24-én a Gáyer Gyula Általános Iskola szülői mun
kaközössége tartja hagyományos rendezvényét.
A szokásos református bál az idén február 2-án 19 órától lesz. A 700
forintos belépődíj ellenében vacsorát és fél liter bort biztosítanak a szer
vezők a mulatni vágyóknak. A farsang tehát az idén is farsang.
gy.

A millecentenárium

évében

Eszter, az idei első
Celldömölk idei első újszülött
je Gosztola Eszter. Január 3-án
este háromnegyed tízkor szüle
tett 3300 grammal és 52 centi
méterrel. Édesanyja, Rudi Ágota
a Kiscelli Palika gyógyszertári
asszisztense, édesapja, Gosztola
Csaba a Leier és Társa cégnél
portás.
Eszter aranyos, jó kislány, akit
nagy-nagy szeretettel vesznek
körül. Édesanyja szabad idejében
szívesen zongorázik, édesapja

pedig a szüleinek segít a gazda
ságban odahaza, Kemenesmihályfán. A fiatal, rokonszenves
házaspártól azt is megtudtuk,
hogy mindenképpen szeremének
egy testvérkét a kis Eszternek, de
ha kettő lesz, az is belefér a csa-,
Iád terveibe.
Mi, a lapunk részéről jó egész
séget és sok boldogságot kívá
nunk a millecentenárium évében
Celldömölk első újszülöttjének.
Nőjj nagyra, kis Eszter! völgyi
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Egy fiú a városból, aki egyidős a várossal
Lassan két évtizede, hogy újra
város leit Kemenesalja központ
ja, Celldömölk. Az akkori ünne
pen, 1979 januárjában olyan dön
tés szüleien, hogy a város és a
környék elsőszülöttje emléklapot
kapjon, s bár nem léve különb
séget közlük és a többi kis vá
roslakó közölt, azért a két első
szülött a város és a környék [iá-

kesztője - köszönet érte - érdek
lődön, hogy mi lehel a fiúvá!
mostanában? Válaszért felkeres
tük a családot, elbeszélgettünk az
ellell időről. Tudluk, hogy a fiú
már fiatalember, hisz a kedves
arcú Attila 17 éves! Előkerüllek
a reginek mondható dokumentu
mok, fotók és még őrzik az ak
kori ajándékokat. Két fiú van a
családban, Attila a celldömölki
ipari szakközépiskola harmadi
kos tanulója, szakmát és érettsé
git próbál szerezni. Még nem
döntötte cl véglegesen, hogy mi
szeremé lenni, ez nem is könnyű
manapság. Asztalos szakmát ta
nul, szakoklatója Horváth János.
A fiú szívcsen emlékezik a Gáycr
iskolára, egy alkalommal fényké

Tizenhét évvel czdMt, anyukája kar
jaiban

nak, leányának neveztetett, Cell
dömölkön 1979. január 10-én
születeti Tóth József és őri No
émi fia, Attila. Kis házi ünnep
ségen köszöntötték akkor a csa
ládot, ajándékokkal kedvesked
tek. Az Új Kemenesalja szer

Utánajártunk
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Mi lesz
a Kemenesaljái
csárda sorsa?
Jó ideje már, hogy bezárt
Dömölkön a képen látható
Kemenesaljái csárda. Mi lesz
a sorsa? Ennek néztünk
utána.
Annyit tudtunk meg, hogy
a Kemenesaljái Termelőszö
vetkezet tulajdonában lévő
ingatlant az elmúlt év vége
felé megvásárolta egy hattagú
szövetkezet, a 1ÍO-BO COOP.
Egyelőre nem tudják, hogyan
fogják hasznosítani. Az is el
képzelhető, hogy bérbe ad
ják.
Annyi bizonyos, hogy a ta
vasz elején állagmegőrző ta
tarozást fognak végezni az
épületen.
V. L.

A Gáycr iskola padjában

peket készítettünk róla, akkor
még másodikos kisdiák volt.
A Gábor Áron uicai lakás szé
pen berendezett szobáiban arra
leheltünk figyelmesek, hogy szé
les körű a kél lestvér érdeklődé
se. Attila már amolyan „világjá
ró," legalábbis európai tckinlclben. Hobbija a tánc és az éneklés.
A Kemenesalja Népi tánccsoport
tagja, Ipsics Péter és felesége irá
nyítása alatt táncol. Sikereik egy
re jelentősebbek, járják az orszá
gol, meghívásaik vannak, turnéz
tak Szardínia szigetén, Olaszor
szágban, Ausztriában, Szlovéni
ában. Fényképek kerülnek elő az
együttesről, ahol Attila az egyik
főszereplő. Szereli a láncol, dc
részt vesz a lestepítési sportban

Attila, most

is. A tanulás mellett mindez
plusz elfoglaltságot jelent, német
nyelvet is tanul.
így zajlik az élete, elfoglaltság
akad bőven. Érzelmileg is szép
volt ez a találkozás, a szülők is
elmondták gondjaikat, munkájuk
menetét. Jól együtt van a család.
Most, ahogy a három fényképet
egymás mellé rakjuk és elnézzük
a fiűt, látjuk, hogy elröppentek
az évek. Attila már felnövőben
próbál felkészülni a jövőre, ami
manapság sok-sok gonddal jár. A
látogatásnál joggal említjük: vol
tak évek, amikor feledésbe me
rült az elsőszülött fiú. (A vidéki
kislány sajnos meghalt.)
Kedves Attila! Kívánunk ne
ked jó egészséget, sikereket az
iskolában és más irányú érdek
lődési köröd szépséges birtoklá
sában, egy elérhető szebb jövő
reményében.
Dala József
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Újdonság a könyvtárban
Csák Zsófia: Az ostffyasszonyfal hadifogolytábor története
1915-1918. - Szombathely, 1995.
Ma ismét mindennapossá vál
lak a háborús jelentések, a hábo
rús képek. Hadifoglyokról, fo
golytáborokról is szó esik, meg
rázó képeket láthatunk a külön
böző hadszínterekről.
Valószínűleg az I . világháború
idején hasonlóan nehéz szívvel
olvasták a tudósításokat a fog
lyok életéről. Sok román, olasz,
orosz és szerb család megjegyez
te Ostffyasszonyfa nevét, hiszen
közel 150 ezer „ellenséges" ka
tona, ezen nemzetek tagjai for
dult meg ebben a táborban. Kö
zülük mintegy tízezernek végső
nyughelye a fogolytábor temető
jében van.
Csák Zsófia, a szombathelyi
Savaria Múzeum munkatársa
hosszú évek óta kutatja a tábor
történetét. A kötet inkább az ér
deklődő nagyközönségnek ké
szült, de ez nem jelenti azt, hogy
nem kellően alapos és érdekfe

szítő sorokat olvashatunk. Meg
ismerkedhetünk
Vasvármegye
hadifogolytáborainak rövid törté
netével, az oslffy asszony fai tábor
építésével, mindennapjaival és
felszámolásával,
utóéletével.
Mindezt számos illusztráció teszi
még érdekesebbé. A szövegkö
zi térképek, rajzok mellett szá
mos autentikus fénykép leszi
még szemléletesebbé a kötet
anyagát.
Mára a fogolytábor teljesen el
tűnt, helyén erdő áll. Ami meg
maradt, az ma kegyeleti emlék
hely. 1989 óta, halottak napján
Ökumenikus gyászszertartással
és katonai tiszteletadással emlé
keznek meg az ilt nyugvókról. A
kötet tudomása szerint az oslffyasszonyfai emlékhely Magyar
országon az egyetlen megőrzött
és gondozott első világháborús
hadifogolytábor-temető.
Györe Géza
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Köszöntjük a sokszoros véradókat!
Lapzárta után, január 25-én jubileumi véradóünnepséget rendez
tek Celldömölkön a városi kórház vértranszfúziós állomása megala
pításának harmincadik évfordulója alkalmából. Az eseményről kö
vetkező lapszámunkban részletesen beszámolunk. Most a sokszoros
véradók névsorát tesszük közzé azzal a szándékkal, hogy az érintet
teket ezúton is köszöntsük, amiért oly sokszor önzetlenül segítettek
embertársaikon.
Tízszeres véradók:
Balhási István
Benkő Jenő
Czupor Ferenc
Döbörhegyi Ferencné
Dörnyei Lászlóné
Dugmonits Róbert
Fábián Ferenc
Gálik Imre
Gőcze Imre
Gönyéné Kocsis Katalin
GyÓrffy Zsuzsanna
Gyurák Pál
Gyürüsi Sándomé
Hajnal Sándomé
Hegedűs Imréné
Herczeg Józsefné
Horváth László
Imre Sándor
Kiss Imre
Kiss Lajosné
Kocsis Anna
Kovácsné Nemes Gyöngyi
Kozári Imre
Kőfalvi Alfonz
Lanczkor Ferenc
Lisztes Péter
Mészáros Józsefné
Molnár József
Molnár Tamás
Nagyági Antalné
Nóvák László

