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Megalakult a Kemenesalja Területfejlesztési Társulás

A területfejlesztésről és területrendezésről
szóló törvény értelmében Celldömölk és a tér
ségébe tartozó települések térségfejlesztő társu
lást alapítottak Kemenesalja Területfejlesztési
Társulás néven. Az alakuló ülésen megjelent
polgármesterek megfogalmazták, miért szüksé
ges az önkormányzati társulás, milyen célokat
szeretne megvalósítani, majd kidolgozták a tár
sulás alapszabályát, szervezeti felépítését és
megválasztották a tisztségviselőket A terület
fejlesztési társulás elnökének Makkos Istvánt,
Celldömölk polgármesterét, az elnökségbe Ba
logh Ferencet, Kemenesmagasi, Majthényi

Lászlót, Egyházashetyc, Vadász Istvánt, Ostffyasszonyfa polgármesterét, valamint Pödör
Lajost, Jánosháza alpolgármesterét választot
ták.
Celldömölk statisztikailag behatárolt kis
térségébe összesen 27 település tartozik, kö
zülük 15-en alapító tagok, de a többi község
is folyamatosan jelzi csatlakozási szándékát.
A törvény hatályba lépése utáni új helyzet
ben a helyi önkormányzatok saját beruházá
saik finanszírozását egyedileg nem tudják
megoldani, ezért mindenképpen szükség van
a fejlesztési célonkénti települési összefogás

„Aranyos" néptáncosok

ra. A társulás legfőbb célja a térség összehan
golt területfejlesztése, valamint közös projek
tek készítése, pályázatok benyújtása, az inf
rastruktúra, az idegenforgalom fejlesztése, a
környezetvédelem. A megalakulás óta két el
nökségi ülésre került sor, amelyeken az elnök
ség kidolgozta a társulás szervezeti és működési
szabályzatát, valamint a munkatervet
Jelenleg a társulás bejegyzés alatt áll, ezért
folyamatosan várja a Celldömölki Polgár
mesteri Hivatal műszaki osztálya a települési
önkormányzatok csatlakozási
szándékát
megerősítő határozatok beérkezését.

Érettségizettek kerestetnek

Változások a pályakezdő
munkanélküliek segélyezésében

Arany fokozatot kapott a Helikon Fesztiválon a Kemenesalja Nép
tánccsoport. Ebből az alkalomból készült képes összeállításunk,
amely a 4. oldalon olvasható.

Július l-jétől változások lép
tek életbe a pályakezdő munka
nélküliek segélyezésében. Erről
beszélgettünk Soós Ferenccel, a
Vas Megyei Munkaügyi Köz
pont celldömölki kirendeltségé
nek vezetőjével.
- Július l-jétől megszűnik az
alanyi jogon járó pályakezdő
munkanélküli segély. Milyen el
látásiformák lesznek helyette?
- Valóban, a 68/1996-os kor
mányrendelet alapján számos
változás lép életbe. Ezek egyike
a közvetlen segélyezési rendszer

Móritz Sándor emlékkiállítása Pápán
A pápai református gimnázium évzáró ünnepé
lyének keretében június 23-án az iskola dísztermé
ben nagy számú közönség előtt Salamon Nándor
művészeti író, a Szombathelyi Képtár nyugalmazott
igazgatója nyitotta meg ünnepélyesen a két egykori
kollégiumi diák: Móritz Sándor és Istenes (Iscserekov) András festőművészek kiállítását. Mindkette
jük életfonala nagyon korán elszakadt, rövidre mé
retezett életútjuk tragikus véget ért. Mindkettőjük
örökre büszkesége lesz - ahogyan eddig is volt - a
pápai ősi református kollégiumnak. Erre az emlék
kiállításra a meghívó szerint a Nemzeti Galéria, a
celldömölki Kemenesaljái Művelődési Központ és
magánosok adták kölcsön a képeket.
Móritz Sándor, Celldömölk szülötte, ahogy va
laki fogalmazott: a mi fiunk. Művészi útjára kollé

giumi diák korában A. Tóth Sándor neves'festőművész, az iskola rajztanára indította. A gimnázium
elvégzése után a celldömölki képviselő-testület
ösztöndíjával a Képzőművészeti Főiskolára került,
ahol Szőnyi István tanítványa, majd Elekfy Jenő
tanársegédje lett. Nagyon sokszor, 1945 után szinte
minden évben szerepelt egyéni és kollektív kiállí
tásokon, s nemzetközi bemutatókon is láthattuk a ké
peit. Művészetének tartalma és éltető forrása a mindig
színes, ezerarcú természet világa és az ember soha el
nem múló kapcsolata. Súlyos agyműtéte után a halál
árnyékának völgyében járva is dolgozott, de a korábbi
lírai kifejezésmód helyett egy drámaibb előadásmód
nyilvánul meg ebben a korszakában alkotott művein.
A kiállítás szeptember 5-éig tekinthető meg az iskola
dísztermében Pápán.
Nádasdy Lajos

megszüntetése. Ehelyett a cél a
pályakezdők foglalkoztatásának
elősegítése. Ezt három módon
próbáljuk támogatni: a foglal
koztatási és a munkatapasztalat
szerzési támogatással, valamint a
foglalkoztatást elősegítő képzés
sel. Ami szintén újdonság, az az,
hogy minden 25 év alatti egyén,
tekintet nélkül az iskolai végzett
ségére - aki nem tanul vagy dol
gozik - pályakezdőnek minősül
(felsőfokú végzettségűeknél 30
éves korig). Ki kell hangsúlyoz(Folyialás a 2. oldalon)

Gáyer: 3. hely
Budapest adott otthont a
III. korcsoportos kézilabda
diákolimpia elődöntő negye
dik csoportjának, ahol Celldö
mölköt a Gáycr iskola fiú csa
pata képviselte. Az együttes az
előkelő harmadik helyet sze
rezte meg. Nem tagozatos is
kolaként és a felkészülési lehe
tőségek ismeretében ez az
eredmény mindenképpen elis
merésre méltó, különösen ha
figyelembe vesszük azt is,
hogy a csapatból Öt tanuló az
Atlétika Diákolimpia Orszá
gos Döntőjébe jutott ötpróba
csapat tagja.
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^Változások a pályakezdő
munkanélküliek segélyezésében
(Folytatás az 1. oldalról)

HONIKER
Nyílik

Nyílik
Nyílik

Celldömölkön is
(Szentháromság tér 6.)

'THtuuta Élelmiszer Diszkont
Nyitás: 1996. július 9. 7.00 óra
A K C I Ó

Nem koronával, de beépítik
a Sági úti foghíjat

a készlet erejéig

Kristálycukor 1/1
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Vénusz étolaj 1 üt.
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Finomliszt 2 kg
Tomi Kristály 2,4 kg

BÉBIM
j f M'ifllH

Ariel 2,4 kg mosópor
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Papír zsebkendő 100-as
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WC-papír, 4 tek.
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és még többféle termék AKCIÓS

áron.

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig
szombaton

ni: a fiataloknak regisztráltatniuk
kell magukat, hogy bárminemű
segélyben részesülhessenek. Eh
hez a jegyzékbe vételhez érvé
nyes személyi igazolvány és az
iskolai végzettséget igazoló do
kumentum kell.
-Minden bizonnyal ezek az új
formák majd a gyakorlatban fog
ják bebizonyítani létjogosultsá
gukat. Milyen módon próbálják
az érintettek körével ismertetni
ezeket a lehetőségeket?
- Június 29-én nyílt napot
szervezett a megye minden k i 
rendeltsége. Ezen kötetlen be
szélgetés formájában ismerhették
meg a lehetőségeket a fiatalok.
A celldömölki találkozó sike
réhez nagyban hozzájárult Söptei Józsefnének, a MAVÉPCELL ügyvezető igazgatójának
és Bárányi Attilának, a Celldö
mölk és Vidéke ÁFÉSZ főköny

velőjének hathatós támogatása.
Emellett ügyfélfogadási időbe
az ügyintézők szívesen álür
rendelkezésre friss információk
kal és az alapvető tájékoztatás
megadásával.
Azt hozzáteszem, hogy szá
mos tisztázatlan kérdés van még,
de - bízzunk benne - ezek i
egyértelművé fognak válni,
mindenki elégedett lesz az új for
mákkal.
- Végezetül hallhatnánk a
ügyfélfogadás rendjéről és a leg
újabb álláslehetőségről?
- Ügyfélfogadás hétfőn, ked
den és csütörtökön 8-tól 15.30ig, pénteken 8-tól 12.15-ig v
A legfrisebb álláslehetőség?
MÁVÉPCELL olyan gimnáziu
mi érettségivel rendelkező fiata
lokat keres, akik kedvet érezne"
a vasúti szakmák iránt. A cég
szeretné biztosítani a középszin-'
tű vezetői gárda utánpótlását.

