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Unnepi program 
augusztus 20-án 

Immár hagyományosan 
az idén is gazdag program 
várja Celldömölkön az ér
deklődőket augusztus 20-
án, az államalapítás ünne
pén. 

Este hat órakor a Keme
nesalja! Művelődési Köz
pontban Nagy István mű
vésztanár kiállítását Mak
kos István, polgármester 
nyitja meg. A tárlat a köz
tiszteletben álló művészt 
köszönti 70. szüle
tésnapján. 20 órakor ünne
pi mÜsor lesz a katolikus 
templom előtti téren. A 
szokásos kenyérszentelés 
és köszöntő mellett P. Mo
bil -Rozmán László: Hon
foglalás című rock-legen
dáját is láthatják a jelenle
vők. A rendezés és a kore
ográfia Ipsics Péter és Ip-
sicsné Nagy Erzsébet mun
kája, közreműködik a Ke
menesalja néptánccsoport. 

Árpád vezértől István királyig 
ANONYMUS „az oly igen ne

mes magyar nemzet történetéről" 
írta meg a maga feljegyzéseit az 
utókor számára. Mióta műve ha
zakerült, több tucatnyi történész 
és nyelvész vitájának a tárgya: 
elemzik, értelmezik mondaton
ként, szavanként. Őstörténetünk 
és eredetismeretünk ködbe vesző 
alapjaira, kezdeteire azonban 
nem csupán saját vitatott króni
káink, hanem a nyugat-európai, 
sót pontosabb és helyesebb ada

tokat a keleti források adnak, 
köztük immár kínai források is. 

A népvándorlás hatalmas ára
data Eurázsia sztyeppeországút-
ján Mongólia Kelet-Gobi térsé
géből kiindulva hömpölygött vé
gig egészen a Kárpátok koszo
rúzta térségben való befejeződé
séig, a magyar honfoglalásig. Ez 
a magyar honfoglalás nem ötlet
szerű és véletlen rátalálás erre az 
„Isten kalapjára", hanem egy jól 
tájékozott, céltudatosan elhatáro

zott tervet végrehajtó lovas no
mád vándomép vezetői bölcs 
döntésének beteljesülése, ame
lyik nem egy átmeneti szálláshe
lyet keresett többé, hanem végle
ges letelepedési helyet, hazát. A 
Kárpát-medence ismert volt a 
honfoglaló magyar vezetőréleg 
előtt, mert a korábbi évtizedek
ben, így 862 óla többször is had
sereggel fordultak meg ott, mint 

(Folytatás a 2. oldalon) 

3»fGV 
Hamarosan költözik az 1. számú postahivatal 

Sokszor bosszankodnak a celldömölkiek a Ber
zsenyi-házban működő posta szűkös ügyfélfogadá
si tere miatt. Valóban, a helyzet immár tarthatatlan
ná vált, hiszen a megváltozott és jóval megemelke
dett lakossági és vállalkozói igények kielégítéséhez 
a szűkös tér nem elegendő. Ebből a meggondolás
ból kiindulva a Soproni Postaigazgatóság úgy dön
tött, hogy a valamikori járási tanács épületébe köl
tözteti a postát. Az épület igen rossz állapotban volt, 
és - az űj funkció minél jobb kielégítése érdekében 
- a belső átalakítás is szükségessé vált. 

Ezt a munkát a postaigazgatóság végezteti el. A 
felújítás jó ütemben halad, és a tervek szerint szep
tember végére be is fejeződik. 

Egy-egy szinten az épület több mint 400 négy
zetméter területű. így sikerül elhelyezni mindazt, 
ami a minőségi és gyors munkavégzéshez szüksé
ges. 

Reméljük, hamarosan az új posta megnyitásáról 
számolhatunk be. 

(Postatörténcti mozaikunk a 8. oldalon olvas
ható.) 

T. 

Ismét megnyílt a vasútállomás kapuja 
Lapunkban többször írtunk a 

celldömölki vasútállomáson 
megépítésre váró magasperonról, 
az építkezésről és annak befeje
zéséről. A magasperon átadásá
ról az 1995. december 21-én 
megjelent lapszámunkban tudó
sítottuk olvasóinkat. Ugyané' 
számunk Utánajártunk rovatában 
választ kaptunk arra a kérdésre 
is, hogy mikor nyitják ki az állo
más Kossuth utcai kapuját, ame
lyet az építkezés kezdetekor zár
tak be. A zárt kapura, mint kény
szerintézkedésre - az utasok testi 
épségének megóvása érdekében 
- volt szükség. 

Mint azt Kreiner István állo-
másfőnök-helyettcstől megtud
tuk, korábban az állomásépület 
teljes hosszában több átjáró is 
szolgált arra, hogy az utazókö
zönség megközelíthesse a vona
tokat. A magasperon és vele pár

huzamosan a vonatokra felszál
lást könnyítő kiemelt peron, a 
biztonság érdekében megkövete
l i , hogy csak egy helyen legyen 
a vágányokon átjárás! A vonatok 
mozgását, megállási helyét, in
duláshoz való beállítását pedig 

élihez a rendszerhez igazították a 
vasutas szakemberek. így a ma
gasperonnak két előnyét is élvez
heti az utazóközönség: a vona
tokra való könnyebb felszállást 
és a vágányokon való bizton
ságos áthaladást. 

A vágányokon átjárni tehát 
csak egy helyen lehet. A peron-
kerítés ajtaja az állomásépület 
utascsamoka előtt van. A kapu 
megnyitása óta a Kossuth utca 
felől érkezőknek nem kell az au
tóbuszokra várakozók között, a 
gesztenyefák alatt szlalomozni-
uk, és az utascsamokból esetleg 
kifelé igyekvő utasokkal szem
ben haladniuk. 

A kapu kinyitását az tette le
hetővé, hogy elkészült a peron
kerítés folytatása, mégpedig a fe
dett peronnak egészen a „Buda
pest felőli" végéig. így bizton
ságosan és rövidebb úton kozelít-
hetőek meg a vágányok - most 
már - a Kossuth utcai kapun át 
is, végig a fedett peronon, s a 
csarnok előtti peronkijáraton. A 
meghosszabbított és végig zárt 
peronkerítés a fegyelmezetlcnke-
dőket is visszatartja attól, hogy a 
kiemelt- és magasperonokon át 
bukdácsolva a vágányokon tiltott 
helyen átjárjanak. mila 
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^Arpád vezértől István királyig 
(Folytatás az 1. oldalról) 

egyik vagy másik nyugat-európai 
hadviselő' fél szövetségesei. A 
magyarok számára a Kárpát-me
dence átvonulási, felvonulási út
vonal volt. Hiteles történelmi 
adatok szerint 881-ben Bécsnél 
harcolnak, 894-ben Bölcs Leó bi
zánci császár szövetségeseiként 
Simeon bolgár cár hadait verik 
tönkre Árpád fiának, Leventének 
a fővezérsége alatt, s hatalmas 
zsákmányt szerezve térnek haza 
Etelközbe. Még ugyanebben az 
évben Szvatopluk morva fejede
lem szövetségében harcolnak 
Pannóniában. Ennek emlékét őr
zi a fehér ló legendája is. 

Igaz azonban az, hogy a vég
leges, a döntő lépés megtételére 
az okot, a csaknem végzetessé 
váló besenyő támadás adta meg. 
Míg az ütőképes hadsereg nyuga
ton harcolt, a védelemre otthon 
maradt gyengébb, és minden bi
zonnyal nagyon kicsiny határvé
dő sereg és a belső tartalékok 
nem tudták feltartóztatni a várat
lanul rájuk tört, harcedzett bese
nyő hadsereget 

A honfoglalás évtizedében 
megindult népvándorlásnak az 
elindítója egy sorozatos moha
medán támadás volt, amely ki
mozdította a nyugalmas, békés 
állapotban élő népeket. A bese
nyőket, akiknek gazdagsága is
mert volt, megtámadták az uzok, 
elraboltak állataikat, a legelői
ket, elűzték őket szálláshelyük
ről. A besenyők viszont azzal 
kárpótolták magukat, hogy rá
rontottak a magyarokra, hogy új 
szálláshelyet, legelőket és állato
kat szerezzenek. Ez volt a ma
gyar honfoglalás döntő mozza
nata! A határőrök riasztása kö
vetkeztében menekülni kellett, 
hiszen a derékhad távol volt. Eh
hez a katonai akcióhoz kapcsoló

dik a honfoglalás kezdete, ami
kor Árpád fejedelem a magyar 
törzsek élén őseinket felhozta 
„Kárpát szent bércére", s leeresz
kedett a Vereckei hágón át az Al 
földre. 