Sárosi László
Schimmer Győző
Somogyi Zsolt
Somogyiné Pálffy Márta
Szabadi József
Szabó Józsefné
Varga Ferencné
Dr. Varga Gábor
Zsidai Ilona
Tizenötszörös véradók:
Baranyai Gábor
Berghoffer Tibomé
Bogdán János
Böcskey Lajosné
Bokányi Dezső
Búzás Sándomé
Cserkész Gábor
Csupor Miklós
Erős Elemér
Fekete Gábor
Ferencz Józsefné
Ferenczy Zoltánné
Folta József
Göcsey Tibor
Gréczi Lászlóné
Gyenes József
Hanzl István
Horváth Gyula
Horváth István
Imre Zita
Jakab Csaba
Joó József

Kiállítás és színházi előadás
Február 16-án (pénteken) délután öl órakor Bognár Zoltán festőmű
vész emlékkiállítását nyitják meg a KMK-ban. A tárlatot Salamon Nándor
művészettörténész, nyugalmazott képtárigazgató ajánlja az érdeklődők
nek.
*
Február 18-án lesz az idei év első színházi előadása városunkban. A
veszprémi Petőfi Színház Ábrahám Pál: Bál a Savoyban című revüoperctljét viszi színre a KMK színháztermében. Az előadásra érvényes a
színházi bérlet. Ugyanígy a páholytulajdonosok is jogosultak bérletük
használatára. A belépődíj 500 és 450, a diákjegy 400 forint.
gy.
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épület- és bútorasztalos mester,
F A - G V U LA
faipari technikus
MA6ÁNVALLALK0ZÁS
CELLDÖMÖLK
Faipari termékek gyártása és forgalmazása
Kapható: - hulladékfa
200 Ft/q
- akác fűrészelt tűzifa
550 Ft/q
- deszka
22 500 Ft-tól
- gerenda
28 000 Ft-tól
- asztalosminőség
33 000 Ft
- lambéria
600 Ft-tól
Araink az áfát nem tartalmazzák.
TELEPHELY: CELLDÖMÖLK-1ZSÁKFA, BOKODPUSZTA
Nyitva: 7.00-15.30-ig * Telefon: 543 vagy 60/377-557
ÜZLET: CELLDÖMÖLK, SÁGI U. 24.
Nyitva: 8-12-ig, 13-17-ig.
Kelemen Lászlóné
Kiss Dezső
Kocsi Judit
Koppányi Lászlóné
Kovács Ferenc
Lampért Attila
László Csabáné
Makkos István
Marsai Gyula
Mihók Tamás
Nagy Kálmánné
Nóvák István
Péntek Károly
Pozsonyi Péter
Pörneczy Ferenc
R ozmán László
Sebestyén József
Sipos Ferenc
Szabó Ferenc
Szép László
Szomjú Lászlóné
Varga Károly
Vida Gézáné
Vikman Miklós
Vinczéné Hetyei Zsuzsanna
Hússzoros véradók:
Bakk Sándor
Bálint István
Benkő Ferenc
Bosnyák József
Busznyák Gyuláné
Cságoly István
Csefkó József
Dobson Géza
Döme István
Egyed Józsefné
Farkas Gábor
Földi Csaba
Dr. Gyimesi Gábor
Hajba Tibomé
Hérincs József
Horváth Árpád

Horváth Béláné
Horváth Imre
Horváth László
Kun Csaba
Kunyik József
Miklós Károly
Molnár István
Molnár István
Murai Jenő
Nagy László
Nagy Zoltán
Németh József
Németh József
Németh Zoltán
Péntek Istvánné
Pethő László
Pethő László
Sass Erzsébet
Varga György
Harmincszoros véradók:
Bálint Csaba
Boda János
Dala József
Hanzl Ferenc
Jancsó József
Kiss Miklós
Lampért Kálmán
Magyarádi György
Mándli Ferencné
Molnár Lászlóné
Ozorai Jenő
Szabó Árpád
Szálai István
Szemenyei Karoly
Vécsei István
Negyvenszeres véradók:
Bali Ernő
Beliczky Géza
Ferenczy Zoltán
Lacza Péter
Ötvenszeres véradó:
Dr. Nagy János
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Egyszer szeretném idehaza is megmutatni, hogy mit tudok...

Vendégségben Gosztola Adél színművésznőnél
Nem tudom, k i hogy van vele,
én a gyermekeim osztálytársait kivált, ha néha a lakásunkon is
megfordultak - egy kicsit család
tagoknak érzem. így vagyok
Gosztola Adéllal, a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház mű
vésznőjével is.
Amikor észrevette, hogy meg
érkeztem, elém jött és kedvesen
üdvözölt. Néhány mondat után
örömmel állapítottam meg, hogy
szinte semmit sem változott, ha
csak abban nem, hogy talán még
csinosabb lett.
Bent a szobában gyerekesen
maga alá húzza a lábát, úgy ku
porodik mellém a fekhelyen, és
várja a kérdéseket. Szólíthatnám
művésznőnek is, de nem teszem,
mert bizonyára megkapnám érte
a magamét...
- Adél! Kezdjük az elején!
1990-ben leérettségiztél a celli
gimnázium IV. A osztályos tanu
lójaként. Gondolom, utána nagy
igyekezettel kezdtél készülni a
Színművészeti Főiskola felvételi
vizsgájára.
- Á, dehogy! Sokkal prózaibb
dolgokkal
foglalkoztam. A

Szombathelyi Tanárképző Főis
kola matematika-fizika szakára
szerettem volna bejutni, de nem
jött össze. Ott álltam tanácstala
nul, amikor a Vas Népében fel
fedeztem, hogy a Zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház színészképző stúdiót hirdet. Megpróbál
tam, felvettek.
- Tehát nem egy régi nagy
álom teljesült?
- Nem. Amikor a továbbtanu
lási gondok foglalkoztattak, fel
sem merült bennem a színház.
Nem gondoltam, hogy ez lesz
majd a pályám. Anyu mondta,
hogy szerinte voltak ilyen hajla
maim. Az is az igazsághoz tar
tozik, hogy diákkoromban szok
tam szerepelni, és mindig szíve
sen tettem ezt.
- Zalaegerszegre kerültél, a
Hevesi Színházhoz...
- Igen. Sok tanulás követke
zett ezután, és először kisebb sze
repek jöttek. Kezdetben szöveg
nélküliek, majd jelentéktelenebb
szöveges feladatok. Az egerszegi
kollégák nagyon sokat segítettek,
nekik rengeteget köszönhetek.
Tulajdonképpen ott szerettették

meg velem a színjátszást. Jól ha
ladtam, s a harmadik évben mái
két főszerepet is eljátszhattam.
- Akkor miért mentél el onnét?
- Együtt dolgoztam Verebes
Istvánnal, ő rendezte az Éjjeli me
nedékhely átiratát, amiben én is
szerepeltem. Ez 1993-ban volt.
Ekkor kapta meg pályázat útján a
nyíregyházi színház igazgató-fő
rendezői állását, és magával vitt.
Olyan ez, mint amikor egy foci
edző másik csapathoz kerül, visz
magával egy vagy két új játékost
is. így kerültem oda, azóta sok
szép szerepet eljátszhattam, és na
gyon jól érzem magam Nyíregy
házán. Mostanában több zenés da
rabban is játszom, sokat énekelek.
Jelenleg a Hyppolit a lakáj című
zenés bohózatban Terkát alakí
tom. A másik, Fodor László
Érettségi című darabja, amiben
Horvárth Katót, a női főszerep-

amire ezen kívül szívesen gon
dolsz vissza?
- Nagyon érdekes dolog volt
az életemben, amikor egy éjsza
ka alatt kellett beugranom Brozsek Tangó című darabjának női
főszerepébe. A kolléganőm lumbágóval feküdt otthon. Verebes
azt kérte tőlem, hogy szöveg
könyvvel a kezemben olvassam
majd be a szerepet. Mondtam,
hogy azt a súgó is megteheti. Ve
rebes szerint beugrani nem lehet,
mert ekkora szerepet egy éjszaka
lehetetlen megtanulni. Bebizo-

VAS MEGYE ES SZOMBATHELY
VÁROS REGIONÁLIS VÁLLAL
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
NYA
VÁLLALKOZÓI
KÖZ
PONTJA továbbra is várja azon ked
ves Ügyfeleit, akik már vállalkozók,
vállalkozni szeretnének, vagy pedig
érdeklödnek a vállalkozások valamely
területe iránt.
A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói hálóza
tában működő tanácsadók több mint 20 területen (csak a
legfontosabbak: adó, jog, könyvelés, kereskedelem, fordítás
tolmácsolás stb.) állnak a VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
Ügyfelei rendelkezésére.
Amennyiben igényli az általunk nyújtott tanácsadást, úgy a
következő címeken érdeklődhet személyesen vagy te
lefonon:
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
Barna István
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B
Tel.: 94/326-048
valamint a
CELLDÖMÖLKI
PARTNERIRODÁBAN:
POLGÁRMESTERI H I V A T A L
SzÜcs Andrea
9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
Tel.: 06/60/376-202/38. m.