7.00-18.00 óráig,
7.00-12.00 óráig.

JÖJJÖN A MANNÁBA,
TÖBB MARAD
A KASSZÁBAN!

Lassan készen lesz a Sági úti foghíjat betöltő épület. Közeleg
az átadási határidő, s most már látható az utcafronti homlokzat
végleges formája. Ottjártunkkor ilyen volt...
V.L.

Legyen Ön is
az Új Kemenesalja szerkesztője!
Várjuk Olvasóink véleményét, észrevételeit arról, miről sze
retnének olvasni lapunkban. Ha van egy jó ötletük, írják meg.
Ha pedig szeretnének valamit kérdezni az illetékesektől, lapunk
segítségével azt is megtehetik.
Címünk: Új Kemenesalja szerkesztősége, Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
A szcrk.
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Ötven éve oszlatták fel a „férfikorát" élő
Celldömölki Katolikus Legényegyletet
Századunk elején, 1903. janu
ár 13-án - a kegytemplom szom
szédságában 1862-ben épült ún.
iskolaházban - megalakult a
Kisczelli Katholikus Legényegy
let. Szervezői az alapszabályok
ban egyebek közt - célként fo
galmazták: „Alkalmas helyiség
szerzése, ahol a tagok gyülekez
hetnek..." Ezt meg is lelték. Bér
be vették Klaffl Sándortól a há
zacskáját, amely korunkban a K i 
rály János nevét viselő utca 16.

számú épületének helyén álldo
gált, ha nem is „alkalmas", in
kább csak „tűrhető" fokon.
Közgyűléseiket és vendégvá
ró rendezvényeiket az iskola
házban tartották, színi előadása
iknak, báljaiknak pedig a ven
déglőkben (Korona, Griff) bé
reltek termet. M i sem termé
szetesebb, hogy ezt a helyzetet
eleve ideiglenesnek tekintették,
de a keserű tűrés édes gyü
mölcsébe csak évtizedek türel-

sület alapításának 40. évforduló
ját a - látványként is tetszetős Katolikus Ház falai közt tartották
meg 1943 márciusában.
Az elsősorban iparoslegénye
ket tömörítő egylet múltjában
nem kevés az értéknövelő ténye
ző. Természetes, hogy a tagoktól
elvárták a vallásos életet, de ez
zel párhuzamosan az odaadó
honszeretetre való nevelés is je
lentős cél volt. Eszméik szimbo
likus kifejezését szolgáló, szemet

Korabeli fotónk a legényegylet 40. évfordulóján készült.

MUNKARUHA,
CSEMPE, JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
Csempék, járólapok
széles választéka.
Fürdőszoba-berendezések,
szaniterek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
csempe-, járólap rag asztok.

\
[\

Szeretettel várjuk
kedves
i
vásárlóinkat!
/

mes és kitartó munkájra révén s
árán kóstolhattak bele.
Végleges otthon építése kez
detektől tervük volt. Az L világ
háború idején a Vöröskereszt
nek juttatták az addig összeku
porgatott pénzüket. Háború utáni
munkájuk hozama a házalapba
került. Az apátság által adomá
nyozott telken 1926 őszén kezd
ték el az építkezést, és 1929 nya
rán az épület jobb szárnyát bir
tokba vette az ifjúság. 1932 már
ciusában az épülőfélben lévő
házban egy új egyesület vert gyö
keret, a Katolikus Kör. Tagjai
anyagiak juttatásával felgyorsí
tották az építkezés befejezését,
így a legényegylet alapításának
30. évében, 1993. augusztus 20án megtarthatták a Katolikus Ház
felavatását. S a kisded, „tűrhető"
fokú hajlék, hol az „egylet" szü
letett, már csak szép emlékként
élt az alapítók szívében. Az egye-

is gyönyörködtető zászlójukkal
vonultak az egyházi és hazafias
ünnepelyekre. Történelmi és iro
dalmi kiválóságaink évfordulói
nak ünnepi rendezvényein az
egyletisták
elmaradhatatlanok
voltak. Kiemelendő, hogy száza
dunk első negyedében ők voltak
a fŐ szervezői és műsoradói a 48as honvédtiszlünk, Virághalmi
Ferenc sírjánál tartott március
15-i ünnepélyeknek is.
A hetenként tartott legény es
tek célja a fiatalok jellemes szak
emberekké formálása volt. Az ott
elhangzott nívós előadások terv
szerűen bővítették az ifjak isme
retkörét. Ok maguk meg önképzŐköri módszerekkel szokták
meg a közszereplést. Pátoló tag
jaik és hozzátartozóik a havon
kénti családi est vendégei voltak.
Műsor ilyenkor is volt. Házon és
egyleten belül alakult 1928-ban a
356. sz. Kapisztrán János cser
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készcsapat. Egyleten belül - né
ha még versenyként is - kedvelt
volt a teke és az asztalitenisz, de
sakkozóik is jeleskedtek. Sze
rény, de élményekben gazdag ki
rándulásaik is említést érdemel
nek.
Műkedvelőik a kellemeset a
hasznossal kapcsolták. Színre
vitt darabjaik - népszínművek,
drámák és egyebek - hetekig tartő próbái az emberi kötődés erő
sítői voltak. A művészi szépre
való irányzódást bizonyítja az
egylet dalárdája, amely az ala
pítástól mindvégig működött.
Rövidebb ideig volt élő a Bo
hémzenekar és a Szájharmonika
Együttes.
A komolyzene amatőr műve
lői a legényegylet és a Katolikus
Kör tagjaiból 1936-ban megala
pozták az űn. Szalonzenekart.
Ezen együttes tagjainak, vezető
inek és tángálóinak lelkében - a
ház falain belül - fogant meg a
helyi zeneiskola létrehozásának
gondolata is.
Visszatérve a legényegyletre:
1946 márciusában volt utolsó ün
nepélyes tagavatásuk, amikor 62
új tag tett fogadalmat. Ez év nya
rán aztán a B.M. feloszlatta a 43
éves mesterlegényi közösséget.
Igaz, hogy tagjai Római Katoli
kus Ifjúsági Csoportként tovább
tevékenykedtek. Ezen időszak
ból emlékezetesek - a társ
egyesületek besegítésével rende
zett - színi előadásaik. (1946;
Boldogasszony legénye, 1947: A
gyónási titok áldozata, 1948:
Passió.) 1949-ben azlán min
den egyházi és társadalmi egye
sület megkapta a fcloszlatási
végzést.
Mindenképpen említést érde
mel, hogy a Legényegylet által
létrehozott Katolikus Házban a
második világégés után a fiúpol
gári, az ipariskola, a gimnázium,
az egészségügyi Rendelőintézet s
végül a zeneiskola lelt otthonra,
így színigazság, mindig nemes
célt szolgált.
A ház megálmodói és létreho
zói közül - a helyszűke miatt itt még a legönzctlenebbeket sem
nevezhettem meg. Megtette ezt
Horváth Lajos az egylet kéziratos
krónikájában, amelyből én is sok
adatot átvettem. Az ott megneve
zettek méltók az utókor hálájára.
Az egyletisták jelszavával zárom
mondandómat: ,Jsten áldja a
tisztes ipart!" S áldja azokat is,
akik napjainkban - kisebb és na
gyobb közösségeinkben - önzet
lenül, a közért dolgozva kerülnek
az élre!
Egy régi egyletista,
lapunk olvasója
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A Helikon Fesztivál, mint mérföldkő
s