Az ezt követő, 895-896 utáni 
esztendők a viszonylagos nyuga
lom, a berendezkedés, a veszte
ségek pótlásának az ideje. Nin
csenek szövetségkötések harci 
cselekményekben való részvétel
re, nincsenek kalandozások, ki 
kell heverni a megrokkantó etel-
közi megpróbáltatást. Pannóniá
ban, a Dunántúlon még a frankok 
és a morvák uralkodnak az ott élő 
töredék népek fölött 

A rövid erőgyűjtés után 899-
ben Arnulf császár felbérelte a 
magyarokat egy itáliai hadjárat
ra, amely alkalommal Milánó
ig, Velencéig kalandoztak, s 
szeptemberben tönkreverték 
Berengár seregét. Az itáliai se
reg hazatértekor, 900-ban Ár
pád és Kurszán birtokba vették 
Pannóniát, s ezzel befejeződött 
a honfoglalás, megkezdődhetett 
a honalapítás! 

Ezeregyszáz esztendő ködös 
homályán visszanézve, történe
lemalakító Szent István király 
alakja, nagy egyénisége élesen 
kidomborodik. Az egységes ma
gyar állam kialakulása hosszú, 
közel egy évszázados folyamat 
volt. I . Gézától kezdve. Korai el
beszélő forrásaink és okleveleink 
alapos elemzése alapján történé
szeink egyértelműen szögezik le 
azt, hogy az állami és egyházi 
szervezetek kialakítására, a me
gyék és a püspökségek létrehozá
sára, a lázadó vezérek elleni ál
lamszervező harcokat követően 
került sor s Dunántúlról kiindul
va kelet felé. Az írott források 
szerint a magyarság először a bi
zánci keresztyénséggel ismerke
dett meg 948-952 között. A nyu-

gyar népe sorsát, amikor kemém. 
szigorral hajtotta végre kül-
bclpolitikai elgondolását, és 

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

Telefon:06/60/376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

Nagy István: Honfoglaló magyar harcos 

gati egyház térítő akciója a 970-
es években indult meg, és ekkor 
keresztelkedett meg Géza fejede
lem és fia Vajk, s lett a fiúból 
István. A fiú ezután kapott ke
resztyén papi nevelőket, s rajtuk 
keresztül kapta meg a nyugati 
műveltség minden elemét. Nyil
vánvaló, hogy a keresztyénség 
először a fejedelmi udvarban vert 
gyökeret, de a hitlcrjcsztés erő
teljes megindulása István és Gi
zella házasságkötésének évétől, 
996-tól számítható! 

István testi és szellemi fejlődé
se idején két oldalról is kapta az 
ismereteket, a hatásokat az ál
lamhatalmi törekvésekről, a poli
tikai irányvonalakról, szándé
kokról. Anyja, Sarolt révén kelet
ről, papi nevelőitől, valamint fe
lesége nyugati udvaroncai részé
ről nyugatról. A jól tájékozott, 
népe jövendőjét bölcsen mérle
gelőifjú fejedelem, a későbbi ki 
rály évezredekre döntötte el ma-

Kárpát-medencében az itt lakó 
nép töredékekből és a törzsma
gyarságból egységes nemzetet 
szervezett. 

Ezeregyszáz éve érkeztünk 
Európa e színterére, népek és 
kultúrák üfközőhelyérc, erre az 
örök csatatérre, és vagyunk, itt 
állunk őrt, magunkra hagyva, 
tcstv értelenül, baráttalanul, 
számtalanszor becsapottan.űe/íí 
kell továbbra is Őseink gyökerei
ből táplálkozva hazát, jövőt épí
tenünk.' „ó , bizony mit ér az 
ezüstsujtás, a kivételesség, ha az 
egész csak cifra valami. De ha 
egy zsellérparaszt leül csak a sö
vény mellé és nézi a messzeséget 
és szájával őrzi a nyelvet: már 
azzal, hogy van, hogy él, hogy 
megüli a tájat, s biztosítja a maga 
folytatását a tájban, többet csele
kedett, mint aki egész életét cl-
szónokolta és elkocsikázta, s az
zal volt magyar." Sinka I.) 

Nádasdy Lajos 
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Krisztus kőkeresztje maradjon a Sági utcában! 
Lapunk legutóbbi számában, a képvise

lő-testület üléséről szóló tudósításban szó 
esett egy kérelemről is, amely a Sági út 35. 
szám alatti ingatlanon elhelyezett kőkereszt 
új helyen való felállításával kapcsolatos. 
Mint írtuk: a képviselő-testület tagjai 
hosszas vita után elfogadták, hogy a kőke-
resztnek más helyen történő felállítását ma
gára vállalja az önkormányzat. A hely meg
határozását későbbre halasztották. 

Szerkesztőségünket megkereste váro
sunk egyik polgára, (akinek szülei is Cell
dömölkön születtek), s elmondta, hogy 
gyermekkora fogékonyabb éveit az említett 
kőkereszt közelében élte le. Magával hozta 
lapunk 1994. április 14-én megjelent példá
nyát is. Akkor a HÍREK rovatban leírtuk, 
hogy az önkormányzat megvásárolta a Sági 
utca 41. szám alatti ingatlant. Olvasónk még 
a következőket is elmondta: Celldömölk és 

Alsóság határa valamikor egy - a jelenlegi 
Sági utca 41. és 43. szám közti telekhatáron 
húzódó - árok volt, amely átvezetett az ak
kor még „makadám" úttest alatt is. A Sági 
utca 41. alatt volt az utolsó celli ház, a kö
vetkező már a Celli út 155. volt, termé
szetcsen Alsóságról számítva. A kőkereszt 
akkor már a jelenlegi helyén állt. Minden
esetre 1948-ig, amíg be nem tiltották a bú
csújárást, a környező és távoli települések 
déli irányból érkező búcsűsai az akkor Celii 
út - gróf Tisza István utca, (a mai Sági utca) 
útvonalon érkeztek Celldömölkre. Útköz
ben a kőkeresztnél egy imádságnyi időre 
megálltak, többen térdet hajtottak. Ezt ak
kor mindenki természetesnek vette, hiszen 
ennek talán korábbi hagyományai is voltak. 

Olvasónk a már említett Sági utca 41. 
szám alatti telek s a rajta épült - volt Ros
ta-kovács-féle - ház megvásárlásából arra 

következtet, hogy a Mikes Kelemen és a 
Gábor Áron utcákat összekötő Szalóky Sán
dor utca (helyükön akkor még mező volt!) 
egyenes folytatásaként keleti irányban utcát 
fognak nyitni a Sági utcáig, vagy akár to
vább is. Javaslata: a majdan megnyíló Sági 
utcai torkolat (vagy utcakeresztezés?) kiala
kításakor itt legyen a végső helye Krisztus 
keresztjének! Ha így történik, a kőkereszt 
mindössze 4 háznyira kerül jelenlegi helyé
től déli irányba; emlékeztet a hajdani gya
logos búcsú járásokra és arra is, hogy vala
mikor itt volt Alsóság és Celldömölk köz
igazgatási határa. Javaslatával felkereste a 
polgármesteri hivatal műszaki osztályának 
vezetőjét, Dummel Ottót is, aki a távlati ter
vek ismeretében helyesnek és megvalósít
hatónak tartja olvasónk javaslatát, ám mint 
mondta, szíve szerint a jelenlegi helyén 
hagyná a kőkeresztet. mita 

Önálló turisztikai hivatal? 

Sok a tennivaló az idegenforgalom területén (is) 
Múlt év augusztusában foglal

kozott Celldömölk önkormányza
tánakképviselő-testülete a város és 
környékének idegenforgalmával. 
Külön hangsúlyt kapott a fejlesz
tés, a jobbítás. Érthető ez, hiszen 
mindenki tudja, számos alapvető 
kérdés megoldatlan. A javaslatot 
készítő ad hoc bizottság számos jó 
és megvalósítható ötlettel rukkolt 
ki. Az elmúlt időszakban a kitűzött 
feladatok kisebb részét sikerült el
végezni. A millecentenárium je
gyében az idén számos turistacsa
logató rendezvényt tartottak már 
városunkban (Alsósági tavaszi na
pok, fúvóstalálkozó, Kresznerics 
Országos Anyanyelvi Verseny, 
Betyárvilág a Kemenesalján stb.). 
A közönség érdeklődése igen kü

lönbözővolt. Túl sok turistát egyik 
sem vonzott a városba. Az ősz fo
lyamán rendezik meg a Sághegyi 
szüreti napokat és a MÁV csomó
pont úgynevezett Lokomotiv prog
ramjait. 

Áz idei költségvetés az idegen
forgalom fejlesztésére külön ösz-
szeget nem tartalmaz. A nagyren
dezvényekre összesen 840 ezer fo
rintot irányoztak elő. Ezt az össze
get pályázat és más jellegű támo
gatás révén sikerült még 370 ezer
rel megtoldani. 

Tény, a város idegenforgalmá
val törődni kell. Tekintettel arra, 
hogy ez komoly hozzáértést igé
nyel, nem árt, ha képzett szakem
berek végzik ennek koordinálását. 
Ilyen meggondolásból döntött úgy 

a képviselő-testület legutóbbi ülé
sén, hogy önálló turisztikai hivatal 
felállításába kezd. 

Ennek megszervezésében és az 
anyagi háttér biztosításában nagy 
szerepet játszhat az Ipari és Ke
reskedelmi Minisztérium turizmus 
főosztálya által nyújtandó támoga
tás. 