lŐt, illetve naivat játszom. Egye
lőre ezekben szerepelek most,
mindkettőt nagyon szeretem.
- Milyen szerepeket kedvelsz
a legjobban?
- Imádom a cselédlányszere
peket, a mesedarabokat, de sze
retem Shakespeare-t is.
- Mondtad, hogy nem jártál a
Színművészeti Főiskolára. Én vi
szont tudom, hogy két vagy há
rom hónapja színművésznő vagy.
Hogyan van ez?
- A színészetben három kate
gória létezik: a gyakorlatos szí
nész, a segédszfnész és a szín
művész. Általában kétévenként
lehet egy-egy kategóriát ugrani.
Ilyenkor a Magyar Színházkama
ra bizottsága állapítja meg, hogy
az ember alkalmas-e erre. Való
igaz, pár hónapja kaptam meg a
színművésznői diplomámat.
- Ehhez szívből gratulálunk!
Most hallhatnánk valami olyat,

nyitottam, hogy igenis lehet. Az
óta is jó érzéssel tölt el, hogy si
került megfelelnem a magam ál
tal állított kihívásnak.
- Mik a vágyaid?
- Mivel még a pálya kezdetén
vagyok, ezt hosszan sorolhat
nám. Helyette most csak egyet
mondok el. Amikor Zalaegersze
gen voltam, két alkalommal is ját
szottam itthon. Akkor még igen
csak a kezdet kezdetén voltam,
ezért ezek csak jelentéktelen sze
repek voltak. Igaz, Nyíregyháza
messze van Celldömölktől, de
azért szeretném egyszer megmu
tatni idehaza is, hogy mit tudok.
- Kedves Művésznő! Mi, akik
ismerünk - s gondolom azok is,
akik e sorokból ismernek meg -,
azt kívánjuk, hogy Thalia szeke
rén juss el minél nagyobb ma
gasságokba, mi pedig itthon
majd nagyon büszkék leszünk
rád.

Völgyi L .
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Kemenesaljái

községek,

Mersevát

polgármesterek

Mersevát 1907-ben Merse és Belsővat egyesítésekor kapta a nevét. Merse és Vat családne
vekből származó községnevek. Belsővat a Vat (Vath, Wath, Wat) családnévből származik. A
család egyik tagja, Vathy László 1404-26 között kőszegi várnagy volt. A Merse család neve
1252-ben fordul elő először okmányokban. A dömölki apátság kegyurai voltak.
A vati és mersei ember életét a Marcal közelsége határozta meg, mely védelmet és megélhetést
is jelentett számára. Az ittenieknek viszontagságos élete volt. Merse a török időkben a „senki
földjén volt", így mind a császáriak, mind a törökök számára rablási területként szolgált.
Később, 1700 elején a Rákóczi-szabadságharc, az 1800-as évek elején a győri csatába menet
Napóleon seregei, a 48-as szabadságharc idején a Jellasits-féle sereg egy része vonult át a
Marcal-völgyön.
A község lakóinak száma 1787-ben 399, 1869-ben 615. A „csúcsot" 1930-ban éri el 722
lakossal. A falu lélekszáma ettől kezdve folyamatosan csökken, ma mintegy 590 - tudjuk meg
dr. Kovács Jenő gyűjtéséből.
Mersevát polgármestere, Csillag Albert
1957-ben Celldömölkön született. Iskoláit
Merseváton, Celldömölkön és Kőszegen vé
gezte. Három leánygyermeke van. Húsz éve
egy helyen, a jelenlegi Kemenesaljái Mező
gazdasági Szövetkezetben dolgozik. 1990ben független jelöltként került a község kép
viselő-testületébe. 1993-tól a polgármester
egészségi problémái miatt megbízott polgár
mesterként dolgozott. Az 1994-es helyható
sági választásokon Őt választotta polgármes
terré a falu népe.
A képviselő-testület tagjai: Szabó Sándor
alpolgármester, Györvári Veronika, Hor
váth Lajos, Katona Jenöné, Varga Nor
bert. A jegyzői teendőket Baranyai Attiláné
dr. látja el. A község lakóinak háziorvosa
dr. Bérdy Gusztáv, aki minden kedden Mer
seváton rendel. Fogorvosuk dr. Bérdy Zsolt.
A polgármester elmondása szerint mindket
tőjük munkájával maximális mértékben elé
gedettek.
A tanköteles gyermekek zöme Celldö
mölkre vagy Külsővatra jár iskolába. Oda
haza csak az 1. és 2. osztály tanul. A 13
tanulót két lelkiismeretes pedagógus jó kö
rülmények között tanítja, valamennyi merseváti nebuló napközis ellátásban részesül. Az
évente felrobbanó cserépkályhákkal sok

problémájuk volt, ami a gáz bevezetésével
megszűnt. Kétcsoportos óvodájuk jól felsze
relt. Az elmúlt időszakban komoly összegei
fordítottak az intézményre; parkettáztak, fes
tettek, központi fűtést szereltek. A 38 kis óvo
dással két óvónő és egy dada foglalkozik
rendkívül lelkiismeretesen.
A kultúrotthont felújították és gázfűtéssel
látták el. Mindez mintegy 700 ezer forintba
került, de most rendben van, csupán a székek
várnak cserére. A megújult épületben Szabóné Nagy Henrietta népművelő, kultúrotthon-igazgató vezetésével egyre aktívabb az
élet. Színvonalas ünnepi műsorokat adnak.
Megalakult és rendkívül népszerű a Merseváti Népdalkör. Élénk forgalmat bonyolít le
a könyvtár is. A fiataloknak pingpongozás,
videózás és egyéb szórakozási lehetőséget
nyújt az intézmény.
A gyönyörű faluházat 1993 októberében
avatták. Benne kapott helyet a polgármesteri
hivatal. Népszerű és látogatott az idősek
klubja, tagjainak az emeleten pihenőszobákat
is berendeztek. Itt oldják meg az iskolások
étkeztetését is. Az alagsorban kondicionáló
termet alakítottak ki az erősödni vágyóknak.
Az elmúlt év végén - lakossági hozzájá
rulással - földgázvezetéket építtetett a falu.
- Két év alatt két ilyen hatalmas beruhá
zás! Hogy bírja ki ezt egy ilyen kis falu ön
kormányzata?
- 1993-ban azt gondoltuk, hogy a faluház
megépítése miatt komoly anyagi gondjaink
lesznek. Végül is azt mondhatom, hogy adós
ság nélkül léptünk át a tavalyi évbe. A gáz
program megvalósítása pe
dig nem tűn halasztást, mert
minél később kezdjük el,
annál többe kerül, és a falu
lakosságának több mint 70
százaléka óhajtotta. Bele
vágtunk. 7 milliós adósság
fenyegetett bennünket, vé
gül is a fele, 3,5 millió lett
belőle. Ez nem egy nagy öszszeg, de ha a 17 milliós
költségvetésünkre és a ka
matokra gondolunk, nem is
olyan kevés. Éppen ezért a
következő évben semmiféle
újabb beruházást nem terve
zünk. FŐ feladat az adósság
törlesztése és az intézmények
fenntartása lesz.

Arihoz, hogy mindez megvalósítható le
gyen, kellett a merseváti emberek szorgalma
is, hisz hiába szeretnék a gázfűtést, ha nincs
rá fedezet. A kárpótlások alkalmával sokan
jutottak földhöz, de azt meg is kell művelni.
A polgármester elmondása szerint 20-30 új
mezőgazdasági gép van a faluban. Sokan fog
lalkoznak állattartással (disznó, szarvasmar
ha), népszerű a hízócsirke is. Egyre több a
vállalkozó is a faluban. Ennek ellenére kevés
a munkahely. A mersevátiak közül legtöbben
Celldömölkre járnak dolgozni, de van, aki
Pápán vagy Szombathelyen talált munkát
magának. így mindössze 5-6 munkanélküli
és 4 jövedclempótlós van a faluban.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy se
gítse a fiatalok letelepedését. Ehhez jelenleg
70 ezer forinttal tudnak hozzájárulni. A prob
léma csak az, hogy most nincs eladó telek.
Legalábbis önkormányzati nincs. Most fára
doznak azon, hogy a jelenlegi futballpáiyát
máshová helyezzék át, és annak a helyén új
telkeket szeretnének kialakítani.
Csillag Albertnek elmondom, hogy több
polgármester panaszkodik az emberek egyre
nagyobb passzivitására, ő erről úgy véleke
dik, hogy ennek a csíráit náluk is lehet ta
pasztalni, de a mersei embert nem ez jellemzi.
Náluk minden falugyűlés alkalmával dugig
lelik a kultúrotthon nagyterme. A 17 év uián
újjászervezett futballcsapatot pedig szinte tel
jes mértékben a szponzorok tartják fenn.
Csillag Albert bízik benne, hogy ez to
vábbra is így marad.
Völgyi László
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JOGSZABÁLYOKRÓL
KÖZÉRTHETŐEN