Értékelő előretekintés a Kemenesalja Néptánccsoportnál
Fiatalok, szépek, kedvesek és
főleg tehetségesek. Rájuk nézve
a passzív szemlélő is átérezheti a
mozgás örömét, a néptáncban
rejlő erő ősi üzenetét. Celldömöl
ki nagy rendezvény már nem le
het nélkülük, a sikerek mellett
igazi közösséggé értek, s ami a
legfontosabb, itt élnek közöt
tünk. Szóval: ha valaki nem ta
lálta volna ki, a Kemenesalja
Néptánccsoportot jellemeztem
kissé rendhagyó módon, de azt
hiszem, találóan.
Az idei Helikon Fesztivál
nagy elismerést hozott számukra,
s ez adta az apropót, hogy felke
ressük a csoport sikereinek két
kovácsát, Ipsics Pétert és Ipsicsné Nagy Erzsébetet. Mivel e so
rok íróját és a riportalanyokat né
hány közös produkció összeköti,
talán elnézi a Kedves Olvasó, ha
maradtunk a hétköznapi tegeződésnél.
—A csoport életében a Helikon
Fesztivált mérföldkőnek fogjátok
fel?
Ipsics Péter: (a továbbiakban:
P.) Igen, annak szántuk. Azt
akartuk, hogy derüljön ki végre,
jó-e, amit eddig csináltunk, vagy
mást kell csinálni. Érdekelt min
ket, hogy jók-e a koreográfiák,
milyen a csoport, s szükségünk
van-e külső koreográfusra?
- Ez utóbbi is komoly?
Ipsicsné Nagy Erzsébet (a to
vábbiakban: E.): Komolyan gon
doltuk, s h>i a további fejlődéshez
szükség lett volna külső koreog
ráfusra, akkor kerestünk volna
egyet.
P.: Fontos volt a fesztivál azért
is, mert nagyon komoly szakmai
zsűri „vizsgáztatott": Tünár Sán
dor, az Állami Népi Együttes
művészeti vezetője, Varga Zol
tán országos hírű koreográfus,
valamint Halmos Béla népzene
gyűjtő, zenész. Az 6 bírálatuk
miatt akartunk részt venni a fesz
tiválon.
- Miután már kellőképpen fel
csigáztuk az Olvasók érdeklődé
sét, áruljátok el a zsűri „ítéle
tét"!
P.: A csoport arany fokozatot
kapott. Szólóban Vass Gábor és
Bedi Rita ezüst fokozatot, nép
dal kategóriában Kéri Katalin
bronz fokozatot, s ezeken kívül
még egy különdíjat is begyűjtött
a csoport.
- Milyen szöveges értékelést
kaptatok a díjakon túl?
P.: Tímár Sándor külön gratu-

mennyiségre, hanem a minőségre
figyelünk.
P.: A második szám után, ami
kor lejöttünk a színpadról, amely
saját magunkhoz viszonyítva
nem úgy sikerült, ahogy kellett
volna, a gyerekek majdnem sír
tak, mert észrevették ezt. Az
arany fokozat mellett ennek örül
tem a legjobban.
- Lehet, hogy saját mércétek
kel mérve nem úgy sikerült, a
zsűrinek mégis elég volt.
P.: Valóban, igazán örültünk,
hogy ha nem is nyújtottunk száz
százalékot, a sikerhez mégis elég
volt a teljesítmény.
E.: Az említett számnak

IL
Iáit, kiemelte, hogy jól kézben
tartott a csoport, jól képzettek a
táncosok és jók a koreográfiák.
Halmos Béla azt mondta, hogy
szívesen muzsikálna Vass Gá
bornak.
-Akkor talán egyszer jó lenne
szaván fogni.
P.: Igen, jó lenne, ha lenne élő
kísérőzenénk.
- Milyen volt a mezőny?
P.: A Dunántúl legnagyobb
középiskoláinak együttesei vol
tak ott. 140 iskolából összesen
3400 diák Zalaegerszegtől Sop
ronig, Székesfehérvártól Pécsig.
- Hogyan értékelitek a sikert?
P.: Ekkora siketre nem számí
tottunk, s itthon azt mondtam a
gyerekeknek, ha a fejőstehén át
ugorja a kiskaput, attól még nem
versenyló... Nem szabad túlérté
kelnünk a sikert, nem szabad ha
nyattesnünk saját magunktól.
E.: Fejleszteni kell magunkat,
van néhány tánc, amelyeket gya
korolnunk kell, s csiszolnunk
kell néhány régi tánc stílusán.
Gyakoroljuk a régi számainkat,
hogy olyan legyen a tánc, ami
lyennek lennie kell. Nem a

A T
egyébként sem a stílusában volt
a hiba, hanem a térforma csúszott
el egy kicsit. Ettől függetlenül a
gyerekek ezt is tragédiaként élték
meg.
- Hallhatnánk a közeli és a tá
voli jövőről?
P.: Rengeteg meghívásunk,
szereplésünk van, de a legfonto
sabb az augusztus 20-ai műsor,
amely a P MOBIL együttes ze
néjére a Honfoglalást kívánja

megjeleníteni táncban, szöveg,
ben, képben. A távoli jöveten
szerepel egy ünnep, hiszen no
vemberben húszéves lesz a Ke¬
menesalja Néptánccsoport, s eb
ből az alkalomból egy folklór
fesztivált tervezünk, ahová meg
hívjuk a régi táncosokat, vezető
ket. A rendezvényt összekötjü
esetleg egy népművészeti tí
rajzversennyel, s kiállítást is ter
vezünk.
- A Honfoglalás és a tavalyi
nagy siker, a Magyar mise között
vonható valamiféle párhuzam?
P.: Stílusában hasonlítani fog,
de különbözni is annyiban, hogy
úgy gondoljuk, nem minden
jezhető ki néptánccal, s ez
dzsesszbalettes elemeket is vi
szünk bele, s átvezetésnek szán
juk a szöveges részeket.
-Sokan tudják, de biztosan so
kan nem, s most eláruljuk az Ol
vasóknak, hogy a néptáncos csa
ládban megszületett az utánpót
lás, s a négyhetes Áron a riport
alatt is szorgalmasan emelgette
lábacskáit, egyelőre még fekve, a
kiságyban, ő is néptáncos lesz,
ugye?
E.: Természetesen. A népze
nét már most felismeri, és látszik
rajta, hogy szereti, megnyugszik
tőle.
- Mikor látunk titeket újra
együtt a színpadon?
E . : A húszéves jubileumi fesz
tiválon mindenképpen.
P.: Majd a „veterán" csoport
ban fel fogunk lépni.
- Komolyra fordítva a végét,
én azt hiszem, hogy sokunk nevé
ben kívánhatok nektek és a Ke
menesalja
Néptánccsoportnak
sok sikert, töretlen fejlődést, sok
szereplést, s hűséges támogató
kat, hogy tudásotokat sok helyen
megmutathassátok,
remélve,
hogy a Dunántúl után külország
ban is hódítani fogtok.
Rozinán László

Ha valaki még
nem vette meg...
A celldömölki polgármes
teri hivatalban korlátozott
számban még megvásárol
hatók az alábbi kiadványok:
Porkoláb István: Celldö
mölk Kismáriacell szabadal
mas mezőváros története ára: 160 Ft
Tungli Gyula: Izsákfa év
századai - ára: 300 Ft
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Szülővárosában temették el Csorna János c. prépostot
Gyászhír
Mély fájdalommal és megrendül
ten, de Isten akaratát elfogadva tu
datjuk, hogy szeretett fiunk
CSOMA JÁNOS
apostoli protonotárius,
c. prépost,
érseki helynök, balatonalmádi plé
bános életének 50., pappá szentelésének 26-^vében 1996. június 9-én
tragikus hirtelenséggel Balatonal
mádiban elhunyt.

Gyászoló Család!
Gyászoló Celldömölkiek!
Nehéz szívvel állok és szóla
lok meg itt, Csorna János aposto
li protonotárius, c. prépost, érseki
helynök, balatonalmádi plébános
ravatala mellett.

Csorna János egy régebbi felvételen
Csorna János nemcsak az egy
ház, hanem szülővárosa, Celldö
mölk számára is sokat jelentett,
büszkék lehetünk rá. Tudása, ma
gas tisztsége ellenére megőrizte
szerénységét, és emberközeli
magatartásával minden ismerőse,

barátja szeretetét és tiszteletét él
vezhette. Ezért is fáj mindnyá
junk számára tragikus, váratlan
halála. Csorna János úgy élt,
ahogy érdemes élni, nem önma
gáért, hanem mindig másokért.
Élete valóban szolgálat volt. Papi
szolgálat, a hívek és az egyház
szolgálata, embertársai szolgála
ta. Rá illenek a költő szavai:
„Holnap talán ajkam néma.
Hogy ne maradjak szerető szóval
senki adósa, úgy szóljak még ma.
Holnap talán merev a lábam,
Segíts Megváltóm, hűséges
szívvel
szüntelen Veled járni a mában."

Valóban, Ővele járt egész éle
tében és tanított járni másokat is.
Olyan ember volt, aki szerette és
becsülte az életet, mert érezte ér
telmét.
Biztosan az Ő munkáját is
folytathatják mások, de ez a foly
tatás más lesz, hiszen az ő lelkü
lete mindebből már hiányozni
fog. Ismerőseinek, barátainak,
tisztelőinek hétköznapjai is to
vább gördülnek majd a naptár
kérlelhetetlen rendje szerint, dc
lelkük időszámításában valami
megállt, kérlelhetetlenül megvál
tozott.
Búcsúzunk Tőled, János.