Az igen széles körű feladatkör
rel ellátott intézmény (az ideérkező 
turisták számára információs köz
pontként dolgozik, programokat 
szervez, kiadványokat ad ki stb.) -
az elképzelések szerint - a Polgár
mesteri Hivatal nyugati kapuja 
mellett tervezett üzletsorban kapna 
helyet. Ennek kialakítási költsége 
mintegy 3-3,5 millió forint. 

gy. 

MUNKARUHA, 
C S E M P E , JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld. , Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólapragasztók. 

Szeretette/ várjuk 
\ kedves I 
A vásárlóinkat! \ t 

Nem várható lényeges változás 
az alsósági klubkönyvtár tevékenységében 
Ahogy arról már beszámol

tunk, augusztus 15-étŐl az alsó
sági klubkönyvtár megszűnik, 
mint önálló intézmény. A műve
lődési tevékenység koordinálását 
ezután a Kemenesaljái Művelő
dési Központ végzi. Ahogy azt 
Pálné Horváth Máriától, a köz
pont igazgatójától megtudtuk, a 
már bejáródolt formák további 
működését tartja a legfontosabb
nak, így ezután is helyet adnak 
minden klubnak, egyesületnek, 
amely eddig is a Sági u. 111. alat
ti helyiségekben működött. 
Ugyanúgy minden pozitív új 
kezdeményezést is szívesen fo
gadnak. Szeretnék az eddigi jó 

kapcsolatokat ápolni a városrész 
intézményeivel, vállalkozóival 
és más szervezeteivel. 

A klub állandó nyitva tartása 
ezentúl minden nap 17 és 21 óra 
között lesz, a hétfő' szünnap. Ez a 
nyitvatartási rend, ha azt a szerve
zésre kerülő rendezvény jellege 
igényli, módosulhat is. A büfé ha
sonló nyitva tartással üzemel. 

A volt intézmény másik része, 
a könyvtár egyelőre a régi he
lyen, a volt evangélikus iskolá
ban várja az olvasókat. Szerveze
tileg ezentúl a Berzsenyi Lénárd 
Általános Iskolához tartozik. A 
nyitva tartási idő módosulásáról 
nem értesültünk. gy. 

Ujabb adatbázissal bővült 
a könyvtár helyismereti gyűjteménye 

A városi könyvtárak egyik specifikus feladata a helyisméreti gyűj
temény kialakítása és állandó fejlesztése. A modern technológia ezt 
a területet sem kerülte el. Újabbnál újabb adatbázisok készülnek el 
és válnak közkinccsé. Könyvtárunk - lehetőségeihez mérten - igyek
szik beszerezni a szükséges adattárakat. Az egyik legfrisebb, CD-
ROM-on megjelent adatbázis a Vas megye irodalma 1965-1994 címet 
viseli. Ez a több mint húszezer tételt tartalmazó lemez a jelzett idő
szakban megyénkkel kapcsolatos legfontosabb publikációk bibliográ
fiai leírását tartalmazza. írott formában a Vasi Szemle mellékleteként 
folyamatosan jelenik meg a Vas megye irodalma című publikácó. A 
számítógépes visszakeresés gyorsasága és precizitása az előbbi hasz
nálata mellett szól. 

Az 1976-ban megjelent Celldömölk irodalma című válogatott bib
liográfia és repertórium az 1970-es évekig közöl adatokat. A Kresz
nerics Könyvtár rendelkezik saját fejlesztésű számítógépes adatbázis
sal is, ez 1987-től naprakészen tartalmazza a helyismereti adatokkal 
bíró közlemények leírását. E három adathalmazból könyvtárosi segít
séggel bárki informálódhat az őt érdeklődő témáról. gy. 
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Alapfokú tájékozódástól a gépkezelői diplomáig 

Számítógépes tanfolyamok Celldömölkön 
A Vas Megyei Tudományos Is

meretterjesztő Egyesület szervezé
sében 1996. augusztus 22-én 16 
órakor ismét alapfokú, 60 órás szá
mítógépes tanfolyam indul, ame
lyen az alapismeretek keretében az 
érdeklődők megismerkedhetnek a 
szövegszerkesztés és a táblázatke
zelés módszereivel is. A Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban előrelátha
tólag október közepéig tartó kurzus 
heti két foglalkozást (egy hétköz

nap 16-20 óráig és szombaton 8¬
12 óráig) jelent. Az induló csoport
ban néhány hely még „kiadó", 
amelyre augusztus 15-én és 16-án 
lehet jelentkezni Németh Tibor 
szervezőnél reggel 8 és 10, illetve 
18 és 20 óra között a 10 ezer forin
tos tanfolyami díj befizetésével 
egyidejűleg Celldömölkön, a Kop-
tik Odó u. 32. szám alatt. 

Az alapozó képzésre épülve ok
tóber közepétől a hallgatók további 

90 órában mélyíthetik el ismerete
iket, amelynek végén sikeres vizs
gát téve állami alapfokú számító
gépkezelői diplomát szerezhetnek. 
Ez utóbbi tanfolyam részvételi 
irányára 17 ezer forint. Jelentkezni 
folyamatosan lehet a szűkös cso
portkeretek telítődéséig. 

A kétféle képzési forma az alap
fokú, hobbiszintű tájékozódásra 
vágyóktól a munka világában egy
re inkább elengedhetetlen, okirattal 

igazolt számítógépkezelői végzett
séget megcélzókig széles kör szá 
mára javasolható. 

-bo 

Legyen többször színház? 

Egy felmérés tanulságai 
Lapunk május 23-i száma is 

közölte azt a kérdőívet, amely
nek segítségével a Kemenesaljái 
Művelődési Központ dolgozói a 
színházi előadásokkal kapcso
latosan kívántak többet megtud
ni. 

A kérdőív összegezett eredmé
nyét most közöljük. 

Összesen 118 kitöltött kérdőív 
válaszait dolgozták fel. 

A válaszadók 80 százaléka a 
30 és 50 év közötti korosztályhoz 
tartozik. 

Az első kérdésre, amelyben 
afelől érdeklődtek, hogy a tavalyi 
bérletes előadások megnyerték-e 
a tetszését, csupán hárman vála
szoltak nemmel. 

A következő kérdésre is a 
nagy többség (114-en) igennel 
válaszolt. A kérdés a bérletek 
árának emelésére vonatkozott. A 
megkérdezettek 100 százaléka az 
operetteknek és vígjátékoknak 
adott előnyt a drámával szemben. 
Az egyéb műfajt is bekeretezték 
57-en. 

Az utolsó kérdés a színházi 
előadások gyakoriságára vonat
kozott. 83-an a kéthavi, 29-en a 
havi, míg 6-an a kéthetenkénti 
előadást tartják megfelelőnek. 

A fentiek és - persze - az 
anyagi lehetőségek figyelembe
vételével hamarosan összeáll a 
következő évad programja, ami
ről beszámolunk lapunkban is. 

Újdonság a könyvtárban 
Körmend oktatástörténete - Körmend, 1996. 

Helyismereti kutatók között 
többször hallani elismerő szava
kat a körmendi kollégákról, kiad
ványaikról. A kötet, amelyet 
Stipkovics Ferenc szerkesztett, 
a város oktatásának 500 éves 
múltjának adja részletes kereszt
metszetét. Az oktatás fejlődése 
itt is, mint mindenütt, magán hor
dozta a történelem hatását. A 18¬
19. században kap lendületet az 
oktatásügy, köszönhetően a Bat-
thyány-család hathatós segítsé
gének. 

A vaskos kötet több szerző 
munkájából állt össze. Az első 
részt, amely a kezdetektől 1848-
ig terjedő időszakot elemzi, Tóth 
István György írta. Kövesdi 
László az 1848 és 1985 közötti 
történéseket foglalta össze. Ezt 
követően a ma is létező iskolák 

múltjával és jelenével ismerked
hetünk meg külön-külön is, más
más szerző tollából. A kötet vé
gén a Keszthelyi Agrártudomá
nyi Egyetem kihelyezett tagoza
taként 1960 és 1979 között mű
ködött Körmendi mezőgazdasági 
gépészeti kar történetét foglalja 
össze Nagyházi Sándor. 

Egy-egy iskola történetével 
foglalkozó részt bőséges kép
anyag tesz teljessé. A kötet a té
ma történetének megírása mellett 
kitűnő adattárnak is bizonyul, 
mivel nem hiányoznak a pedagó
gusok névsorai, az adott iskola 
névváltozatainak felsorolása slb. 

Fontos és útmutató kiadvány 
ez. Reméljük, megyénk más tele
püléseinek hasonló tematikájú 
köteteiről is hírt adhatunk. 

gy. 

W 2 -
Folytatódik a KMK nyereményjátéka 

Az év elején hírt adtunk arról, hogy újdonsággal kedveskedik a 
Kemenesaljái Művelődési Központ a tárlatmcgnyitók hűséges láto
gatóinak. Akik három, a megnyitó alkalmával lepecsételt, különböző 
kiállításra szóló meghívóval rendelkeznek, az év végén sorsoláson 
vesznek részt, ahol a kiállítások anyagaiból nyerhetnek alkotásokat. 
Az augusztus 20-án nyíló, Nagy István jubileumi tárlatának meghívói 
is részt vesznek a játékban. 