A súlyosan mozgáskorlátozott
személyek
közlekedési
kedvezményei

A Kormány 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelete jelentős változást
eredményezett a mozgáskorlátozott személyeknek nyújtható támoga
tás rendszerében. A gépjármű-fenntartási támogatás megszűnt, és szű
kült a kedvezményezettek köre, csökkent a közlekedési támogatás
mértéke.
1996. január l-jétől a súlyosan mozgáskorlátozott személy közle
kedési kedvezményei:
- közlekedési támogatás,
- személygépkocsi-szerzési támogatás,
- személygépkocsi-átalakítási támogatás,
- parkolási engedély.
Valamennyi közlekedési kedvezményt csak az a súlyos mozgás
korlátozott veheti igénybe, aki mozgásszervi betegsége következtében
tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de
életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, illetőleg az orvosi szakvélemény
szerint a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű hasz
nálata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak
száma 7 vagy annál több, és akinek családjában az egy főre jutó a tárgyévei megelőző év - havi átlagos nettó jövedelme nem haladja
meg a 24 000 Ft-ot.
A közlekedési támogatás a súlyosan mozgáskorlátozott személy
közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A közlekedési
támogatás összege függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy
a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll-e, vagy
inaktív.
4. számú melléklet a 164U995. (XII. 27.) Korm. rendelethez

felszerelt személygépkocsi vásárlásához, ill. segédberendezés felsze
reléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá a személygép
kocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi
a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szál
lítását.
Az átalakítási támogtás mértéke az átalakítás költsége, de legfel
jebb 30 000 FL
A szerzési és az átalakítási támogatás ugyanazon személyre tekin
tettel hétévenként egy ízben adható.
A parkolási engedély iránti kérelemhez csak a súlyos mozgáskor
látozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt kell mellékelni.
Az 1996. január 1-ét megelőzően kiállított I . és EL fokú orvosi
szakvélemények 1996-tól közlekedési kedvezmény iránti kérelemhez
nem használhatók. Az új szakvéleményt a háziorvos, illetve bizonyos
esetekben a háziorvos beutalása alapján az illetékes szakorvos állítja
ki. Amennyiben elutasító határozat ellen a kérelmező azért él jog
orvoslattal, mert az orvosi szakvéleményben foglaltakkal nem ért
egyet, a másodfokú eljárás során az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes elsőfokú orvosi bizottságát kell megkeresni az orvosi
szakvélemény felülvizsgálata céljából.
A közlekedési kedvezmények iránti kérelmet a lakóhely vagy tar
tózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez
kell benyújtani 1996. április 30-ig. Celldömölkön a Polgármesteri
Hivatal Közigazgatási Osztályán a szociálpolitikai ügyintézőnél
beszerezhetők a szükséges formanyomtatványok és további infor
mációk. Minden tisztelt ügyfelünknek készséggel állunk rendelkezé
sére.

A közlekedési támogatás mértékeiről

Enyinginé dr. Batári Borbála

Életkor
év

Tanul, dolgozik
támogatás
Ft/év

Inaktív támogatás
Ft/év

1-18

10 000

5000

18-60

12 500

5000

5 000

5000

60-
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Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy saját háztartásában kiskorú
eltartottról gondoskodik, részére további 2500 Ft támogatás jár.
A szerzési támogatás a belföldi kereskedelmi forgalomban történő
- 1,5 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb
1610 cm lökettérfogatú benzinüzemű, ill. legfeljebb 2000 cm lö
kettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi; vagy
- a megyei rehabilitációs főorvos javaslata alapján a segédmotoros
kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (kerekesszék)
vásárlása esetén a vételárhoz; továbbá
- a Népjóléti Minisztérium előzetes engedélyével a külföldről be
hozandó személygépkocsi, ill. kerekesszék vám- és általános forgalmi
adó költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
A szerzési támogatás mértéke a vételár, i l l . a vám és általános
forgalmi adó együttes költségének 60%-a, legfeljebb azonban
250 000 Ft.
Az átalakítási támogatás a személygépkocsinak a vezetés feltéte
leként külön jogszabályban előírt gyárilag automata sebességváltóval
3
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Uszni tanuló celli gyerekek
A Kemenesaljái Művelődési Központ január 22-élői úszótanfolyamoi lan az Eötvös Loránd és a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola
tanulói számára. A foglalkozásokat heti kél alkalommal Pápán tartják.
A szükséges anyagiakat a KMK-nak pályázat útján sikerült biztosí
tania.

Hi, Ttl: 11):210-0537

SEPSIKER
Dohány- és Kávékereskedés
(Celldömölk, Szomraky u. 3.)
Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a már
közismerten kedvelt dohányáruink mellett, nagy ked
vezménnyel kínáljuk az alábbi kávéféleségeket:

- DOUWE E G B E R T S
- TCHIBO
- JACOBS
-BRAVOS
- BRASIL
Győződjön meg róla

személyesen!

Nyitva tartás: H-P-ig 7-16-ig,
szombaton: 8—10-ig.
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK
Tisztelt Olvasók!
Az elhízás az ipari országokban a bőséges
táplálkozás és a mozgásszegény életforma
miatt egyre gyakoribb. Ma már nyugodtan
nevezhetjük népbetegségnek.
A kövérség nagyjából azt jelenti, hogy a
szervezetben a szükségesnél több zsír rakódik
le. Az elhízás mértékének jellemzője a test
tömeg index; a testtömeg (kg) és a testma
gasság négyzetének (m ) a hányadosa. A kü
szöbérték nőknél 27 kg/m , a férfiaknál 28.
Az ezek feletti értékek már túlsúlyt mutatnak.
Enyhe fokú elhízásról beszélünk 28-35 kö
zött, közepes a túlsúly 36-42 között, a
42 kg/m feletti értéket súlyos kövérségnek
nevezzük.
A szervezetünkbe került tápanyagokból
nyert energia fedezi a szervezetünk működé
séhez szükséges energiát (nyugalmi anyag
csere), az izmaink működése közben termelt
hőenergiát, valamint az emésztés, felszívódás
és raktározás során képződő hőt. Alapanyag
cserénk felemészti az összenergia 60%-át,
függetlenül a fizikai aktivitástól. Ennek a
60%-nak a beviteléről fogyókúra alatt is gon
doskodni kell, hiszen szerveink funkciójukat
csak táplált állapotban tudják hiánytalanul el
látni.
Az izomműködéshez elfogyasztott energia
2
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Megismételhetetlen

Az elhízás okairól

azonban már jelentősen függ a kifejtett fizikai
tevékenységtől. A nyugalomban mért 20%-os
részarány nehéz fizikai terhelésnél többszö
rösére emelkedik.
Nézzük meg, hogy melyek azok a ténye
zők, amelyek a fent leírt energetikai egyen
letet megbontva energiaraktározáshoz, elhí
záshoz vezérnek.
Az elhízásra való hajlam sajnos örökletes
lehet. Azonban - mint azt a gyakorlatban
sokszor tapasztalom - a kövérséget, mint ele
ve elrendeltetést, csak az örökölt génekre fog
ni nem lehet. A kialakult állapot a hízási haj
lam és a környezeti kölcsönhatások eredmé
nye.
Nem igazán sikerült bizonyítani, hogy az
elhízottak többet esznek, mint a normál testsúlyúak. Csak csecsemők és gyerekek eseté
ben tudtak összefüggést kimutatni az elfo
gyasztott kalória mennyisége és a túlsúly ki
alakulása között. A laboratóriumi vizsgálatok
viszont egyértelműen bizonyították, hogy a
kövér emberek anyagcseréje jobb hatásfokú,
a táplálékfelvétel korlátozása esetén az alap
anyagcseréjük csökkenése jelentős mértéket
érhet el, a testmozgáshoz kapcsolódó hőreakció pedig csekélyebb, mint normál sú
lyúaknái.
Elhízáshoz vezet a táplálék magas zsírtar
talma, a napi egy-kétszeri kiadós étkezés.

Rendkívül fontos tényező a testmozgás hiá
nya, a keletkező hőenergia leadásának elma
radása.
Bizonyos betegségek szintén túlsúlyossá
got okoznak; a pajzsmirigy működésének
elégtelensége, az agyalapi mirigy és a mel
lékvese bizonyos betegségei. Ezek lehetősé
gére mindig gondolni kell, s csak kizárásuk
után szabad diétát, fogyókúrát kezdeni.
Megoszlanak a vélemények a dohányzás
és az elhízás kapcsolatáról. A nikotin csök
kenti az étvágyat, fokozza (akár 10%-kal is)
a nyugalmi energia felhasználását. Sőt, arról
is lehetett olvasni, hogy mérsékelt fizikai ak
tivitás mellett még erőteljesebben emeli az
energialeadást. A dohányzás elhagyásakor
mutatkozó hízást a vizsgálatok eredménye
alapján mégis inkább a megnövekedett be
vitellel, jobb étvággyal magyarázzák, mint a
nikotin elmaradt energiafelszabadító hatá
sával.
Tisztelt Olvasóm!
A kövérség egy bionyos mértéket elérve
már nem szemet-lelket zavaró állapot, hanem
betegség. Betegség, melynek szövődményei
életet veszélyeztető kórállapotok lehetnek.
Ezekről és a megelőzés módjairól egy hónap
múlva olvashatnak.
Dr. Galambos György