Hirtelen és tragikus távozásod
figyelmeztetés is számunkra. Ar
ra figyelmeztet, amelyre a Te ele
ted példa is volt. Szeressük, be
csüljük egymást, mert nem tud
hatjuk, hogy a reggel elengedett
kezet csle megszoríthatjük-e.
Szerettünk volna még sokáig
örülni azoknak a sikereknek és
eredményeknek, amelyeket Tő
led elvitatni nem lehet, és melye
ket egészségedet sem kímélve,
áldozatos munkávai és hittel értél
el. Köszönjük, amit szülővároso
dért is tettél, soha nem tagadva
meg a segítségei, amikor ügyes
bajos dolgainkkal, problémáink
kal hozzád fordultunk. Sokat sze
rettél volna még lenni Tc is itt, a
földi életben, telve voliál megva
lósítandó tervekkel, vágyakkal.
A mi veszteségünk is, hogy ezek
immár itt a földön nem valósul
nak meg.
Gyászolunk Téged és együtt
érzünk szüléiddel, azzal a váro
sunkban köztiszteletnek örvendő
családdal, amely ilyen rendkívüli
jelentőségű embert adott az egyház
és embertársaink szolgálatába.
Legyen emléked áldott, s
mindazok által megőrzött, akik
szerettek, tiszteltek Téged.
Nyugodj békében.
*
Makkos István, Celldömölk
polgármestere búcsúztatta a
fenti szavakkal Csorna Jánost
a ravatalnál. Felvételeink a te
metésen készültek.
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Celldömölk évszázadai
7. Az eredet, a törzs: Pórdömölk
A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan,
szeretnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk törté
netéről, múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék
magukat benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való fele
lősségtudatuk egyre jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák
és kérdéseik merülnek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is
kapnak.
Az első, eleddig egyetlenként ton azt válaszolta, hogy az a föld
ismert latin nyelvű okirat fordítá birtok mindenkor az Övé volt, ne
sát olvashatják, hiteles tanúbi ki örökölt tulajdona lenne és an
nak a földbirtoknak a lakosai az
zonyságképpen!
„MI, ROLAND nádor és po ő szabadosai s örökségi jogon
zsonyi ispán értésére adjuk mind mindig is azok voltak. És mivel
azoknak, akik jelen oklevelünket ez a per vitatkozással hosszú
olvassák, miszerint JAKAB a időn át folyt előttünk, végül is
Szűz
Máriáról
elnevezett magát az ügyet, ahogyan azt az
MUNK-i (de Munk) egyház ügyrend előírta, párviadal vizs
község (Ecclesie) apátja, ugyan gálatra ítéltük: és amikor a foga
ezen egyházközség kegyuraival, dott bajvívók a kitűzött időben
azaz Tamás fia Mártonnal és szinte a küzdőtérre léptek mind
MERSE fiaival, Gergellyel és két fél részéről, Magyarország
Fábiánnal, valamint PÁPA fia Királyának Béla úrnak engedé
Márton előttünk együtt megje lyével és más derék férfiak köz
lenvén, ez utóbbi ellen előadták benjárása révén, olyan megegye
azt, hogy ő bizonyos földet, ame zés jött létre a felek között, hogy
lyet KAMUND-eklézsiának ne az elébb említett Kamund föld
veznek, három ekényi szántó te birtoka adassék át az említett
rülettel s a hozzá tartozó vízrészt egyházközség joghatósága alá,
kaszálóval a Marcalban és az ott ugyanazon földbirtok lakosaival
lakó szolgáló néppel együtt jog együtt; mégis úgy, hogy az apát
talanul elfoglalta és elbirtokolta. köteles azon földnek a becsér
Velük szemben az említett Már tékét a környékbeli birtokosok

értékelése szerint, nevezett Már
tonnak megfizetni olyképpen,
hogy az azon a földbirtokon élő
lakosokért egyenként egy márkát
azonos apát nevezett Mártonnak
a szabadosok szokása szerint
megfizet; mégis azok közül húsz
ember bármiféle megváltási ár
nélkül kerüljön át, az elébb em
lített egyházközség tulajdonába.
- Tehát lejárván a határidő a má
sodik elképzelés módozat szerin
ti fizetés teljesítésére, egyrészről
nevezett apát, másrészről Márton
előttünk személyesen megjelen
vén, azon Márton előttünk
élőszóval kijelentette, hogy fen
tebb nevezett apát, vele szemben
már minden tartozását kiegyenlí
tette, amire kötelezte magát és az
apát részéről az ő számára sem
miféle kötelezettség nincsen. M i
pedig a per jogosságát mérlegel
ve, a többször említett földbirto
kot, annak lakóival együtt, azaz
annak az egyházközségnek szol
gáló népével örökös joggal, a
sokszor említett egyházközség
joghatósága alá és birtokába ad
juk... Hogy aztán az előttünk
végbement dolgok rendje az utó
dok előtt emlékezetben megma
radjon, mivel szükséges lehet,
nehogy a többször megemlített
Márton vagy a fiai, avagy jöven
dő örökösei, netán rokonai, idő
múltával valamiféle peres eljá

Képzőművészeti pályázat
A Celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár a
Sághegyi szüreti napok alkalmából a millecentená
rium jegyében képzőművészeti pályázatot hirdet.
Általános iskolai tanulmányaitok során és bizonyá
ra szórakozásból is szívesen olvassátok a magyar
történelemmel kapcsolatos mondákat. Az iroda
lomórákon a magyar költészet legszebb verseivel
ismerkedhettek meg. Pályázatunk ezt az ismerke
dést szeretné elősegíteni.
Pályaműved, alkotásod témáját a következő fel
adatokból választfiatod ki:
1. Készíts iniciálét vagy kódexlapot ahhoz a törté
nethez, amely Lengyel Dénes: Régi magyar
mondák vagy Komjáthy István: Mondák köny
ve c. kötetében leginkább felkeltette érdeklő
désedet!
2. Készíts illusztrációt egy mondához, amelyet az
itt felsorolt könyvek egyikében olvastál: Ba
logh Béni: Omló bástyákon hullócsillagok, Be
nedek Elek: Honszerző Árpád, Benedek Elek:
Magyarok története, Komjáthy István: Mondák
könyve, Lengyel Dénes: Magyar mondák a tö
rök világból és a kuruc korból, Szombathy Vik
tor: Száll a rege várról várra.
3. Válassz ki a „Hét évszázad magyar versei"

Nádasdy Lajos

Természetesen...

Sághegyi szüret '96

Kedves Gyerekek!

rást indíthassanak a sokszor em
lített, s Szűz Máriáról nevezett
MUNK-i egyházközség ellen a
Kamundi birtokért, vagy ugyan
azon birtoknak lakosaiért, ezért
jelen oklevelünket saját pecsé
tünkkel megerősítve fentebb ne
vezett apátnak kiadjuk, a jelen
ügyben eljáró
pristaldusunk
Brazlov de Chonuta közreműkö
désével.
Dátum Pozsony Invocavit va
sárnapján, az Úr testetöltésének
1252-ik esztendejében."
Tehát ez az 1252-es dátumot
hordozó hiteles okirat egy va
gyonjogi peres eljárás anyagát és
döntését rögzíti. A döntés nem
szól semmit magáról az apátság
ról. Az okmány arról mit sem
szól, hogy ki alapította az apát
ságot és mikor. De komolyan fi
gyelemre méltó az, hogy ok
mányszerű bizonyítékot egyik
peres fél sem tud bemutatni, sem
perdöntő tanúkat nem tud állítani
tulajdonjoga igazolására. A patrónusok, a kegyurak, valamint a
peres felek neveit ismerjük, de
ebből sem az alapítók személyé
re, sem az alapítás idejére követ
keztetni, vagy bizonyosságot
nyemi nem lehet, sőt arra sem,
hogy esetleg királyi alapítás len-

vagy a „Rendületlenül" című antológiából egy
költeményt, és készíts hozzá illusztrációt!
Pályázati feltételek:
- Részt vehet minden általános iskolai és gim
náziumi tanuló 10-től 14 éves korig.
- Egyéni alkotások (nem a könyvekből kimásolt
illusztrációk) beküldését várjuk!
- Egy-egy tanuló 3 db művet küldhet be.
A pályamunka technikája:
- grafika (ceruza, toll, tus stb.)
- festő technika (akvarell, tempera, pasztell stb.)
A kép mérete: 35 cm x 50 cm vagy 50 cm x 70
cm (paszpartuval)
Az alkotás hátlapjára a következő adatokat felírni
szíveskedjetek: név, iskola, osztály, a történet vagy
vers címe.
Beküldési határidő: 1996. szeptember 16.
Cím: Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermek
könyvtára, Celldömölk, Dr. Géfm tér 1. Pf.: 40.
9501
A legszebb pályaművek alkotói könyvjutalmat
kapnak.
Az eredményhirdetés és díjkiosztás 1996. szep
tember 20-án, pénteken 15 órakor lesz a könyv
tárban, amely alkalomból megnyitjuk a zsűri által
kiválasztott pályaművekből rendezett kiállítást is.