^Moziműsor 
Az előadások kezdete szerdán, 

csütörtökön és vasárnap 18, pénte
ken és szombaton 17 és 19 óra. 

Helyárak 130 és 150 forint. 

Aug. 14-15. Az igazira várva -
16-18. Spinédzserek-21-22. Szá
guldó erőd - 23-25. Egy indián 
Párizsban - 28-29. Aludj csak, én 
álmodom - 30-szept. 1. Tűzpa
rancs. 

^ T ^ ^ M ^ ^ V í SS Td.: (1)210-0537 

S E P S I K E R 
> 

Dohány- és Kávékereskedés 
(Celldömölk, Szomraky u. 3.) 

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a már közis
merten kedvelt dohányáruink mellett, nagy kedvezménnyel 
kínáljuk az alábbi kávéféleségeket: 

- D O U W E E G B E R T S 
- T C H I B O 
- JACOBS 
- BRAVOS 
- B R A S I L 

Győződjön meg róla személyesen! 

Nyitva tartás: H-P-ig 7-16-ig, 
szombaton: 8-10-ig. 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek 
Kenyéri község polgármestere, Tuba Ferenc 1961-ben szü

letett Kapuváron. Középiskolai tanulmányait Csornán, a Csu
kás Zoltán Mezőgazdasági Technikum gépészeti szakán végez
te. Tanulmányai befejezése után a győri mezőgépgyár beledi 
üzemegységében dolgozott. 1983-ban került Kenyéribe, két le
ánygyermeke van. A polgármesteri tisztet 1991. március 3-a 
óta tölti be a községben. 

Az alpolgármester Orbán Attila. 
A képviselő-testület további tagjai: Benkő Tibor, Brányiné 

Bakk Zsuzsa, Geiger Imre, Nemes Jenő, Szakács Ferenc és Var
ga Ottó. 

Jegyző: Németh Csabáné. 
Háziorvos: Pecznik Gyö'rgyné dr. Kozma Magdolna. 
Kenyéri - 1148 lakosával - a Legtöbbjüknek, mintegy 90 fő-

cclldömölki városkörnyék északi nck az Egyetértés Mtsz ad mun-

Kenyéri 
rult hozzá. Emellett a kecskédi 
községrészben renoválták a ha
ranglábat, a községközpontban 
pedig a művelődési házat, ahol 
tornatermi részt is kialakítottak. 

Sok felesleges utazgatástól és 
kiadástól kímélik meg a lakossá
got a fogászati rendelő üzemelte
tésével, és a fizioterápiás rendelő 
kialakításával. Egymilliós költ
séggel laborgépet vsároltak, 
melyhez pályázaton 250 ezer fo
rintot nyertek, 750 ezer forintot 
pedig az önkormányzat biztosí
tott a beszerzéshez. 

régiójának legnépesebb települé
se. Ebből adódóan minden olyan 
intézmény helyben megtalálható, 
ami az itt élő emberek minden
napjaiban fontos lehet. Általános 
iskolájába - a pápoci gyerekek
kel együtt - 120 tanuló jár, őket 
13 jól képzett pedagógus tanítja. 
Az iskola konyhájában 150 sze
mély részére főznek. 

r 
A kétcsoportos óvodában négy 

óvónő és két dada gondoskodik 
a 45 apróságról. Kultúrotthon és 
községi könyvtár is működik a 
faluban, amelyet Szárné Vörös 
Andrea vezet. A kultúrotthon 
niellctt a szórakozásra és a kikap
csolódásra négy vendéglő nyújt 
lehetőséget még a faluban. 

A sportot Kenyériben is - mint 
általában a faluhelyeken - a lab
darúgásjelenti. A körzeti bajnok
ságban szereplő gárda az idén 
nem sok örömet szerzett a szur
kolóknak. Az eredményesség 
nem az önkormányzaton múlott, 
ők 200 ezer forinttal támogatták 
a csapatot Biztosak benne, hogy a 
jövő ennél csak szebb lehet. 

A kenyéri embernek több le
hetősége is van arra, hogy hely
ben találjon munkát magának. 

kát. A Reflex Ipari Szövetkezet
ben ötvenen, az Elpidíó Bt. var
rodájában harmincan, a Rába Bt.-
ben pedig tízen dolgoznak. 

Faluriport-sorozatunkban több 
településről is azt írtuk, hogy az 
utóbbi években nem épülnek űj 
lakások. Kenyéri ez alól kivétel, 
hisz a polgármester elmondása 
szerint jelenleg öt új ház épül a 

községben. Itt is - akárcsak több 
faluban a városkörnyéken - új je
lenség a külföldi állampolgárok 
ingatlan-vásárlása. Egy esztendő 
leforgása alatt 5-6 házat vásárol
tak meg osztrákok, hollandok és 
németek. 

A fiatalok letelepedését Ke
nyériben is fontos feladatnak 
tartják. Éppen ezért az első lakás

hoz jutókat 40 ezer forint vissza 
nem térítendő támogatásban ré
szesíti az önkormányzat. Lehető
ségeikhez mérten segítik az isko
lás- és óvodáskorúakat is. Az ál
talános iskolások 5 ezer, a közép
iskolások és szakmunkástanulók 
2 ezer forint beiskolázási segélyt 
kapnak. Ezen kívül az óvodások 
napi 15 forint, a napközis tanulók 
pedig napi 6 forint élelmezési 
hozzájárulásban részesülnek. Az 
időskorú emberek megsegítésére 
pedig megszervezték a házigon
dozói szolgálatot. 

Kenyériben is - mint a rend
szerváltás után oly sok helyen -
fontosnak tartották a temetői kö
rülményekjavítását. Ennek érde
kében mindkét temetőben fel
újították a ravatalozókat, és ve
zetékes vízzel látták el a teme
tőket. Lakossági adományokból 
és egyházi pénzekből felújították 
a templomot, amelyhez az ön
kormányzat 3 millió forinttal já-

Eredménycikhez tartozik a Pe
tőfi és Rákóczi utca felújítása 2 
kilométer hosszban. Az emberek 
szórakozási, művelődési lehető
ségét szélesítették a kábeltele
vízió kiépítésével, ami a lakos
ságnak egy fillérjébe sem került. 
A legújabb öröm pedig most az 
a faluban, hogy 250 előfizető la
kásában megszólaltak a telefo
nok. 

A legközelebbi jövő legfon
tosabb feladata a földgázprog
ram megvalósítása. A 22 milli
ós beruházás tervek szerint ok
tóberben lesz kész. A 80 ezer 
forintos lakossági hozzájárulást 
egyelőre 230-an vállalták. A hi
ányzó összeget az önkormány
zat saját költségvetéséből pó
tolja. Ha minden a tervek sze
rint alakul, a következő - re
mélhetőleg a tavalyinál kelle
mesebb - telet már kényelme
sebb körülmények között tölt
hetik a falu lakói. 

Tuba Ferenc polgármester el
mondta, hogy terveik között sze
repel az intézmények gázfűtésre 
való átállítása is. E hatalmas be
ruházás mellett tervezik még egy 
szabadidőpark kialakítását az is
kolaudvar bővítésével. A sok 
gond mellett arról sem feledkez
nek meg, hogy az óvoda épülete 
is felújításra szorul. 

Völgyi László 
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Celldömölk évszázadai 
3. Járt már erre török, tatár 

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. 

jobbágyaikká szerették volna 
kényszeríteni. Az 1459-ben le
zajlott peres eljárás szerint az 
apát fegyveres erőszakkal rontott 
rá a nemesdömölki lakosokra, 
bántalmazta a nemes asszonyo
kat is, a lakosoknak súlyos káro
kat okozott, s azt állította, hogy 
az ottaniak az ő „nemes jobbá
gyai" voltak. A nemesdömölkiek 
jogi képviselője, Edvy Jánosfía 
Tamás azonban oklevelekkel bi
zonyította, hogy „elődeik dömöl-
ki birtokaikat mindig a nemesség 
igaz czimén-jogán bírták, hogy 
ők is ugyanígy bírják; ezért or
szágos nemesekként tizedfizetés
sel nem tartoznak." 

Hazánk történelmében, s így 
tájegységünk, Kemenesalja la
kosságának életében is a legsöté
tebb s a legszomorúbb időszak a 
16. század. Az egész évszázadon 
keresztül a világuralmi terveket 
szövögető ozmán birodalommal 
vívja harcát az ország. A hadjá
ratok, a portyázások, a végvári 
harcok, a kölcsönös dúlások és 
cselvetések időszaka ez, tarkítva 
a magyar főurak egymás közötti 
acsarkodásaival, a trónért való 
harcok, koncért való hitszegés és 
hűség, zűrzavarban való halá
szat, népet nyomorgató ország
rontó kora. Sylvester János így 
jellemzi a korabeli magyar viszo
nyokat: 

Apátságunk történetének, a 
mai Celldömölk legősibb részé
nek sorsfordulóiról, lakosainak 
életéről, magának a helységnek 
az évszázadok során átélt, fordu
latokban gazdag mindennapjai
ról csak jelzésszerűen adhatunk 
képet egy újságcikk keretében. 
Mégis szeretnénk elérni, hogy 
közelebb kerüljön hozzánk, a ma 
élőkhöz, hogy tudatosodjon ben
nünk és neveljen, tanítson ben
nünket. Az évszázadok során 
többször volt a végpusztulás szé
lén, lakosai nagy terheket hor
doztak, a nép itt is „bérigát" v i 
selt, és nem egyszer pusztán csu
pasz kis életüket menthették 
meg, de életrevalóságuk, szívós
ságuk mindig talpra segítette 
Őket. A sorserózió árkai nem let
tek sírgödrök számukra. 