pillanatképek

Karnevál - Benkő Sándor fotói a KMK-ban
A fénykép az objektív valóság
hű tükre - tartják ma is sokan.
Főleg emiatt volt oly hosszú és
rögös az az út, amelyen ez a ki
fejezési technika eljutott a mű
vészetek közé. Makacs és talán
leginkább hagyománytisztelő a
képzőművészet...
Ilyen gondolatok motoszkál
nak a fejemben, amíg nézem
Benkő Sándor fotóriporternek a
velencei karnevált bemutatni
igyekvő fényképeit. A főleg szí
nes képekből álló összeállítás a
karnevál egy-egy jellemző alak
járól, pillanatáról ad örök érvé
nyű benyomást. Igen, pillanatké
pet, olyat, amilyet csak a fénykép
tud adni. Eltalálni és a másodperc
tört része alatt rögzíteni a legki
fejezőbb pillanatot - ez a művé
szet. Kell ehhez technikai tudás,
érzék, szerencse és még ki tudná
megmondani, mennyi minden
más. Valahol a többi kétdimen
ziós képzőművészeti alkotásban
ott van a megörökített pillanat
előtti és utáni esemény is. A fotó
más. Más, hiszen a pillanatkép
hez nincs (és nem is kell) beál
lítás, előre megbeszélt gesztus
vagy cselekvés. A fotók - adott

esetben - a karnevál egyszeri és
megismételhetetlen folyamának
leképzését jelentik. Megváltoz
tatni nem is lenne érdemes az él

ményt, hiszen így kellően bohókásak és farsangiak, de igazak is
a képek.
A tárlat, ahonnan e mellékelt

fotókat „kölcsönöztük", február
közepéig tekinthető meg a Ke
menesaljái Művelődési Központ
ban,
gy.
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Anyakönyvi hírek

t

Hálás szívvel mondunk köszönetei minden olyan kedves pat
ronáló kisvállalkozónak, cégtulajdonosnak, akik emiékezeles,
szép karácsonyt varázsoltak a vönöcki óvoda kis lakóinak.
Külön köszönettel tartozunk Fehér Attilának, Esztergályos Je
nőnek, Kóbor Jenő vállalkozónak, valamint Kővári Antalnak,
aki még ma is, folyamatosan olyan szép bútorokkal, szakmai
eszközökkel lát el bennünket, amelyek nélkülözhetetlenek min
dennapi munkánk során.
Kívánunk munkájukhoz erőt, egészséget és boldog új évet!
A vönöcki óvoda „kis lakói" és dolgozói nevében:
lírányi Lászlóné óvodavezető

Vönöck, 1996. január 15.

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái:
-

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés
első oldalon megjelenő szalaghirdctés
(190 x 25 mm) kék színnyomással

15 000
8 000
5 000
3 500
1 800
500

forint
forint
forint
forint
forint
forint

4 500 forint

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli.
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként
5 százalék kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a pol
gármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

Celliek a K i mit tud? elődöntőjén
Február 10-én Szombathelyen, a Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központban tartják a K i mit tud? megyei elődöntőjét. Celldömölköt
kilenc magánszám és a Fekete Gyöngyszemek elnevezésű cigány
folklórcsoport képviseli.
gy.

Kiegészítés cikkünkhöz v ^
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Az Új Kemenesalja január 18-i szamában Egy orvos kér segítséget
című cikkel kapcsolatban dr. Horváth Károly gyermekszakorvos
édesanyja azzal a kéréssel fordult szerkesztőségünkhöz, hogy a lap
következő számában közöljük: sem dr. Horváth Károly, sem családja
nem kért segítséget, részére az alapítványt orvoskollégái és barátai
hozták létre.

V E L E N C E I KARNEVÁL
1996. február
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10-12.

CELLDÖMÖLK
Születés: Szabó László és Kovács Gyöngyi leánya: Renáta, Sipos László és
Kovács Tímea Julianna fia: László Máik, Tarczi Szabolcs és Erdélyi Hajnalka
fia: Szabolcs, Nagy Ferenc és Regina Csilla Anita fia: Gergő, Mogyorósi
Róbert és Rózsás Andrea fia: Erik, Nagy Zsolt és Szálai Gyöngyi leánya:
Evelin, Gosztola Csaba és Rudi Ágota leánya: Eszter, Nagy Szabolcs Antal
és Üveges Bernadett leánya: Viktória, Gálik Imre és Karvalics Ildikó leánya:
Dal ma.
Halálozás: Szilágyi Ilona, Errnh Paulina sz. Danyi Paulina, Faxkas Ferencné
sz. Berki Gizella, öri Ferenc Jenő, Varga Lőrinc, Pető Józsefné Kis Juliánná.
DUKA
Születés: Sülé László és Borsodi Andrea leánya: Viktória.
Halálozás: Nagy József.
KEMENESSZENTMÁRTON
Születés: Bolla József és Patyi Anna leánya: Szilvia.
JÁNOSHÁZA
Születés: Marton Zoltán és Cseh Ildikó leánya: Diána, Domai Ferenc és
Pintér Gyöngyi fia: Ádám, Mihályfi Csaba és Nagy Lívia fia: Martin.
Halálozás: Pál Károlyné sz. Máthé Erzsébet.
KARAKÓ
Születés: Horváth József Zoltán és Kovács Mónika leánya: Nikoletta Dalma.
NAGYSIMONYI
Születés: Lőrincz László és Tétry Noémi Szilvia fia: Gábor Péter, Nagy
Zoltán és Dénes Erzsébet leánya: Bettina.
Halálozás: Nagy Lajosné sz. Hajas Rozália.
KEMENESSÖMJÉN
Születés: Imre Béla és Készei Anita leánya: Alexandra.
KEMENESMAGASI
Születés: Kovács Csaba és Bankó Mária Ilona leánya: Mónika, Erdélyi Balázs
Péter és Nagy Mónika leánya: Szabina.
VÖNÖCK
Születés: Csiszlér János Gyula és Ősze Jolán Irma fia: János Róbert, Papp
Róbert Zsolt és Bognár Márta leánya: Enikő.
EGYHÁZASHETYE
Születés: Mestery Lajos és Németh Mónika fia: Lajos Dániel.
CSÖNGE
Halálozás: Varga Lídia.
OSTFFYASSZONYFA
Halálozás: Horváth Józsefné sz. Kamondi Ilona.
KEMENESKÁPOLNA
Halálozás: Császár Józsefné sz. Somogyi Rozália.
VÉRADÁS L E S Z
február 7-8-9-éri Celldömölkön,
a MÁV-nál; 16-án Jánosházán,
Kemenespálfán és Nemeskeresz
0

túron; 23-án Kenyériben és Pápocon; 29-én Köcskön; március
l-jén Egyházashetyén és Borgátán.

TES(Z)T KÖZELBEN A MEGANE

A MOLNÁR & MOLNÁR KFT.-nél
február 3-án és 4-én nyílt napon mutatkozik be a
RENAULT új csillaga, a MÉGANE.
/// a nagy lehetőség, hogy végre
megérinthesse azt az autót, amely már
sokakat megérintett!
Jöjjön el - várja egy nagy találkozás!
Celldömölk, Tó u. 2.
RENAULT
E l M E N Y VEIÉ EINI
Tel./fax: 06/60/376^16

2 éjszaka, 4 ágyas bungalókban, önellátóan.
Utazás: IKARUS 365-ös luxusautóbusszal.
Részvételi díj: 12 500 Ft/fő,
mely magába foglalja a szállás, az utazás, az idegenvezetés
és az egész napos hajójegy árát.
Részletes felvilágosítás és jelentkezés:
Celldömölki Művelődési Központ büféjében.
Telefon: 06 (60) 376-070

K + F Utazási Iroda

OPTIKJ
CELLDÖMÖLK, DR. GÉFIN L. TÉR 13.
SZTK- és MÁV-vények beváltása • gyors szemüvegkészítés • kü
lönleges szemüveglencsék * gyermekszemüvegek • optikai kiegé
szítők • kontaktlencse-előjegyzés • kontaktlencse ápolószerek.
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OZAIK
Az utóbbi időben többször is
felröppent az a hír, hogy milyen
vandál módon pusztítják a
madarakat hazánkban és a kör
nyező országokban. Éppen Vas
megyében érték tetten azokat,
akik külföldre próbálták kicsem
pészni az elpusztított kis mada
rakat.
Sokan leírták már, hogy mit is
jelentenek az emberek számára a
daloló és kertjeinkben, szőlőink
ben szorgoskodó tollas barátaink.
Azok a madárkák, amelyek itt te
lelnek, segítségre szorulnak. Ör
vendetes, hogy egyre többen ete
tik őket. Ez mindenképpen jó
szolgálat, amelyet a madarak na-

gyon is meghálálnak. Hermán
Ottó könyvét fellapozva ezt ol
vashatjuk: , J\. piciny királykama
dár éven át három milliónál is
több rovart emészt föl, minden
féle állapotban... A kék czinege
nem is sokkal nagyobb; de éven
át hat és fél millió rovart pusztít
el; de azután még hol 12, hol 16
fiókát is fölnevel, ami megint azt
jelenti, hogy egy ilyen czinegecsalád huszonnégy millióig való
rovart fogyaszt el, vagyis ennyi
nek kártételétől óvja meg a ker
tet, az erdőt és óvja mindenütt,
ahol csak hozzáfér. Aki pedig tu
datlanságból vagy gonoszságból
elfogja és elpusztítja ezt a szár-

Téli madárvédelem

nyas munkást, annyival károsítja
a közvagyont, amennyi rovar
megmaradt, mert a czinegét,
mely a rovart elfogta volna, meg
ölte!"