A természet arcai és harcai
rajzpályázat eredménye:
1-4. évfolyam: I . helyezett:
Tarczi Gergő (Gáyer), II. helye
zett: Molnár Sándor (Kemenesmagasi), III. helyezett: Nagy Pet
ra (Boba).
Különdíj:
Bedy
Gergő
(Gáyer), Molnár Bence (Kemenesmagasi).
Dicsérő oklevél: Rózsás Zsó
fia (Gáyer), Ávár Balázs (Gáyer),
Nagy Melinda (Gáyer), Horváth
Zoltán (Szt. Imre).
5-8. évfolyam: L helyezett: Tinka Petra (Gáyer), II. helyezett: Bő
sze Péter (Gáyer), Dl. helyezett:
Mesterházi Gábor (Gáyer).
Különdíj: Lukács Hajnalka
(Berzsenyi), Géczy Zsuzsanna
(Berzsenyi), Sebestyén Balázs
(Kemenesmagasi), Vécsey And
rás (Gáyer).
Kemenesaljái
Művelődési
Központ különdíja: Szórádi Zol
tán (Berzsenyi), Győri Veronika
(Berzsenyi).
Dicsérő oklevél: Nagy Katalin
(Gáyer), Maráczi Zsolt (Gáyer),
Nyári István (Berzsenyi), Biczó
Attila (Berzsenyi).
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Felhívás Kemenesalja kórházáért
Celldömölk Város önkormányzata, a Celldömölki Kórház-Ren¬
delŐintézet vezetése és a Kemenesaljái Kórházért Alapítvány ku
ratóriuma felhívással fordul Kemenesalja lakosságához, vállalatok
hoz, vállalkozókhoz és magánszemélyekhez, önkormányzatokhoz.
Második éve tart az egészségügy, a fekvőbeteg-ellátás átszerve
zése, melyet: elsősorban finanszírozási problémákkal indokol a
Népjóléti Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
Ez a tervezett átszervezés az elképzelések szerint kórházi ágyszám
csökkentést jelent, mely a jelek szerint a vidéki kórházakat érinti
a legérzékenyebben. A kórházak gazdálkodási nehézségei immár a
finanszírozás tavaly év végi csökkentésével jelentkeztek. Mindez
természetesen a Celldömölki Kórház-Rendelőintézetet is sújtja, hi
szen a szükséges fejlesztések helyett a napi működés is hosszú
távon veszélybe került az idei évre prognosztizált 25 millió Ft-os
gazdálkodási hiány miatt.
A város önkormányzata egyedül nem képes a gond orvoslására,
bár természetesen politikai lehetőségeit latba vetve mindent meg
tesz a kórház fennmaradásáért, de a fő cél ebben az évben minden
képpen a működéshez szükséges anyagi háttér megteremtése a kór
házban folyó színvonalas gyógyító munka biztosításához. Úgy gon
doljuk, hogy Kemenesalja lakossága érzelmileg kötődik az alapításá
nak 100. évfordulóját idén ünneplő kórházához, de természetesen azt
is valljuk, hogy a térség egészségügyi ellátásának nélkülözhetetlen
eleme a celldömölki kórház által nyújtott szolgáltatás.
Ettől a hittől vezérelve fordulunk a kémenesaljaiakhoz, hogy
nyújtsanak anyagi segítséget a kórház megfelelő színvonalú fenn
tartásához. Reméljük, hogy ilyen mértékű hozzájárulásra csak az
idei évben lesz szükség, hiszen bízunk benne, hogy az országos
egészségügyi politika a betegek érdekeit is figyelembe véve alakítja
a kisvárosi kórházak sorsát.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a gazdálkodó szervezetek és a
lakosság anyagi terhei jelentősen nőttek az elmúlt években, de tud
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juk, hogy kérésünk meghallgatásra talál és közös érdekünket felis
merve ezt az áldozatot még sokan vállalják a kórház fennmaradása
érdekében. Természetesen mindenkitől a lehetőségeihez mért anya
gi támogatást várjuk, legyen az bármily csekély mértékű is, min
denképpen az ügyet szolgálja.
Számításaink szerint a mintegy 27 000 kemenesaljait érintő kér
désben kb. 500 Ft/fő hozzájárulásra lenne szükség ahhoz, hogy a
Celldömölki Önkormányzat pénzügyi támogatása mellett kórhá
zunk az év végéig működni tudjon és a tervezett, nélkülözhetetlen
műszerfejlesztések megvalósulhassanak.
Az adakozás megszervezésében a Vöröskereszt segítségünkre
sietett, vállalva a községekben esetlegesen szükséges tájékoztatást,
az adományok összegyűjtését és az alapítványba való befizetését.
Lehetőség van természetesen a Kemenesalja Kórházáért Alapít
ványba való közvetlen befizetésre is, mely alapítvány 1991 óta az
Önök támogatásával több millió Ft-tal segítette a kórház szakmai
és műszaki feltételeinek javítását.
A Kemenesalja Kórházáért Alapítványra történő felajánlásokat
a Magyar Hitel Bank Rt. Celldömölki Fiókjánál vezetett
10200696^3110132-00000000 számú
számlára kérjük befizetni.
Az alapítványt támogatók adókedvezményt vehetnek igénybe,
így természetcsen a befizetésekről igazolást kapnak.
Az alapítványi pénzek felhasználása a kuratórium döntése alap
ján és ellenőrzése mellett történik.
Köszönjük, hogy felhívásunkat elolvasták, reménykedünk az
összefogás sikerében és ezen keresztül abban, hogy Kemenesalja
Kórháza az elkövetkező években is hagyományainak megfelelően,
a mintegy 200 egészségügyi dolgozó lelkiismeretes, áldozatkész
munkájának köszönhetően a lakosság egészségügyi ellátását szol
gálhatja.
Makkos István
Kovács Lajos
dr. Rakonczai Ervin
polgármester
elnök
igazgaló
Celldömölk Város
Kemenesalja Kórházáért
Celldömölki Kórliázönkormáriyzata
Alapítvány kuratóriuma
Rendelőintézet

'ILI'?

Ügyfélfogadás

Kemeneskápolna képes levezőlapja

Celldömölk Város Önkormányzata Polgár
mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: - hét
fő: 9 órától 11 óráig, kedd: ügyfélfogadás
nincs, szerda: 13 órától 16 óráig, csütörtök:
8 órától 11.30 óráig és 13 órától 16 óráig,
péntek: 9 órától 11 óráig.
Minden hónap első csütörtökén 9 és 11 óra
között Makkos István polgármester, minden
hónap második csütörtökén 9 és 11 óra között
Tima László alpolgármester, minden hónap
harmadik csütörtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap
negyedik csütörtökén 9 és 11 óra között
Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző tart
fogadóórát a hivatalban. Kihelyezett ügyfél
fogadás Izsákfán: minden héten szerdán
9.00-11.00 óráig a Faluház önkormányzati
irodahelyiségében.
A cigány kisebbségi önkormányzat elnö
kének és elnökhelyettesének fogadóórája:
kéthetenként szerdán délután 13 órától 15
óráig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali he
lyiségben.
A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási
rendje -hétfő: 08.00-16.00 óra között folya
matosam kedd: 08.00-12.00 óra között; szer
da: 13.00-17.00 óra között; csütörtök: 08.00¬
13.00 óra között; péntek: 08.00-12.00 óra kö
zött.

A rendezett, takaros, történelmi utcaképeit, építészeti értékeit máig őrző, egyik legkisebb kemcnesaljai
falu, Kemeneskápolna önkormányzata nagyon szép képes levelezőlappal örvendeztetett meg bennünket.
Egy képeslapra nagyon kevés felmutatható részlet fér, de ők nagyon jól „eltalálták".
Gyermekkorom óta jól ismerem a községet, annak határát. Ezért is örömmel hallgattam Palotai Gábor
polgármestert arról, hogy mennyire próbálják a környezetet védeni, rendben tartani. Külön is nagy
dolog, hogy a valamikori kristálytiszta forrásokat - ilyen több is van - rendbehozzák. A faluban
csörgedező már újra „működik", de sor kerül a többiekre is. Hozzám legközelebb állt az úgynevezett
bodonkút, sokszor ittunk ebből. Mindez példázatnak is szép, megkapó: kis falu Kemenesalján - kris
tálytiszta törekvésekkel.
DJ.