Egy ismeretlen nevű dömöíki 
apát Bécsből 1242-ben kelte
zett levele a tatárok pusztításá
ról beszél. Ennek a levélnek 
alapján érthető és megmagya
rázható a máig is megmaradt 
romtemplom újraépítésének né
hány mozzanata, és az épületen 
észlelhető stílusbeli különbsé
gek eredete. 

A tatárok pusztítása után béké
sen fejlődött az apátság és végez
te hiteleshelyi tevékenységét. Ezt 
csak az zavarta, amikor egyes 
apátok a nemesdömölkíeket is 

„Gyom veri fel hajdan viruló, áldott mezeinket, 
Nincs, aki ugart törjön, s vessen a földbe magot. 
Bárhová lépsz, a halál dermesztő képe mered rád. 
Füstölgő romok s üszkösödő tetemek, 

Az ősi, eredeti dömöíki Madonna. 

Kikhez az ég kegyesebb, és nagy nehezen kikerülték 
Vad törökök rohamát s Öldöklő hadait, 
Erdők bérc magasán vagy zsombékos mocsarak közt 
Rejti szívük buját enyhet adó menedék. 
Farkasok és medvék odvas barlangja tanyájuk, 
Gyenge gyökér étkük, vánkosuk erdei lomb." 

Mohács, majd Bécs sikertelen 
ostroma (1529. szeptember 26-
október 14.) után 1532-ben újabb 
török hadjárat érkezett, mely Kő
szegnél elakad, de ekkor pusztul 

el másodszor Pórdömölk monos 
torával, templomával, és menekí
tik cl a szerzetesek az ősi csoda-
tévőMadonna-szobrotDcnesdre, 
mai őrzőhelyére. Nádasdy Lajos 

% M - i -

Béres Ferencre emlékezünk 
Béres Ferenc Kossuth-díjas 

kiváló művész halálhíre megdöb
benést váltott ki bennünk. Rajon
gói mindenütt megtalálhatók az 
országban, hiszen nagyon sok 
helyre személyesen is eljutott, 
így hozzánk is. A nyolcvanas 
években az a megtiszteltetés ért, 
hogy kísérője lehettem egy Vas 
megyei turnéján, így közelében 
tapasztalhattam munkásságát, 
közvetlenségét, amely összekap
csolta őt hallgatóságával. Testvé
rével, Béres Jánossal, aki zene

tanár és furulyaművész, valamint 
Szőlősy Beatrix cimbalommű
vésszel alkották azt a kis együt
test, amely esténként különböző 
falukban fellépett. A kemenesi 
községekbe is eljutottak, nagy
szerű élmény volt a borgátai sze
replésük, ahol együtt énekeltek 
az egész faluval. 

Többször találkozhattam Bé
res Ferenccel Budapesten is, ahol 
lehetőség volt meghitt beszélge
tésekre. Kicsit betekinthettem 
műhelytitkaiba. Szép hangját 

édesanyja örökségének nevezte. 
Egyszer nagy térképet terített ki 

az asztalra, azon jelölte a bej 
helyeket. Ez az én színpadom -
jegyezte meg - , tervem, hogy 
minden helyre eljussak, ez élet
célom és vállalásom. 

Hogy a térképe mit mutathat 
ma, azt nem tudhatjuk, de annyi 
bizonyos, hogy járta az országot, 
célja elérését kikövetelte magá
tól. 

Emlékezve reá, az elevenedik 
fel bennem, hogy amikor vala
hova megérkezett, köszöntésül 
nótába kezdett: „Béres vagyok, 
béres, béresnek születtem, sze
gődtem." Ezzel máris bemutat
kozott. Dala József 
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A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, a vadászatról 
Az Országgyűlés 1996. június 18-ai ülésnapján elfogadta a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. 
évi LV. törvényt, mely 1997. március l-jén lép hatályba. E törvény 
98. §-a kötelezi a vadászati hatóságot, hogy a vadászterület határának 
megállapítására vonatkozó, az erdészeti és a természetvédelmi ható
sággal, az érintett települési Önkormányzatok jegyzőivel, továbbá a 
földtulajdonosok, a földhasználók, az erdőgazdálkodók, valamint a 
vadászok érdekképviseleti szerveivel előzetesen egyeztetett javasla
táról 1996. augusztus 1-je és szeptember 1-je között az érintett tele
pülések hirdetőtábláján hirdetményt tegyen közzé. 

Az FM Vas Megyei Földművelésügyi Hivatala megküldte az ille
tékességi területünket érintő vadászterületekre vonatkozó javaslatait. 
Ezek az alábbiak: 

Vas megye 8. sz. vadászterület 
A Répcelak-Celldömölk volt vasútvonal töltésének a megyehatár

ral való kereszteződésétől indulva délkeleti irányba a vasúti töltés a 
vönöcki Határára patakig. Tovább a patak a Cinca patakig, majd a 
Cinca Veszprém megye határáig. Ettől déli irányba a megyehatár a 
pápai vasútig, majd a vasűt a Szombathely-Budapest vasútig. Innen 
északnyugati irányba a vasútvonal a Tokorcs-Kemenesmihályfa útig, 
s északkeleti irányba a közút Kemenesmihályfáig. Tovább északnyu
gati irányba az Uraiújfaluba vezető országút Ostffyasszonyfán keresz
tül a Rábáig, majd a Rába a kiindulási pontig. 

Vas megye 16. sz. vadászterület 
Északról az Ostffyasszonyfa-Kemenesmihályfa országút és Ostf-

fyasszonyfa-Hegyközség országútra átvezető földút kereszteződésétől 
indulva délkeleti irányba az Ostffyasszonyfa-Kemenesmihályfa or
szágút Kemenesmihályfáig. Innen a Tokorcsra vezető országút a vas
útig, majd a vasút Celldömölkig, tovább délnyugati irányba a Mesterin 

keresztül vezető országút Vásárosmiskén keresztül Gércéig, a régi 
Sőtonyi útfal való kereszteződésig. Tovább az út Sótonyig, majd 
északkeleti irányba a Hegyközségen keresztül vezető országút az 
Ostffyasszonyfa előtti földútig és a földút a kiindulási pontig. 

Vas megye 22. sz. vadászterület 
Északon a pápai vasút és a megyehatár kereszteződésétől indulva 

déli irányba a megyehatár a Boba-Nagypiri közti útig. Innen tovább 
az országút nyugati irányba a Bobán, Egyházashetyén, Borgátán ke
resztül a 84-es útig. Tovább a 84-es út Káldig a Köcskre vezető 
földútig, tovább a földút Köcskig, majd északi irányba a Csikásző 
patak a Vásárosmiskére vezető nyárfásos útig. Ettől északra a földút 
az országútig, majd északkeleti irányba az országút Mesterin keresztül 
a vasútig, tovább nyugati irányba a pápai vasút a kiindulási pontig. 

Az érintett tulajdonosok 90 napon belül - e törvénynek a társult 
vadászati jogra vonatkozó szabályai alkalmazásával meghozott dön
tésükkel - önálló vadászterület kialakítását vagy a javaslatban sze
replő vadászterület-határ módosítását kezdeményezhetik. A határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár. A területbeosztás és a térkép megte
kinthető a celldömölki és a merseváti polgármesteri hivatalban, az 
alsósági kirendeltségen és Izsákfán a faluházban. 

A merseváti falunap programja 
Augusztus 17., szombat: 

19.00 A falunap és a kiállítás megnyitója, 
beszédet mond: Csillag Albert pol
gármester. Fellép: a merseváti nép
dalkör. 
Megemlékezés a Honfoglalás 1100. 
évfordulójáról. Helye: a művelődési 
ház. A kiállítás a rendezvény ideje 
alatt megtekinthető. 

Augusztus 18., vasárnap: 
8.00 Zenés ébresztő a falu utcáin lovas-

hintóval és dobszóval. 

9.00 Lovasbemutató lovaglási lehetőség
gel, fazekasbemutató, a FIAT Papp 
és Társai Kft. autóbemutatója. 

10.00 A merseváti lányok-asszonyok fut-
ballmérkőzés 

14.00 Mersevát-Celldömölk önkormány
zatok futballmérkőzése, Krajcsovics 
Cukrászda termékbemutatója és vá
sára. Helye: sportpálya. 