Mindezt 1901-ben kiadott
könyvében írta a nagy termé
szettudós. (Fotónkon Reich Ká
roly rajza.)
Dala József

néhány - netán valamennyi - hozzáférhető magángyűjteményekben,
avagy fellelhető pincékben, padlásokon. Mielőtt végleg kénytelenek len
nénk lemondani arról, hogy egyszer végre együtt lesz száz év „sajtóter
mése", ismételten kísérletet teszünk a könyvtárból hiányzó példányok
felkutatására.
Felhívás jelent meg lapunk november 23-ai számában: egy régi, hű
A gyűjtők, s bizonyosan mások is ragaszkodnak a tulajdonukban lévő
séges olvasónk azt kérte, fogjon össze a Kresznerics Ferenc Könyvtár, lapokhoz, ezért - magától értetődően - csak azt kérhetjük: tegyék lehe
valamint az Új Kemenesalja szerkesztőbizottsága, s gyűjtsük össze a tővé, hogy a hiányzó példányokról másolatot készíthessünk. Ez a gya
régi, néhány példányban még talán fellelhető kemenesaljai lapokat. Miért korlatban azt jelenti, hogy a tulajdonosnak egyetlen napra sem kell meg
is lenne erre szükség?
válnia féltett kincsétől. Ugyanakkor sokat tehernek, hogy a sajtótermékek
Százéves a celli sajtó. A centenárium, illetőleg az Új Kemenesalja közkinccsé váljanak. Ennek legegyszerűbb módja, ha mindazok, akiknél
századik lapszámának megjelenése okán ismételten - nem először, s talán régi kemenesaljai újságok - akár csak egyetlen példányban is - fellel
nem is utoljára — megfogalmazódott az a szándék, hogy a Celldömölkön hetők, jelezzék ezt a városi könyvtár munkatársainak, akik aztán elmond
valaha megjelent Összes sajtóterméket bárki által hozzáférhetővé tegyük. ják, hogyan és milyen formában történhet a sokszorosítás.
Ennek nyilvánvaló színtere a városi könyvtár, ahol természetesen gyűjtik
„Értékpapír-gyűjtésről" van tehát szó, ami a könyvtár és a szerkesz
a lapszámokat. Nem teljes azonban a skála, hiszen a Kemenesaljái Lapok, tőbizottság is készséggel támogat. Reméljük, lesz eredménye eme felhí
a Kisczell és Vidéke, a Kemenesalja, a Celldömölki Hírlap és számos vásnak, amit a közeljövőben többször is megismételünk. Az eredményről
más, rövidebb életű, ám el nem hanyagolható sajtótermék egy-egy pél pedig tájékoztatjuk a lap hűséges olvasóit.
dánya hiányzik a gyűjteményből. Elképzelhető azonban, hogy ezek közül
A Szerk.

Gyűjtsük össze a régi
kemenesaljai lapok példányait!

Fizessen elő, rendelje meg lakására az Új Kemenesalját!
Januártól a celldömölki elő
fizetőkhöz a polgármesteri hi
vatal juttatja el kéthetente meg
jelenő lapját, az Új Kemenesal
ját. Kérjük, hogy a jelenlegi és
leendő előfizetőink a mellékelt
megrendelőlapot töltsék k i és
juttassák el a hivatal műszaki
osztályára Nagy Antalhoz. Az
előfizetési díjat is ugyanitt kell
befizetni. Ön csak egyszer fá
rad, amikor kitölti és eljuttatja
a megrendelését, valamint az
előfizetési díjat a megadott
címre, s ha egy évre előfizet,
huszonnégy alkalommal a pos
taládájában találja az újságot. A
lap ára 25,50 forint, de az elő
fizetőknek olcsóbb. Számol
jon! Nem csak pénzt takarít
meg, hanem időt és fáradságot
is, ha előfizet. Várjuk a meg
rendelőlapot a hivatalban.

~~1

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1996-ban
D
•
•

egész évre
fél évre
negyedévre

600 forint,
300 forint,
150 forint.

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel!
Név:

Cím:

Dátum:

Aláírás:

A megrendelőlapot a Celldömölki Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára, Nagy Antal^ hoz kérjük eljuttatni. Az előfizetési díjat is ott kell befizetni.
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4> SPORT <> eredmények - események <0> SPORT
Megyei
női kézilabda-bajnokság
$ o g o

Celldömölk-Sárvár
Szentgotthárd I.-Celldömölk
Celldömölk-Répcelak
Szentgotthárd IL-Celldömölk
Ikervár-Celldömölk
Bük-Celldömölk

19:21
26:32
18:18
15:21
18:15
18:24

Megyei
férfi kézilabda-bajnokság
Celldömölk II.-Tanárképző I I .
Orlay DSK-Celldömölk ÍL
Tanárképző IL-Celldömölk I I .
Celldömölk Il.-Orlay DSK
Orlay DSK-Celldömölk I I .
Celldömölk II.-Tanárképző I I .

24:30
20:21
26:32
28:35
17:21
25:24

Szépen búcsúzott a nemeskeresztúri

^

polgármester

Olimpiai szellemi vetélkedő
Az atlantai olimpia közeledtével immár
hagyományosan kerül sor a legnépszerűbb
versenysorozatra. A megyei napilapban
közzétett olimpiatörténeti totó alapján k i 
választott legjobbak vehettek részt a me
gyei döntőn. Szép József nemeskeresztúri
polgármester az ötödik helyen végzett, s
ezzel kivívta a továbbjutás jogát.
Decemberben
Győr-Moson-Sporon,
Vas, Veszprém és Zala megyék két három
három fős csapata, valamint a Magyar
Honvédség együttese bizonyíthatta felké
szültségét a területi olimpiai vetélkedőn. A
versenyt Vas megye egyik csapata nyerte

Diáksport - atlétika
A Városi Diáksport Bizottság január 20-án rendezte meg Celldö
mölk város és a városkörnyék teremallétikai versenyét. Dobogós he
lyezettek:
Lányok: 30 m síkfutás: 5-6. oszt.: 1. Esztergályos Katalin, Eötvös,
5.1; 2. Szomorkovics Adrienn, Eötvös, 5.1; 3. Mendel Katalin, Eöt
vös, 5.3; 7-8. oszt.: 1. Kiss Andrea, Eötvös, 5.1; 2. Enich Abigél,
Eötvös, 5.1; 3. Ölbei Lívia, Eötvös, 5.2.
ötösugrás: 5-6. oszt.: 1. Szomorkovics Andrea, Eötvös, 10,62;
2. Esztergályos Katalin, Eötvös, 10,23; 3. Lang Tünde, Berzsenyi,
9,38; 7-8. oszt.: 1. Szomorkovics Lilla, Eötvös, 10,56; 2. Koncz
Gabriella, Gáyer, 10,49; 3. Ölbei Lívia, Eötvös, 10,37.
Magasugrás: 5-6. oszt.: 1. Ebért Zsanett, Berzsenyi, 120; 2. Né
meth Annamária, Gáyer, 110; 3. Kovács Ágnes, Gáyer, 105; 7-8.
oszt.: 1. Somogyi Henrietta, Gáyer, 125; 2. Szálai Júlia, Nagysimonyi,
120; 3. Kiss Melinda, Gáyer, 120.
Súlylökés tömöttlabdával: 5-6. oszt.: 1. Dávid Judit, Kemenesmihályfa, 8,70; 2. Ebért Zsanett, Berzsenyi, 8,25; 3. Horváth Mónika,
Berzsenyi, 7,90; 7-8. oszt.: 1. Kiss Andrea, Eötvös, 9,30; 2. Mendel
Helga, Eötvös, 8,25; 3. Bödör Anita, Berzsenyi, 8,25.
6 körös futás: 5-6. oszt.: 1. Makkos Lilla, Gáyer, 2:04,7; 2. Horváth

Asztalitenisz
Az NB I B-s SZAK-Bükfürdő csapatának ötödik számú játékosa,
Frei Péter a tavaszi idényben a CVSE-MÁVÉPCELL együttesét erő
síti. A szombathelyi versenyzővel még kedvezőbbek az esélyek a
kiesés elkerülésére.
A sereghajtó Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat gárdája
visszalépett az NB Il-es bajnokságtól, s így automatikusan ők lettek
az egyik kiesők.
*
NB I I FÉRFI BARNA CSOPORT SORSOLÁSA:
Február 3.: CVSE-MÁVÉPCELL-DD Gáz Pécs
Február 17.: Fejér Megyei Vízmű-CVSE-MÁVÉPCELL
Március 9.: CVSE-MAVÉPCELL-JPTE-DSE PEAC I I .
Március 16.: CVSE-MÁVÉPCELL-Széchenyi FSC Győr
Március 23.: APEH-Spárla Kaposvár-CVSE-MÁVÉPCELL
Április 27.: Honvéd Szondi SE-CVSE-MÁVÉPCELL
Valamennyi mérkőzésre szombati napokon 11 órakor kerül sor.

meg Gál László, Horváth Vilmos, Szakasits Zoltán összeállításban, de remekül sze
repelt a másik vasi gárda is, hiszen remek
hajrával a második helyre küzdötte fel ma
gát a Hajós Imre, Kárándi József, Szép Jó
zsef összetételű együttes.
Az országos döntőben már csak egy
csapat képviselheti Nyugat-Dunántúlt, de
a vasi élversenyzők - köztük Szép József
- folyamatosan konzultálva segítik a
felkészülésüket. A vasiak először feb
ruár 11-én kerülnek a televízió képer
nyőjére...
—bor