UJ K E M E N E S A L J A

8

1996. JÚLIUS 4.

„Tudtuk, hogy eljönnek, máskor is megtették..."
A május végi, június eleji idő
szakban „évzáró műsort" adnak elő
szüleiknek a gyermekek, amit az
óvónők a nevelési év során tanult
versekből, énekekből állítanak
össze, esetleg zenével, mozgással
teszik azt színesebbé, óvodánkban
ebben az évben - a 6 csoport köz
reműködésével - a Kemenesalja
Művelődési Központ színházter
mében került sor erre. Célunk az
volt, hogy a szülők által megvásá
rolt belépőjegyek és tombolaje
gyek árából befolyt összeget játék
vásárlásra fordítsuk, amire sajnos
egyre kevesebb jut az intézmé
nyekben.

óvodánkat, a művelődési központ
nak, a szülői munkaközösség tag
jainak, akik segítettek a szervezési

feladatok lebonyolításában, s a tá
mogatóknak, hogy létrejöhetett ez
a műsor.

Ezen e meleg júniusi napo
mindannyian jól éreztük magun
kat, a fináléval jó hangulatban
búcsúztunk a hálás nézőközönség
től.
A Vörösmarty úti óvoda dolgozói
n

i

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a szülőknek, hogy a je
gyek megvásárlásával támogatták

Schimmer Győző

Csilingelve hívogató

gyepmester
9500 Celldömölk, Pápai u. 6.
Privát: 9500 Celldömölk,

Sági űt 9. IX. 39.

061301561-938

K ó b o r é s elveszett, közterületen elhullott állatok,
kutyák bejelentése.

VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY
VÁROS REGIONÁLIS VÁLLAL
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
NYA VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
JA továbbra is várja azon kedves Ügy
feleit, akik már vállalkozók, vállalkoz
ni szeretnének, vagy pedig érdeklőd
nek a vállalkozások valamely területe
iránt.
A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói hálózatá
ban működő tanácsadók több mint 20 területen (csak a leg
fontosabbak: a d ó j o g , könyvelés, kereskedelem, fordítás-tol
mácsolás stb.) állnak a VÁLLALKOZÓI KÖZPONT Ügy
felei rendelkezésére.
Amennyiben igényli az általunk nyújtott tanácsadást, úgy a
következő címeken érdeklődhet személyesen vagy telefonon:
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B
Tel.: 94/326-048
valamint a
CELLDÖMÖLKI
PARTNERIRODÁBAN:
POLGÁRMESTERI H I V A T A L
Szűcs Andrea
9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
Tel.: 06/60/376-202/38. m.

Régi emléket idéz, dc mégis új színfoltot jelent a celli utcán a fagylallos
„tricikli" - valahogy így neveztük annak idején. Kovács nénit mindenki
ismerte, ő járta a város utcáit fagylaltos kis „ékszerével". Igen, ez is
mondható róla, a gyermekek kedvence volt. Most újra felelevenedik az
emlék, igen, ilyen is létezett.
Motorizációs világunkban szinte üdítően hat a hangulatunkra a képen
látható fagyis, no meg amit kínál, a finom, illatos áru, amely nem is
annyira így él bennünk, inkább a kedvenc csemegénk formájában. Ez a
kis jármű elegáns, közlekedési tempója megnyugtató, a látvány felemelő.
Nincs rohanás, hívogató hangja nem harsog, talán még a fákon éneklő
madarak is köszöntik.
A Krajcsovics cukrászda vezette be ezt az új (régi) szolgáltatási, re
méljük, hogy nemcsak ideiglenesen, hisz ha hozzászokunk, akkor hozzá
tartozik az életvitelünkhöz, az utcaképhez, mert már annyira elszoktunk
ezektől, hogy hiánya akkor éled újra, ha felbukkan valami, ami mégis
csak emberközeli. De jó érzés, ha az ember egy pillanatokban rejlő ked
vességre talál, boltban, vendéglőben, az utcán - mindenütt, ahol éli min
dennapi életét.
d.j.
Fotó: Hctcnyi L.
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Egyre többen palackozzák a borukat

Megjelentek a borosüvegeken a legújabb címkék
A Kemenesalja vi
dékén termelt borok
már sokszor bizo
nyítottak minőség
ről, választékról. A
különböző, rangos
versenyeken is dobo
gós helyen találjuk a
Ság, a Kissomlyó, a
kemenesi dombhaj latok italát.
Manapság
már
egyre többen jó, ere
deti bort palackoz
nak, hisz a piaci ver
senyben helyt kell
állni. Az üveg ruhá
ja, a címke elenged
hetetlenül fontos kel
lék. Az itt bemuta
tott borcímkék a le
gújabbak.
DJ.

Újdonság a könyvtárban
Magyarország története térképeken elbeszélve Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc - Budapest, 1995.
A térkép mindig nagy titkokat rejt. stb. Ezek mellett számos térkép
Többet mond el, mint egy táj, ország foglalkozik a nem igazán egy ese
puszta leírása, vagy - esetünkben - ményhez vagy személyiséghez kö
egy nép fontos történelmi eseménye tött tények közlésével is. Ilyen pél
inek szöveges elmondása.
dául a honfoglaláskori Európát be
Aki régi térképeket vár, azt ki mutató, a 14. század gazdaságát
kell ábrándítani, a korszerű térké szemléltető, a korabeli magyaror
pészet eszközeit felhasználva mu szági iskolákat és a könyvnyomta
tatja be a régmúlt eseményeit a tást feltüntető térkép.
nagyformátumú kötet. A négy kö
Glatz Ferenc, a kötet összeállí
tetre tervezett sorozat első része ér tója a következő szavakkal kezdi a
kezett meg eddig könyvtárunkba. könyv bevezetőjét: „Magyar törté
Ez a kezdetektől 1606-ig terjedő nelem térképeken elbeszélve időszakot mutatja be. A bőséges nem más ez, mint térben és időben
szöveges anyagot is tartalmazó tér újragondolt magyar történelem."
képtár olyan alapvető eseménye Reméljük, a sorozat többi kötete és
ket, korszakokat vesz elő, mint a
a megjelenő más magyar történel
honfoglalás, a kalandozások, Ma mi tematikájú kiadványok is az új
gyarország az Anjouk korában, ragondolt történelem szellemében
Hunyadiak kora, török hadjáratok fognak napvilágot látni.
gy.

AGRO-ENTA KFT.
Tsz-ek, kisgazdák
figyelem!
MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-4-K erőgép alkatrész szaküzlet
(ékszíjak, csapágyak, szimeringek)
AKKUMULÁTOR (182, 196, 210, 154, 88, 72, 55, 44 A)
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK
(több méretben)

Nyitva: hétfőtől

péntekig 8-tól 16 óráig

7e/e/ű/7/06/60/376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.

FIGYELEM!
Autópiacot rendezünk a KORONA ABC előtt lévő piactéren
minden páros hét szombatján.
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET.
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk

A Gabona Rt. hegyfalui telepe
kedvező áron vásárolja fel
az alábbi terményeket:
őszi árpa
sörárpa
borsó