15.30 A kőszegi mazsorett-csoport műsora 
a falu utcáin és a sportpályán. 

17.30 Gulyásosztás. 

18.00 A Kemenesmagasi Citerazenekar és 
a merseváti népdalkör műsora. 
Helye: sportpálya. 

19.00 Autósfelvonulás, tábortűz, szalma
bábégetés. 

20.00 Gulyásosztás. 

21.00 Nosztalgiabál. 
Zenél: Gőgös-Cser duó. 

24.00 Tűzijáték-bemutató. 
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Egy korszakot hagy maga mögött az új helyre költöző posta 
A megújulás két jól látható 

formájával naponta találkozha
tunk Celldömölkön. Folyik a 
központi szolgáltatások céljaira 
alkalmas épület átalakítása, és az 
utcák képe jelzi, sok huzavona 
után elkezdődött a telefonhálózat 
korszerűsítése. 1996 ősze tehát 
egy minőségi változást ígér a vá
ros életében, ami alkalmat kínál 
egy kis visszatekintésre. 

nyitják, a sószállítók a küldemé
nyek továbbítói is voltak, de a 
szállítás hamarosan önálló fog
lalkozássá vált. Porkoláb István 
már említett könyvében az 1820-
as évekre teszi a rendszeres szol
gálat beindítását, Niderreiter Fer
dinánd személyéhez kötve azt. 
Az időpontot itt is kezeljük óva
tosan. A Berzsenyit felfedező 
Kis János 1802-ben költözött Ne-

rossz vállalkozás. Erre abból kö
vetkeztethetünk, hogy a mezővá
ros bírái köztiszteletben álló, de 
mindenképpen módos polgárok 
közül kerültek ki. Niderreiter 
Ferdinánd nevével kétszer: 
1819-20-ban, illetve, 1834-36-
ban találkozunk a bírók névsorá
ban. A Niderreiter család keres
kedő família volt, az sem kizárt, 
hogy a kereskedést és a postát 

fogadása nehézségbe ütközik, 
ezért bővítik az épületet. Milyen 
lehetett ez a forgalom? Nem tud
juk. Van azonban összehasonlító 
adat egy tíz évvel korábbi álla
potról. Levélposta: 191 986 db, 
csomag és pénzeslevél 12 854 
db, csckkforgalom 319 991 koro
na egy év alatt. Sok cz vagy ke
vés? A megye hét gazdasági köz
pontja közül a celldömölki posta 

** 'ji' • ".„" ' • //«.«*. •'..' . T- T-i "V " t ' *.'.Ví; •£-*,*Í „.» ::•" ~ •'- t" ' * 
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A postai szolgálatot is ellátó sóhivatal homlokzati képe a típusterven. Az 1787-ben feloszlatott apátság értékeit a sóliivatal útján szállították Budára a helytartó 
tanácshoz. 

A szervezetnek tekinthető, i l 
letve a szervezettség jeleit muta
tó postai szolgálat több mint 200 
éve van városunkban. Kialakulá
sában a település fejlődése követ
hető nyomon. Ebből a szempont
ból elsőnek kell említeni a sóraktár 
létesítését, mert ahol sóraktár 
épült, ott postaállomás is volt. A 
kettő általában együtt járt, nem be
szélve a sóraktározásból és a szál
lításból származó előnyökről. 

Porkoláb István a mezőváros
ról írt könyvében a sóhivatal 
kincstári épületének elkészítési 
évét 1768-ra teszi. Ennek ellent
mond egy 1774-ben keltezett tí
pusterv, ugyanis rajta fel van tün
tetve az a négy település, ahová 
szánták. Köztük van Dömölk 
(Kis Czell hivatalosan még nem 
létezett). Az épület elkészült, ma 
is áll. A sóraktár megszűnése 
után a járásbíróság, majd a ren
dőrség épülete lett. Adatok bizo-

mesdömölkre, s miután kiterjedt 
kapcsolata volt, rögtön tudatta 
barátaival, a szomszédos Kis 
Czellből Pápára hetenként egy
szer vagy kéthetenként egyszer 
volt postajárat. Feltehetően erre 
volt igény. Vannak levelek, ame
lyeken fel van sorolva az útirány 
is, mint például Szekszárd, Pest, 
Győr, Pápa, Kis Czell. Ha lehet
tek is gondok a működéssel, a 
posta létezését vitatni nem sza
bad. Mindig az adott korban kell 
gondolkodni. 

A lovasposta épülete nincs 
meg, pedig múzeum céljaira tör
ténő felhasználása is szóba ke
rült. Aki megfordult benne, ta
pasztalhatta: az alacsony, kívül 
kerámiával borított falak mögött 
boltíves helyiség volt, ami régi 
építésére utal. Helyén a kálvária 
mellett átmeneti lakások épültek. 

A lovasposta forgalmáról nin
csenek adataink, de nem lehetett 

A Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Részvénytársaság 
még várja a jelentkezőket az 1996-97-es tanévtől újból 

megindítandó Celldömölkre kihelyezett alábbi tanfolyamaira 

- Mérlegképes könyvelő - vállalkozói szak 
- Számviteli ügyintéző - vállalkozói szak 

Érdeklődni: Polgármesteri Hivatal Celldömölk 
Kustos Lászlóné 

Telefon: Celldömölk (95) 420-007, 420-072, 420-110, 
420-118, illetve a 06 (60) 376-202 

APRÓHIRDETÉS 
8 hónapja felépített drótkerítés, 

akácfa oszlopokkal lebontásra eladó. 

Ugyanitt 2 db gázpalack eladó. Ér
deklődni: Celldömölk, Kisfaludy u. 
3. sz. Tel: 06-30-568-364. 

együtt működtették. A nagyon 
szűkös adatok között van egy 
1843. évi kimutatás, itt Özvegy 
Nidcrrcitemé nevével találko
zunk, aki kalmárként szerepel. 
Az adózók sorában ötödik helyen 
van. Egy későbbi, 1860. évi adat 
Niderreiter Ferdinándot posta
mesterkéntjelöli két kocsissal és 
egy szolgálóval. Adózása a mó
dosabb iparosokéhoz hasonló. 

A lovasposta szomszéd
ságában kocsmák, beszállóven
déglők fogadták az érkező utaso
kat, akik között sok neves szemé
lyiségről tudunk. Az átszállás ak
kor is annyit jelentett, mint ma, 
azzal a lényeges különbséggel, 
hogy hosszabb volt a tartózkodá
si idő, és volt, ahol nyugovóra 
hajtsák a fejüket. A fontos szol
gálatot teljesítő lovasposták sze
repe a múlt század második fe
lében fokozatosan csökkent, a lo
vakat felváltották a gőzparipák. 
Lezárult egy romantikus korszak. 

A lovasposta megszűnésével 
bealkonyult néhány vedégfoga-
dónak, ebben azonban döntően 
az játszott szerepet, hogy a vasút 
elzárta a Pápáról jövő országutat, 
a síneken az átjárást megszüntet
ték, a forgalom elterelődött. Így 
szűnt meg a messze földön híres 
Hungária szálloda, melyet Pick 
Henrik építtetett. Erre a sorsra ju
tott a Fekete Sas vendéglő, mely 
a múlt században a földbirtoko
sok kedvelt szórakozóhelye volt. 

1899-ben a Kossuth utcai új 
bérházba költözött a posta. 

1912-ben arról panaszkodnak, 
hogy szűk a helyiség, az ügyfelek 

adatai a hatodik helyen vannak. 
A befolyásoló tényezők közül a 
lélekszám mellett az iparosok és 
a kereskedők számát kell említe
ni. A kereskedők száma például 
Celldömölkön 20, Sárváron 40, 
Körmenden 78. 

1921-ben új telefonközpontot 
szereltek fel. A modem gépen 
100 előfizetőt lehetett kapcsolni, 
minden igénylőt fogadni tudtak. 

A telefonkábelek mostani fek
tetésével kapcsolatban úgy hal
lottam a városban, nem voltak 
problémák. A külső részeken 
akadt néhány tulajdonos, akinek 
a telkén átmegy a fénykábel. A 
zöldkár megtérítését kevésnek 
tartották, azt gondolták: ha a 
földjükben van a kábel, jelentős 
összeghez jutnak. Persze régen is 
voltak ilyen anomáliák. 1901-
ben az egyik neves polgár kívánt 
telefonhoz jutni. A Soproni Pos
taigazgatóság közölte vele: a ké
résnek semmi akadálya nincs, 
amennyiben a 250 korona díjat 
befizeti. Az ügyfél erre felhábo
rodott, mondván: a telefonveze
ték a háza tetején megy át, tehát 
a bevezetéshez- semmi költség 
nem jár. Elismeri: a telefon az 
előfizetők határozott érdekében 
áll, de az érdeke nem kisebb a 
postának sem Megfelelő intéz
kedést vár, nehogy a magas ár a 
telefon „üdvös" intézményét 
megbénítsa. 