Mónika, Gáyer, 2:04,7; 3. Somogyi Viktória, Eötvös, 2:12,6; 7-8.
oszt.: 1. Szomorkovics Lilla, Eötvös, 2:00,6; 2. Tömböly Tímea,
CBG, 2:06,1; 3. Kocsis Marianna, 2:11,2.
Fiúk: 30 m síkfutás: 5-6. oszt.: 1. Németh Balázs, Gáyer, 5.2; 2.
Józsa Péter, Eötvös, 5.3; 3. Horváth Csaba, Eötvös, 5.5; 7-8. oszt.:
1. Nagy Zoltán, CBG, 4.7; 2. Bán-Korsós László, Eötvös, 4.8; 3.
Csabai Zsolt, Berzsenyi, 4.9.
Ötösugrás: 5-6. oszt.: 1. Boda Péter, Berzsenyi, 10,45; 2. Kovács
Ádám, Gáyer, 9,88; 3. Herczeg Gábor, Berzsenyi, 9,74; 7-8. oszt.:
1. Nagy Zoltán, CBG, 13,15; 2, Czirók Norbert, Eötvös, 12,08; 3.
Mészáros László, Berzsenyi, 11,94.
Magasugrás: 5-6. oszt.: 1. Kőszegi Szabolcs, Gáyer, 120; 2. Né
meth Csaba, Gáyer, 115; 3. Rózsa Péter, Eötvös, 105; 7-8. oszt.: 1.
Szijártó Bálint, Egyházashclye, 125; 2. Kocsi Norbert, Egyházashetye, 125; 3. Horváth Károly, Egyházashetye, 125.
Súlylökés tömöttlabdával: 5-6. oszt.: 1. Horváth Csaba, Eötvös, 8.90;
2. Bácskai Gábor, Gáyer, 8,75; 3. Jankovics Balázs, Gáyer, 8,60.; 7-8.
oszt.: 1. Rúzsa András, Berzsenyi, 12,55; 2. Nagy Roland, Eötvös, 10,55;
3. Márkus Péter, Gáyer, 10,35.
6 körös futás: 5-6. oszt.: 1. Jankovics Balázs, Gáyer, 2:05,3; 2.
Burján László, Gáyer, 2:05,5; 3. Horváth Arnold, Berzsenyi, 2:05,8;
7-8. oszt.: l.Portschy Dániel, CBG, 1:51,0; 2. Fáró Gábor, Berzsenyi,
1:53,6; 3. Németh Róbert, Eötvös, 1:54,0.

NB I I FÉRFI BAJNOKI MÉRKŐZÉS
CVSE-MÁVÉPCELL-Veszprémi Orgona 9:9
Győz: Frei Péter 3, Molnár Balázs 3, Gáspár Gábor 1, ölbei Péter
1 és a Frei-Molnár páros.
Nagy küzdelemben, izgalmas mérkőzéseken alakult ki az igazsá
gosnak mondható döntetlen.

Birkózás ^°
A Veszprém megyei Kamondon diák „A" kategóriás indulók
számára rendeztek versenyt. Hat egyesület között az ostffy asszony faiak remekül helytálltak, és egyes kategóriákban (30,
35 kg) olyan átütő volt a fölényük, hogy házidöntőt vívhattak
a legelőkelőbb helyekért. Eredmények: 26 kg: 3. Horváth Imre,
28 kg: 3. Smidéliusz Péter, 30 kg: 1. Somogyi Ernő, 2. Horváth
Róbert, 32 kg: 2. Ádám Zoltán, 35 kg: 1. Keszthelyi Zsolt, 2.
Smidéliusz Bálint, 45 kg: 2. Keszthelyi Ottó, 50 kg: 3. Csőre
Szabolcs, 55 kg: L Kolompár Róbert.
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Évszázadok értekei - értékek évszázadai
Hazánk európai létezésének millecentenáriumán lapunk első közlése tiszteletadás
ként a dömölki bencés apátság Árpád-kori
templomára kívánja ráirányítani a figyelmet.
A műemléki építményekben szegény váro
sunk és vidékünk - bár vannak kiemelkedő,

még létező emlékek - szempontjából igen
fontos ennek a templomromnak az értéke,
még inkább a története. Az idők folyamán
mindig akadtak erők, személyiségek, akik
tenni próbáltak ennek az emléknek a fenn
maradásáért, a kisebb részben az idegenfor
galomban való bekapcsolásáért is. Ha fella
pozzuk a különböző kiadványokat, átnézzük
az épülettel foglalkozó írásokat, nem akár
milyen személyiségeket sorolhatunk fel: Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, de helybéli ku
tatók érdeklődését is felcsigázta e történelmi
rangú épület. Ásatásokat végzett e helyen
dr. Holóczy Zoltán (orvos, régész), Csúcsai
János (polgáriskolai tanár) még az 1945
előtti időkben. Helytörténeti dokumentum
nak számít az itt közölt fotó szeretett
tanárunkról, aki diákjai körében látható az
épületnél.
Hozzánk közelebbi korban, 1960-ban Ko
zák Károly régész és Nagy Pál Judit építész
végzett feltáró munkát. Sajnos ez csak rövid

A dömölki templomrom

ideig tartott, részeredményekhez jutottak, de
tevékenységük elindította, elősegítette a ma
radék falrészek konzerválását. Kozák Károly
az Archaeológiai Értesítő 1961. évi 1. szá
mában közölte jelentését munkájukról, különlenyomatát részemre is ajándékozta 1969.

augusztus 3-án. Az ő jelentésükből egyetlen
részletet emelünk ki: „E templom s főleg a
torony építése a Dunántúlon folyó XII-XIII.
századi bencés építkezések közé sorolandó
és kis méretei ellenére felfedezhető kapcso
lata Lébénnyel, Pannonhalmával és Jákkal a
nagyobbak közül, a kisebbek közül pedig...
a Szent-Györgyhegyi Szent Kereszt tisztele
tére templommal...". A feltárási jegyzőkönyv
több más fontos megállapítást is tartalmaz,
és persze máig tisztázatlan kérdéseket is.
Fontos momentum - numizmatikai ritkaság
- , hogy találtak ezüstpénzt az épület falainál:
II. Antonius aquileiai érsek ezüstdinárját. E
feltárások idejében cikket közölt a Műem
lékvédelem című folyóiratban (1961) Zsiray
Lajos Celldömölkről.
Az épületet számosan - különböző kor
szakokban - rajzolták, fotózták. Bemutatunk
egy érdekes képes levelezőlapot, amely
1910. december 30-án került feladásra, és
helybe címezték. Ezen a régi képeslapon fő

Elza néni receptjei
KAKAÓS SZELET: 5 dkg margarint 1 egész tojással habosra ke
verünk. Hozzáadunk 15 dkg porcukorral összekevert 5 dkg kakaót, 20
dkg lisztet, amibe 1/2 csomag sütőport kevertünk, valamint 2 deci tejel
Kézzel 10 percig, robotgéppel néhány percig jól kikeverjük. Zsírozott,
lisztezett tepsibe öntjük és előmelegített sütőben közepes, illetve mérsékelt
tűznél megsütjük. Ha kihűlt, kiborítjuk, és
1. vagy kettévágjuk és megtöltjük (töltelék: 10 dkg margarint ki
keverünk 10 dkg porcukorral jó habosra, majd 1 evőkanál rumot és
10 dkg darált diót adunk hozzá);
2. vagy 2-3 maradék tojásfehérjét ízlés szerinti, de legalább 10-15
dkg porcukorral, csepp citromlével gőz felett kemény habbá verjük,
majd a tészta tetejére simítjuk és erre egy vékony csokimázt kenünk.
Tetszés szerint daraboljuk.

leg dömölki épületek láthatók, köztük a
templomrom, ahogyan akkor létezett. Mind
ez azt mutatja, hogy időközönként mindig
felbukkanik valami e kérdéssel kapcsolatban.
A Turista Magazin a Hónap Képei soroza
tában 1972-ben közölt erről képet. Nyilván
való, hogy a leglényegesebb forrás Pacher
D.: A dömölki apátság története című műve,
amely a Pannonhalmi Szent Benedek Rend
története címet viselő kötetben található.
(Bp., 1912/12/A.)
Napjainkban talán újra kibontakozik a tenniakarás, éppen az ünnepi év kapcsán. Isme
reteink szerint kezdeményezőén lépett fel alapítvány formájában is - Kovács Ferenc,
a sitkei kastély-panzió helyreállítója és üze
meltetője, aki egyben megyei közgyűlési tag
is. E kérdéssel foglalkozik Szentpály-Juhász Imre református lelkész. Cikkünk szol
gálni kívánja - részleteket említve - , hogy
e történelmileg fontos, vidékünk kiemelkedő
értékét képviselő építmény jobb sorsra jut
hasson, nem akármilyen évben, a millecentenárium ünnepkörében.
Dala József

CSEH KRÉMES: 30 dkg liszt, 7 dkg margarin, 3 evőkanál por
cukor, 1 egész tojás, 2 dkg szalakáli (amit a lisztben elkevertünk!).
Mindezt összekeverjük annyi tejjel vagy tejfellel, hogy nyújtófával
nyújtható legyen. 3 részre osztjuk, 1 órán át pihentetjük és zsírozott
tepsi hátán egyenként sütjük.
Közben elkészítjük a krémjét: 10 dkg vaj, 10 dkg margarin (vagy
20 dkg margarin), 20 dkg porcukor habosra keverve. 1/21 lejből néhány
kanálnyit elveszünk, amivel 4 kanál lisztet és 1 vaníliás cukrot jól,
csomómentesen elkeverünk. A maradék tejet felforraljuk, tűzről le
vesszük, hozzáadjuk a lisztes keveréket, elkeverjük, majd tűzön sűrűre
főzzük. A kihűlt főzött krémet a margarinos péphez keverjük és vagy
kavaóval vagy citrommal ízesítjük. A kettéosztott krémmel a 3 lapot
megtöltjük. Tetejére tehetünk csokimázt (ha kakaós) vagy fehérmázt
(ha citromos).
Kérjük Olvasóinkat, küldjenek recepteket lapunk címére, hogy
azokat közzétehessük.