búza (+ kvóta)
repce
napraforgó

AZ ÉRTÉKESÍTÉS
BIZTONSÁGÁT,
A GÖRDÜLÉKENY
LEBONYOLÍTÁST,
ÉS A PONTOS FIZETÉST
NYÚJTJUK.
GABONA R T .
HEGYFALUITELEPE

A
F A - G Y U I A

FA-GYULA
VÁLLALKOZÁS

F A I P A R I TERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS F O R G A L M A 
ZÁSA, FAKITERMELÉS
GERENDA* DESZKA - PALLÓ - TETŐLÉCEK • ASZTALOS
ÁRUK • LAMBÉRIA • LÉPCSŐK • BÚTOROK EGYEDI
MEGRENDELÉSRE • KERÍTÉS- ÉS KORLÁTELEMEK • AJ
TÓK, ABLAKOK, KAPUK • LAMINÁLT FORGÁCSLAPOK
MINŐSÉGI MÉRETRE SZABÁSSAL IS • ÉLFÓLIÁZÁS • TŰ
ZIFÁK
TELEP:
ÜZLET:
CELLDÖMÖLK-IZSÁKFA
FAÁRU BOLT
BOKODPUSZTA
CELLDÖMÖLK, SÁGI U.
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Azt a betyárját!
Az ezernyolcszázas évek be
tyárvilágát, a betyárvilág roman
tikáját idézte az a háromnapos
látványosság, amelyet Betyárvi
lág a Kemenesalján címmel ren
deztek a honfoglalás 1100. évfor
dulójának egyik fő eseménye
ként három helyszínen. A prog
ram a dabrókai csárdánál kezdő
dött a betyárok be lovaglásával és
virtuskodásával. Ez alkalomból
megkoronázták, és a pásztorok
királyává tették a híres Fisztópusztai juhászt, Rákóczi Feren
cet. A dabrókai műsorban közre
működött a Kemenesalja Nép
táncegyüttes is.
Másnap Celldömölkön folyta
tódott a program. Az Aranyka
kashoz címzett fogadóban elfog
ták, majd a városon végigtoloncolták a pandúrok a híres bako
nyi betyárt, az Izsákfán született
Savanyó Jóskát (sikeres megsze
mélyesítője Somogyi Mihály
volt) és cimboráját, Patkó Pistát.
A Sági úti átjárónál a betyárok
megállították a nosztalgiavona
tot, majd az utasok értéktárgyait
és pénzét követelték. A bányate

lepi átjárónál pedig minden utast
leparancsoltak a vonatról, hogy
gyalog menjenek a Sághegyre.
A Sághegy Fogadónál már név
szerint is megismerhette a közön
ség Savanyó Jóska bandáját;
megtudhatta, melyikük miben a
legkiválóbb, s láthatta a betyárvezér szeretőjét, a szép Sági Ma
riskát. A békés ismerkedésnek a
pandúrok vetettek véget. A
Krisztina Csárdánál azonban a
betyárok kivágták magukat, és
eltűntek a szőlők között...
Később a Sághegy Fogadónál
Lovai László nótaénekes és Bach
Szilvia parodista, a Krisztina
Csárdánál pedig Varga László
nótaénekes szórakoztatta a nagy
érdeműt. A sághegyi program
bctyárbállal zárult.
A háromnapos rendezvényso
rozat Sitkén kastélyrablással és a
tulaj megkötözésével ért véget.
Utána jő hangulatú múlatás kö
vetkezett a sárvári Regős Együt
tessel.
A látványos programok jóval
nagyobb érdeklődést érdemeltek
volna.
völgyi

Aranylakodalom Alsóságon
Gyermekek, unokák és hozzátartozók társaságában ünnepelte
házasságkötésének 50. évfordulóját Alsóságon Horváth László és
felesége. 1946. június 15-én kötöttek házasságot, s ötven év után
ismét ott álltak az oltár előtt, hogy az egymásnak fogadott hűséget
megerősítsék...
A jókívánságokhoz olvasóink nevében mi is csatlakozunk.
völgyi

Apróhirdetés
Családi okok miatt - bejáratott - üzlet eladó! Ugyanitt szőlő
új pincével - villany, víz van - eladó. Érdeklődni az esti órákban:
06/30/461-489-es vagy Celldömölk 197-es telefonon.
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^ SPORT -0- eredmények - események ^
3^5
100 százalékos hazai mérleggel

Megyei ifjúsági labdarúgóbajnok a CVSE
Hosszú veretlenségi sorozatot
követően biztosan utasította ma
ga mögé valamennyi vetélytársát
a CVSE megyei ifjúsági labdarú
gócsapata. A három év után újra
első helyen végzett fiatalok edző
je, Boznánszky Gábor foglalta
össze lapunk számára az eredmé
nyes szereplés legfontosabb té
nyezőit.
- Hogyan összegezh e tő az
együttes éves teljesítménye?
• Az 1995/96-os bajnokság
előtt rövid felkészülési időszak
állt a csapat rendelkezésére, s ez
meg is látszott a kezdésen: három
forduló után már két balszeren
csés vereség (Kemenesalja, Sár
vári Vasas) állt az együttes neve
mellett. Ezt követően azonban 27
fordulón keresztül veretlen ma
radt a gárda. Kezdetben még aka
dozott a gépezet: ősszel viszony
lag sok, 19 gólt kaptunk, és a ka
pus teljesítménye is hagyott ma
ga után kívánnivalót. A téli szü
netjót tett a csapatnak, és az idő
járási viszonyokhoz képest reme
kül sikerült a felkészülés. Szerin
tem a megyében sok felnőtt gár
da nem dolgozott annyit, mint
mi. A bajnokság félidejében ér
kezett erősítésként a CVSE-hez
Horváth Zsolt kapus Bobáról és
Pozsonyi Zsolt is visszajött a Ta
nárképzőtől. Tavasszal 13 győze
lem mellett csupán 2 döntetlent
értünk el, és különösen elisme
résre méltó a hazai mérleg, hi
szen a szezon folyamán 100 szá
zalékos teljesítményt nyújtva va
lamennyi celli találkozónkat
győzelemmel zártuk, és három
fordulóval a bajnokság vége előtt
már bebiztosítottuk a bajnoki cí
met. Az idényt nagyon sportsze

rűen küzdötték végig a játékosok,
egyiküket sem állították ki, és sár
ga lapok miatt sem kellett bárme
lyiküknek mérkőzést kihagyni. A
csapat elé kitűzött nem kis célt, a
bajnoki elsőséget nagy akarattal,
lelkesedéssel érték el. Az érett csa
patjátékrajellemző, hogy a szezon
végén a riválisokat is magabizto
san, nagy gólkülönbséggel győz
tük le. A 30 mérkőzésen 25 győ
zelmet arattunk, 3 döntetlenünk
volt és 2 vereséget szenvedtünk. A
78 pont mellett a 140:23-as gól
arány önmagáért beszél.
— A gazdag góltermésből há
nyan vették ki leginkább a részü
ket, illetve kik voltak a csapat ve
zéregyéniségei?
A házi góllövőlista dobogó
sai: Rúzsa Norbert 31 gól, Nyári
Norbert 30 gól és Pozsonyi Zsolt

j

- Nem minden tréner mond
hatja el magáról, hogy első edzői
évét bajnoki címmel zárja...
• A Németországba került
Szentgyörgyi József helyett let
tem az ifik edzője és szerepet ját
szott elhatározásomban a korábbi
edzőkkel, tehát vele, valamint
Sebestyén Attilával való baráti
viszony. Köszönöm családom tü
relmét és kollégáimnak, a Ság
hegy Bt. munkatársainak segítő
készségét. Legnagyobb szponzo
raink voltak: CELLÉP Kft., Gallisz (Jánosháza) és Maár Károly.
Minden támogatónk részéről
érezzük a megbecsülést és a csa
pat közösséggé kovácsolódását
mutatja, hogy lehetőség lesz né
hány napos közös nyaralásra a Fi
úkkal a Balatonon. Edzői pálya
futásom eredményes kezdetéért
hálával tartozom a csapatnak,
edzőkollégáimnak, továbbá min
denkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult a sikerhez.
Németh T.

M

A CVSE ifjúsági bajnokcsapata. Állnak: Pozsonyi Mihály (a csapat támogatója), Pázsi Imre, Nyári Norbert, Pozsonyi
Zsolt, Horváth Zsolt, Gyfirvári Gábor, Bodor Tibor, Somogyi Ferenc, Boznánszky Gábor (edző). Guggolnak: Szabó
András, Balhási Balázs, Rúzsa Norbert, Pethő Szilárd, Mórocz Róbert, Pintér Zoltán, Herendi Szabolcs, Vass Gábor.
A képről Mórocz Tamás és Szabó Csaba hiányzik.