Ugy látszik, akkor sem volt ol
csó a telefon, ma sem az, és ké
sőbb sem lesz az. A gép könyör
telenül számol, vele nem lehet 
vitatkozni. Káldos Gyula 
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Új fajáték az óvodában 

Egy nagyszerű ajándékkal lett gazdagabb az Alsósági Óvoda Sági úti 
részlege. A gyermekek nagy örömmel vették birtokba az új udvari játékot, 
amely sokféle mozgáslehetőséget biztosít számukra. Köszönetünket fe
jezzük ki Horváth János szakoktatónak, aki lehetővé tette, hogy a 410. 
sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet leendő IV/1. osztály 6 tanulója a nyári 
szakmai gyakorlat alatt elkészíthesse az udvari játékot. Szerelnénk név 
szerint is megköszönni önzetlen és lelkiismeretes munkájukat Baranyai 
Balázs, Boczkó László, Csuka Róbert, Deutsch László, Koronczai 
Gábor és ódor László tanulóknak. Köszönettel tartozunk még a KER-
MODUL-ban Rózsa Gyulának, valamint mindazoknak, akik önzetlenül 
segítettek a munkálatokban. Rózsás Bernadett 

VAS M E G Y E ES 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: adó, jog, könyvelés, kereskedelem, fordítás-tol
mácsolás slb.) 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 L 
Tel.: 06/60/376-202/38. m. 

F I G Y E L E M ! 
Autópiacot rendezünk a KORONA ABC előtt lévő piactéren 

minden páros hét szombatján. 

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET. 
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk 

Magyarország 
forint emlékérméi 
Magyarországon 1956-tól kez

dődően kerültek kibocsátásra em
lékérmék, melyek névértékükben 
ma is törvényes fizetőeszközök. A 
forint emlékpénzek - és vala
mennyi fémpénz - kibocsátója 
1968-ig a Pénzügyminisztérium 
volt, azóta a Magyar Nemzeti 
Bank. Valamennyi forint emlék
pénz és fémérme az Állami Pénz
verő pénzütő részlegében, illetve 
annak önálló vállalattá alakulásá
val - 1992. augusztus 1-je óta - a 
Magyar Pénzverő Rész
vénytársaságban készült. Az em
lékpénzek aranyból, ezüstből és 
nem nemes fémekből készülnek. A 
kibocsátások egy-egy jelentősebb 
eseményhez és nevezetes alkal
makhoz kötődnek. Az emlékpén
zek árusításával a Magyar Posta 
Rt. Soproni Igazgatósága kijelölt 
postahelyei is foglalkoznak. Az ér
mékhez a postákon rendelés útján 
lehet hozzájutni. 

Rendelje meg lakására az Uj Kemenesalját! 
r 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Űj Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1996-ban 

D egész évre 
• fél évre 
D negyedévre 

Kérjük, az előfizetés időtartamát X-szel! 

Név: 

600 forint, 
300 forint, 
150 forint. 

Címe: 

Dátum: Aláírás: 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 
^ további tájékoztatást. 
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Mikor és hogyan telefonálhatunk az új központon keresztül? 
A celldömölki és a környékbe

li lakosságot élénken foglalkoz
tatják a telefonálás új lehetősége
ivel, s ezen új lehetőségek időbe
ni adottságával kapcsolatos kér
dések. Ezen már senki nem cso
dálkozik, hiszen oly régen vá
runk már az országos (és nemzet
közi) táv hívóhálózatba való be
kapcsolásra, hogy akár a „hőn 
áhított" kifejezést is használhat
nánk! Felkerestük a RÁBA-
COM RL celldömölki ügyfél
szolgálati irodáját, ahol Mihatsi-
né Dózsa Hajnalka ügyfélszol
gálati előadó készséggel állt ren
delkezésünkre. 

- Akik már eddig is telefontu
lajdonosok voltak, mikorra szá
míthatják, hogy vonalaik az új 
távhívó rendszerben is „élni" 
fognak? 

- Mire ez az újságcikk megje
lenik, remélhetőleg minden „ré
gi" telefontulajdonos használhat
ja már az új hálózatra kapcsolt 
rendszert! Ezen előfizetőinknek 
az új - hatjegyű kapcsolási szá
ma 420-szal kezdődik. 

- Azon igénylők, akik a lehe
tőségek bővülésével válnak előfi
zetőkké, mikor lesznek igazán 
működő telefonok és vonalak tu
lajdonosai? 

- Azoknak az ügyfeleinknek, 
akik új telefonállomás felszerelé
sét kérték, a telefonvonalaik au
gusztus 15-éig lesznek bekötve a 
hálózatba. 

- Az átmeneti időszakban fel
merülő problémák, például Iwgy 
egy előfizető lakásán már „él" a 
vonal, ám csak segélyhívásra al

kalmas a készüléke, mennyi ideig 
tartanak, mikorra lesz az állomá
sa teljes értékű? 

- A telefonok az átmeneti idő
szakban, vagyis amíg az átkötés 
tart - mi úgy mondjuk: a teszte
lés idejére működnek segélykérő 
vonalakként. 

- Hol és hány nyilvános állo
más kerül felállításra? 

- A nyilvános fülkéket folya
matosan cseréljük és újakat tele
pítünk. Darabszámra nem gon
doltunk, mert annyi lesz felsze
relve, amennyire a lakosságnak 
szüksége van. A nyugati telefon
társaságok példájára mozgássé
rülteknek kialakított telfonfülké-
ket is hozattunk. 

- Celldömölk-Sághegy külte
rület. Két telefonállomása van: a 
turista vendéglőben és a hegy 
alatt egy sörlerakatnál. Ezek 
zárv tartása idején a segélyhívás 
lehetősége mintegy 2 kilométer 
gyaloglás, futás után lehetséges. 
Várható-e segélyhívó állomás te
lepítése a Sághegyen? 

Celldömölk-S ághegy külterü
letre a segélykérő állomás felsze
relését jelenleg elvégezni nem 
tudjuk, de a közeljövőben - vár
hatóan egy- másfél hónapon be
lül ez is sorra kerül. 

-A nyilvános fülkék, segélyhí
vó állomások épsége, működése 
a szándékos rongálás ellen bizto
sítható-e? 

- Ezeknek a telefon
állomásoknak a működését szán
dékos rongálás ellen biztosítani 
nem tudjuk. Éppen ezért minden
kitől kérjük: használják a telefont 

rendeltetésszerűen, és akkor a 
meghibásodás veszélye minimá
lisra csökkenthető! 

- A postahivatal előtti, a táv
hívás lehetőségét is biztosító fül
kék a 94-es körzethez kötöttek. 
ElŐfordulhat-e az a fonák hely
zet, Iwgy celldömölki fülkéből 
celldömölki előfizetőhöz kezde
ményezett hívás távhívásnak mi
nősül? 

- Igen, de csak a kártyás fülke 
esetében! Az 1. sz. postahivatal 
előtt felállított - pénzérmével 
működő - telefonkészülékeket 
átvettük a MATÁV-tól, s ezek át

állítása már folyamatban van a 
94-es körzetből a 95-ös körzetbe. 

Az esetleges üzemzavarok 
esetén szíves türelmüket és meg
értésüket kérjük! 

Míg az ügyfélszolgálati irodá
ban tartózkodtunk, az ügyfelek 
egymásnak adták a kilincset. Az 
ügyfélszolgálati iroda előadója 
rendkívül türelemmel és kedve
sen válaszolt minden kérdésre, 
akár egy óra leforgása alatt tíz
szer feltett ugyanarra a kérdésre 
is. Minden érdeklődőnek adott 
egy telefonálási ABC-t is, ame
lyet itt ismertetünk: 

Hogyan telefonáljunk? 
Segélyhívó számok: 

04 mentők 
05 tűzoltók 
07 rendőrség 

Távközlési szolgáltatások: 
01 bejelentő (az automata hálózatba be nem kapcsolt előfizetők 

ezen a számon jegyeztethetők) 
02 távírda 
03 hibabejelentő 
09 tudakozó 
084 ügyfélszolgálati információ (vagy 424-242) 
00 nemzetközi (külföldi hívások kezdeményezésére) 
06 belföldi (körzeten kívüli hívások kezdeményezésére) 

A belföldi hívások módja: 
- várja meg a tárcsahangot 
- hívja a 06-os számot 
- várja meg a távhívó tárcsahangot 
- hívja a hívott távbeszélő állomás körzetszámát és a kapcsolási 

számot 
06 - tárcsahang - körzetszám - kapcsolási szám 
Egyidejűleg telefonkészülé- szolgáltatásokat is nyújtó, drága 

kek is vásárolhatók az ügyfél- készülékekig egyaránt. Áruk 
szolgálati irodában (Sági utca) a 3800-20 500 forint között van. 
legegyszerűbbtől a különféle "üta 