ÚJ K E M E N E S A L J A

<r SPORT

12

1996. FEBRUÁR 1.

eredmények - események

Remek hazai szereplés

SPORT

^

^°

Karácsony Kupa serdülő teremlabdarúgó-torna
A Mozdonyvezetők Szakszervezete celldömölki tagcsoportja má
sodszor rendezte meg a Karácsony Kupa serdülő teremlabdarúgó
tornát azzal a céllal, hogy a MÁV Rt. által támogatott szakosztályok
serdülő labdarúgói összemérhessék tudásukat és sportbarátságok szö
vődhessenek közöttük. Az eredetileg tervezett decemberi időpontra
a BVSC-Dreher is visszaigazolta indulását, de akkor az időjárás meg
akadályozta a lebonyolítást, ezúttal viszont a Szőnyi útiak voltak
sítáborban. Január 13-án reggel 9 órától a celldömölki sportcsarnok
ban a tomát 2 x 15 prces találkozókkal, körmérkőzéses formában
szervezték meg élénk szurkolói érdeklődés mellett. A gárdánkénti
négy meccsen a 2 órás tiszta játékidő erőnlétileg is próbára tette a
csapatokat.
CVSE-Berzsenyi Ált. Isk. (Alsóság) 4:3. - Góllövő: Győrvári
G. (3), Pintér Z., illetve Tóth K. (2), Hajós Sz. A két csapat házirangadóján meglepetésre a jól védekező alsóságiak megnehezítették
a már 3:0-ra is elhúzó vasutasok dolgát.
MÁV NTE (Nagykanizsa)-Soproni VSE 4:0.
CVSE-Haladás VSE 3:4. - Góllövő: Győrvári G. (2), Kunos Sz.
A bajnokságra heti négy edzéssel készülő és komplett sorokat cserélő
szombathelyiek ellen jó iramú mérkőzésen óriási lehetőséget sza
lasztott el a Celldömölk, hiszen már 2:0-ra vezettek és a befejezés
előtt két perccel is 3:3 volt az eredmény.
Berzsenyi Ált. Isk.-MÁV NTE 0:2. - Gólszegény találkozón nagy
küzdelemre késztette a kanizsaiakat a lényegesen alacsonyabb átlag
életkorú hazai csapat.
CVSE-Soproni VSE 3:1. - Góllövő: Szabó A. (3) A celldömölkieknél mindenki játéklehetőséget kapott a torna leggyengébb csapata
ellen.
Berzsenyi Ált. Isk.-Haladás VSE 0:3. - Az alsóságiak büszkék
lehetnek teljesítményükre: iskolai csapatként a félidőben még dön
tetlenre álltak a favorit szombathelyiekkel szemben, végül ők úszták
meg ellenük a legkevesebb kapott góllal.

CVSE-MÁV NTE 6:3. - Góllövő: Szabó A. (2), Győrvári G.,
Németh J., Szita G., Kunos Sz. A gyakorlatilag a második helyet
eldöntő találkozón a CVSE jó játékkal rukkolt k i , és lehűtötte a
nagykanizsaiak reményeit.
Soproni VSE-Haladás VSE 1:7.
Berzsenyi Ált. Isk.-Soproni VSE 3:0. - Góllövő: Tóth K., Lempek R., Hajós Sz. Az alsóságiak a tisztes vereségek után a győzelem
ízét is megérezhették a két egymás utáni meccstől kissé fáradtabban
mozgó soproniak ellen. A kupa legfurcsább gólja 0:0-ás állásnál szü
letett: a soproniak olyan szerencsétlenül cseréltek sort, hogy a ,3erzsenyisek" egyedül a kapussal találták magukat szemben, amit kö
nyörtelenül ki is használtak.
MÁV NTE-Haladás VSE 2:6.
A KUPA VÉGEREDMÉNYE:
4
4
20: 6
8
1. Haladás VSE
2. CVSE
4
3
1
16:11
6
3. MÁV NTE
4
2
2
11:12
4
4. Berzsenyi
4
1
3
6: 9
2
5. SVSE
4
4
2:17
0
Az Eötvös Iskola ebédlőjében minden csapatot, illetve kísérőket
(mintegy 100 főt) finom ebéddel látták vendégül a házigazdák, s itt
került sor az ünnepélyes díjkiosztásra. A torna gólkirálya Jáger Sán
dor (Haladás VSE) lett, a legjobb kapus Takács Gábor (SVSE), a
legtechnikásabb játékos pedig Győrvári Gábor (CVSE). A szakve
zetők szavazatai alapján az egyes csapatokon belüli legjobb játéko
sok: Jáger Sándor (Haladás VSE), Kunos Szabolcs (CVSE), Cvetkó
Tamás (MÁV NTE), Sebestyén János (Berzsenyi Általános Iskola)
és Takács Gábor (SVSE). A főrendező Mozdonyvezetők Szakszer
vezete celldömölki tagcsoportján kívül a tomát támogatta a Leier
Kft., az Apáczai Könyvkiadó Kft. és Balhási István. A szponzorokon
kívül valamennyi közreműködőnek köszönet jár a zökkenőmentes
lebonyolításért. Viszontlátásra, idén decemberben!
Németh Tibor

Kézilabda Dunántűi Kupa
Az 1995 novemberében kezdődött Dunán
túl Kupa kézilabda-sorozat utolsó állomásán,
a veszprémi Stadion Sportcsarnokban az erő
viszonyok alapján nem hatott meglepetés
ként, hogy ismét taroltak az Eötvös DSE ké
zilabdázói.
Fiú I. korcsoport (3—4. osztály)
Ebben a korosztályban csak két csapat in
dult, és a pici celli kézisek első idegenbeli
mérkőzésén érződött a megilletődöttség: Bá
thory Isk. (Veszprém)-Eötvös 4:3
Fiú II. korcsoport (5-6. osztály)
Eötvös-Dózsa Isk. (Veszprém)
18: 6
Eötvös-Kossuth Isk. (Veszprém) 19: 9
Eötvös-Báthory Isk. (Veszprém) 17:13
Eötvös-Balatonfüred
10: 0
Eötvös-Dunafenr
16:12
Végeredmény: 1. Eötvös, 2. Dunaferr, 3.
Báthory Isk.

KFMsmm

Jók: Császár Gábor, Grebenár Gábor, Hor
váth Csaba, Kazári Attila, Mecséri Norbert,
Németh József, Németh Tamás.
Leány II. korcsoport (5-6. osztály)
Eötvös-Simonyi Isk. (Veszprém) 19:8
Eötvös-Kossuth Isk. (Veszprém) 18:6
Eötvös-Gáyer Isk. (Celldömölk)
23:6
Eötvös-Nagyvázsony
15:0
Jók: Esztergályos Kata, Farkas Boglárka,
Somogyi Viktória, Pozsonyi Boglárka, Szomorkovits Adrienn.
Leány III. korcsoport (7-8. osztály)
Eötvös-Ősi Isk. (Veszprém)
17: 7
Eötvös-Simonyi Isk.
(Veszprém)
21:11
Eötvös-Balatonfüred
10: 0
Eölvös-Dunaferr
18:11
Jók: Kustos Judith, Mendel Helga, Németh
Margit, Ölbei Lívia, Szomorkovks Lilla.

-

Megyei serdülő labdarúgó-bajnokság
Eredmények
Celldömölk-Uraiújfalu
Sárvári Kinizsi-Celldömölk
Celldömölk-Kemenesalja
Celldömölk-Simaság
Jakfa-Celldömölk
Celldömölk-Linde
Sárvári Vasas-Celldömölk

12:0
1:1
10:0
2:0
0:4
2:3
1:6

A bajnokság sárvári csoportjának
öszi végeredménye
1. Linde
2. Sárvári Kinizsi
3. Celldömölk
4. Simaság
5. Sárvári Vasas
6. Kemenesalja
7. Jákfa
8. Uraiűjfalu

7

6

-

1

30:12

18

7

5

2

-

34:

3

17

5

16

7

5

1

1

37:

7

3

1

3

27:13

7

2

1 4

7

2

1

10

16:21

7

4

11:30

7

7

2

-

5

12:44

6

7

-

-

7

9:48

0
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