Az eddigi legszebb eredmény

Második helyezett az Alsósági SE
Befejeződött a bajnokság a
labdarúgó körzeti bajnokságban
is.
Az Alsósági SE eddigi leg
szebb eredményét érte el: a
Nagysimonyi csapata mögött a
második helyet szerezte meg.
Nemcsak az alapbajnokságban,
hanem a rájátszásban - amelyen
3z első négy helyezett vehetett

(fél szezonban) 18 gól. Az őszi
50 találatot a bajnokság második
felében 90-nel toldották meg a
játékosok, ami tavasszal mérkő
zésenként 6 gólos átlagot jelent!
Ebben az időszakban védekezés
ből is jelesre vizsgáztak: 15 talál
kozón mindössze négy árva gólt
kaptak. A gárda jövőre zömében
együtt marad és szép reményekkel
tekint a következő szezon elé. A
keretből Mórocz Tamás és Bodor
Tibor több alkalommal helyet ka
pott a felnőtt együttesben, de biz
tos, hogy 1-2 év múlva többen is
helyet követelnek maguknak kö
zöttük. Megemlítem, hogy Győr
vári Gábor rendszeresen szerepel a
megyei serdülő válogatottban, az
ifik közül pedig Bodor Tibor, Mó
rocz Róbert, Nyári Norbert, Pintér
Zoltán, valamint Szabó András.
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részt - jó teljesítményt nyújtott a
csapat.
Érdekesen alakult a két utolsó
forduló eredménye, hisz a bajnok
Nagysimonyi ellen odahaza 3:1es vereséget szenvedtek, idegen
ben viszont 1:1 arányú döntetlent
értek el. A csapat góljait Tarczi
Ferenc és Fenyő Miklós lőtték.
- vl -

^Atlétika
Szombathelyen rendezték meg
az atlétikai diákolimpia megyei
döntőjét.
A ÓI. korcsoportos fiúk ötpró
ba csapatversenyében a zömében
kézilabdás okra épülő Gáyer is
kola együttese 3779 ponttal sze
rezte meg az első helyezést és a
diákolimpia országos döntőjén
való szereplés részvételi jogát.
Az egyéni versenyben Hiorváth
István (Gáyer) a második helyen

végzett. A Gönye Károlyné és
Márczi Győző által felkészített
győztes csapat tagjai: Horváth
István (869 pont), Danka Ákos
(793 pont), Jankovics László
(767 pont), Czuppon Kristóf
(686 pont), Kelemen Attila (664
pont) és Farkas Viktor (646
pont).

*
Az Elvira Maraton Futófeszti
vál női mezőnyének 19-34 év
közötti kategóriájában a merseváti Gombás Csilla harmadik
helyezést szerzett.
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Ötven százalékos tavaszi teljesítménnyel

Biztos bennmaradás az asztalitenisz NB II-ben
Az őszi mélyrepülés után kevesen hittek a csapat feltámadásá
ban, amely azonban tavasszal - az előzetes számítgatásokra rá
cáfolva - bravúros teljesítménnyel rukkolt ki. A biztos, „csont
nélküli" bennmaradás hátterét keresve kértük értékelésre Balázs
Béla szakosztályvezetőt és Obráz István edzőt.
A kiesés elkerülése volt a cél, de ez a bajnokság nehezebbnek hint
a tavalyinál, mert szinte minden csapat jó képességű játékosokat iga
zolt. Szerencsére tavasszal nekik is sikerült erősíteni a Bükről Cellbe
került Frei Péterrel. Ő lett az első ember az együttesben, amit kiváló,
72 százalékos teljesítménnyel érdemelt ki. Molnár Balázs 67, Gáspár
Gábor 54, Nyírő József 41, ölbei Péter 25 százalékos teljesítményt
nyújtott. Ifjúsági játékosuk nagyot javult tavasszal, de - egy kis rutint
szerezve - benne még ennél is jóval több van. Nyíró éppen fordítva
szerepelt, mert az idény másodjk felében esett vissza. Vele kapcso
latban feltétlenül említést érdemel, hogy nemrégiben óriási meglepe
tést okozva egy országos NB II~es egyéni bajnokságon a 64-es tábláról
indulva a harmadik helyig jutott. A CVSE-MÁVEPCELL a hetedik
helyen végzett és tavasszal csak a dobogós csapatoktól kapott ki, a
negyedik-ötödik helyezettekkel megosztozott a pontokon, a többieket
pedig legyőzte. A visszalépett FKFV elleni eredményt figyelembe
nem véve ősszel három, tavasszal pedig 50 százalékos teljesítménnyel
nyolc pontot szereztek. A csapat sportszerűségből is jelesre vizsgázott,
mert az akkor velük azonos pontszámmal álló Széchenyi Főiskolával
kisorsolt mérkőzést a győriek kérésére elhalasztották, bár ez nem lett
volna kötelességük. A sors igazságot szolgáltatott, hiszen a komplett
győri gárdával szemben később fölényes, 15:3-as győzelmet arattak.
Kiemelendő, hogy az együttes névszponzora, a MÁVÉPCELL KFT.
- az anyagi támogatás mellett - a vonattal nehezen megközelíthető
idegenbeli mérkőzések színhelyére (Pécs, Dunaújváros stb.) saját sze
mélyszállító járművét bocsátotta az együttes rendelkezésére.
A CVSE kettes számú csapata remek tavaszi hajrája révén meg
nyerte a megyei bajnokságot, s ezzel jogot szerzett a megyei bajnokok
közötti körmérkőzéses NB III-as osztályozóra. A Várpalotáról Cell
dömölkre költözött Tamás Lászlóval ütőképesebb lett az együttes és
a gárda erejét mutatja, hogy feljutott a magasabb osztályba. A csapat
erősségei voltak még: Balázs Béla, Balázs Gyula, Pázsi András, és
Szabó Ferenc. A második garnitúra hosszabb távú elképzeléseik sze
rint kiváló lehetőséget nyújt a tehetséges utánpótlás szerepeltetésére.
A megyei ifiknél ugyanaz a csapat játszott, mint a serdülőknél és
az újoncoknál, s ez egészen más színben tünteti fel szereplésüket. A
Németh Tamás-Kiss Péter-Fodor Gábor alkotta trió vetélytársait ma
gabiztosan utasította maga mögé és szerzett serdülő megyei bajnoki
címet. Az újoncok között a celliek csak a tavaszi fordulókban játszot
tak, mert ősszel a teljesen kezdőket még nem akarták mélyvízbe dob
ni. A legkisebbek később meghálálták a bizalmat, hiszen Fodor Gá
bor, Lukács Balázs és Ölbei Szabolcs csupán a bajnok Bükkel szem
ben maradtak alul szoros mérkőzésen 5:4 arányban. Lukács és ölbei
Kemenesmihályfáról került a CVSE-hez: mindketten tehetségesek és
a szakosztály vezetése számára öröm, hogy vidékről is szélesíthetik
és erősíthetik utánpótlás-bázisukat.

Asztalitenisz osztályozó az NB III-ba jutásért
CVSE Ü.-Magyarpolány 10:3
Győz: Tamás László 3, Balázs Béla 2, Balázs Gyula 2, Pázsi András
1 és a Tamás-Balázs Gy. páros.
CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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CVSE Il.-Zalaegerszeg 9:9
Győz: Tamás László 4, Balázs Gyula 2, Balázs Béla 1, Szat
Ferenc 1 és a Tamás-Balázs Gy. páros.
A feljutó személyét eldönteni hivatott drámai mérkőzésen óriás
küzdelemben született meg a döntetlen. Gyors számolgatás után ki
derült, hogy a celliek egyetlen (!!) játszmával többet nyertek, így dk
jutottak az NB III-ba. Celldömölk sporttörténetében páratlan siker,
hogy egy sportágban két felnőtt csapat is a Nemzeti Bajnokság os
tályaiban szerepelhet!

Az 1995/96. évi NB II. férfi asztalitenisz-bajnoksá
Barna csoport végeredménye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DD Gáz SCPécs
APEH-Spárta Kaposvár
Linde Aladdin Dunaújváros
JPTE-DSE PEACII.
Fejérvíz SK Székesfehérvár
Orgona-Jutas AC Veszprém
Celldömölki
VSE-MÁVÉPCELL
. .Széchenyi FSC Győr
9. Honvéd Szondi SE Sz.-fehérvár
10. FKFV SK Budapest
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16
16
16
16
16
16
16
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Törölve, visszalépett
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7

Vas megye asztalitenisz csapatbajnokságainak
1995-96. évi végeredménye
Férfi felnőtt
1. Celldömölk H.
2. Bük TK B.
3. SZAK Bükfürdő II.
4. Vasszccseny
5. VASÉP B.
6. Nárai
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3
4
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2
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26
24
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14
12
8
6i
41
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11
11
11
6
11

11
8
6
5
2

2
-

3
5
1
9

22
16
12
10
4
4

Ifjúsági

1. SZAK Bükfürdő fiú
2. VASÉP AK
3. SZAK Bükfürdő leány
4. Celldömölk
Serdülő
1. Celldömölk
2. SZAK Bükfürdő fiú
3. Bük TK
4. SZAK Bükfürdő leány
5. LIGA I .
6. Bük TK II.
7. Vép ált. isk. fiú
8. VASÉP AK
9. LIGA II.
10. Vép ált. isk. leány
Újonc
1. Bük TK I .
2. SZAK Bükfürdő I.
3. Bük TK JJ.
4. Celldömölk
5. SZAK BükfürdŐH.
6. VASÉP AK
7. Vép Ált. Isk.
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1
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