Egymásnak ajándéka 
Június 22-én a Caritas helyi csoportja zarán

doklatra hívta az időseket a Balatontól délre fek
vő Mária-búcsújáróhelyre, Andocsra. Megcso
dálva a szép barokk műemlék templomot, mely
nek védőszentje a mennybe felvett Szűzanya, 
valamint a gótikus szentélyt, megtekintettük a 
Mária-ruhák múzeumát. Itt több mint 200 ruhát 
láthattunk, amelyek mind fogadalmi tárgyak, 
ajándékok. Az első palástot Széchenyi Katalin 
grófnő ajándékozta, akinek példáját sokan kö
vették. Található itt ruha az Egyesült Államok
ból, Venezuelából, sőt Kínából is. Innen öltöz
tetik a kegyszobrot kéthetente más és más ruhá
ba. Mindannyiunk lelki táplálékáról József atya 
gondoskodott nemcsak az újjászületés helyén 
tartott szentmisében, hanem az egész nap folya
mán. Ebéd után hazafelé indultunk. Rövid pihe
nőt tartva Keszthelyen lehetőség nyílt borkósto
lásra, sétára, hattyúk etetésére, sőt óvatos für
désre is. Ezen a napon különösen igyekeztünk 
egymás számára ajándékká válni, úgy figyelni 
a MÁSIK-ra, ahogyan valaha Szent József és 
Mária vigyáztak egymásra. Verrasztó Tiborné 
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Olaszországban jártak az Eötvös iskola kézilabdázói 
Nem is oly régen volt, ami

kor a II . korcsoportos fiúk or
szágos 3. helyéről tudósítot
tunk, és Süle Nándor edző 
megemlítette, hogy a II . kor
csoportos lányokkal együtt 
nagy utazásra készülnek: részt 
vesznek a „XXIV. COPA IN
TEK AMNI A" nemzetközi ké
zilabda-fesztiválon. A lányok
ról tudni kell: mindössze kétgó
los különbségen múlott, hogy 
nem jutottak ők Is az országos 
döntőbe. Mindkét részről 
nagy várakozás előzte meg az 
olaszországi szereplést, min
denki kíváncsi volt arra, mit 
érnek a magyarországi sike
rek egy nemzetközi mezőny
ben. A két edzővel, Süle Nán
dorral és Molnár Jánossal az 
eredményekről, az élmények
ről és a tervekről beszélget
tünk. 

-Mire lett elég a belföldi sze
replés külföldön? 

- Süle Nándor (a továbbiak
ban: S. N.): Az országos ÜL hely 
elég lett a döntőbeli szereplésre, 
egy negyedik helyre ezen a nem 
hivatalos olimpián, s egy szép ku
pával (képünkön) tértünk haza. 

- Molnár János (a továbbiak
ban: M. J.): Mi is elértük a célt, 
s a legjobb négy közé kerültünk 
annak ellenére, hogy itthon nem 
sikerült az országos döntőbe ju
tás. A negyedik hely Teramoban 
azonban megadta azt a sikerél
ményt a lányoknak is és nekem 
is, amiből lehet meríteni a jövő
ben. 

- Milyen ellenfeleitek voltak? 
- S. N.: A fiúk mezőnyében 

23 csapat szerepelt négy cso
portra osztva. A mi csoportunk
ba 6 csapatot sorsoltak: egy 
dánt, egy ciprusit, egy tajvanit, 
egy olaszt és egy horvátot. Hoz
zátartozik a képhez, hogy vagy 
nagy egyesületek utánpótlás 

I csapataival találkoztunk, vagy 
említhetném a tajvani csapatot, 
amely a 2004-ben tartandó 
olimpiára szervezett együttes, 
tehát válogatott. 

- M. J . : Román, lengyel, oszt
rák és brazil csapatokkal ját
szottunk, mind fővárosiak vol¬

; tak, illetve találkoztunk egy bu¬
i dapesti csapattal is. A 3. helyért 

játszva - a fiúkhoz hasonlóan -
> összekerültünk Tajvan velünk 

azonos korú nemzeti válogatott
jával. 

- S. N.: Teramonak az is volt 
a célja, hogy szétnézzünk a világ
ban, milyen más játékstílusok lé
teznek. Ezt tekintve sokat profi
táltunk a jugoszlávok és a tajva
niak ellen játszott mérkőzések
ből. Az sem megvetendő, hogy 
kialakulhat egy olyan sportkap
csolat, amire a későbbiekben le
het építeni. 

- M . J . : Szakmai szempontból 
kihívás volt a verseny a csapat
nak is és nekem is. M i egyébként 
vittünk magunkkal két sárvári 
kislányt - köszönet érte az edző
jüknek, Eredicsné Évának - , s 
emiatt össze kellett kovácsolni a 
csapatot. Ennek érdekében egész 
júniusban dolgoztunk. Izgalmas 

volt az ottani mérkőzésekben az, 
hogy különböző stílusú ellenfe
lekkel játszottunk, nem ismertük 
őket, s az adódó problémákat ott 
azonnal kellett megoldani. 

- Az eredmények ismereté
ben hova helyeznétek a magyar 
kézilabdát a nemzetkőzi mezőny
ben? 

- S. N.: Voltak ott rajtunk kí
vül más magyar csapatok, mint 
négy évvel ezelőtt is, s a gyakor
lat azt mutatta, hogy a döntőben 
mindig szerepeltek magyarok. 

- M. J . : Azt hiszem, minden
nél többet mond, hogy nálunk az 
első négy helyezett csapatból 3 
magyar volt. 

-Mi az az élmény, amit ki tud
nátok emelni? 

- S. N.: Az élményeket tekint
ve a gyerekeknek idő kell majd, 
hogy fel tudják fogni, fel tudják 
dolgozni azt, hogy merre is jár

tak, mit láttak. Nagy élmény volt 
a tengert, Velencét, San-Marinót 
látni. Nevelési szempontból fon
tos lépést tettünk meg az önálló
ságra szoktatás folyamatában, s 
mint minden csapatsportágban, a 
közösségformáló erő emelendő 
ki. Fontos volt, hogy miként tud
tak időhöz, programhoz igazod
ni, s a közösségen belül hol he
lyezték el saját magukat. Ezen a 
téren egyébként senkivel semmi
lyen probléma nem volt. 

- M . J . : A szeptember lesz 
majd érdekes, mert ha mindenki 
megjelenik edzésen, akkor az azt 
fogja jelenteni, hogy tudják, mit 
kaptak a kézilabda által. Teramo 
megmutatta azt is, hogy hova le
het eljutni a kézilabdával, s ha ezt 
megértették a gyerekek, akkor 

• 
egy későbbi, felnőtt csapatról is 
lehet gondolkodni. 

- Hogyan körvonalazódnak a 
tervek? 

S. N.: Elsődlegesen iskolában 
és a DSE-ben gondolkodunk, 
hisz egyformán fontos mind
kettő. Éppen ezért szorgalmaz
zuk a kupákon való részvételt. 
Csapatunk most lesz a korosztá
lyos csúcson, tehát a diákolim
piai jó szereplés lesz a kiemelt 
cél. 

- M. J . : Azt tartom a legfon
tosabbnak, hogy minél több gye
rek legyen az edzésen, szívesen 
járjanak oda, s a sporttal kapcso
latos elfoglaltságaikat tudják 
összeegyeztetni a tanulással. A 
munkát tekintve marad a régi, be
vált rendszer, sok kupaszereplés 
- ami persze pénz függvénye - , 
és elsődleges természetesen a 
diákolimpia. 

-Kiknek volt köszönhető, Iwgy 
eljuthattatok Teramoba? 

- S. N.: Az út közvetlen támo
gatói voltak: Márton Kft., CELL-
VIZ Kft., OMS Kft., CELLÉP 
Kf t , AVANTI Rt., Celldömölk 
Város önkormányzata, Eötvös 
DSE, Eötvös iskola és Szülői 
Munkaközössége, Rácz-Cell 
Kft., Kovács-Kovács Kft., GLO
BUS RT., Magyar Kézilabda 
Szövetség. 

Iparűzési adóját ajánlotta fel a 
csapatok éves működéséhez: 
Apáczai Kiadó, CÉLBA Kft. 
CELLVO Kft., STRABAG, Ke
reskedelmi és Hitelbank, Polin
west Kft., ERISZ, ANTÓK 
Nyomda, JUB-CELL Kft., PA-
UZ Kiadó, CELLÉP Kft. LÉGE
RŐ Kft., FODAT. 

-Jövőre újra Teramo? 
- S. N.: Nem lenne rossz, rá

adásul jövőre a XXV. fesztivál 
lesz, s már idén jelezték a nagysza
bású elképzeléseket. Sajnos ehhez 
nagyon sok pénz kell, ami vagy 
előteremthető, vagy nem Majd 
meglátjuk, s az is lehet, hogy jö
vőre nem Teramo lesz a nyári 
program, hanem valami más. 

- M. J . : Ahhoz sok minden
nek kell összejönni, hogy ismét 
ott lehessünk. Korai még erről 
beszélni. Örülünk a sikereknek 
és koncentrálunk az előttünk álló 
feladatokra. 

RL 
Fotó: Hetényi László 

HANGLEMEZBOLT 
Celldömölk, Sági u. 16. 

CD~k, kazetták 
nagy választékban. 

AKCIÓ! 

Műsoros kazetták: 
299 Ft. Gyermek- és 

ifjúsági könyvek: -10%. 

NÉZZEN BE HOZZÁNK, 
MEGÉRI! 
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4 SPORT <ü> eredmények - események <r SPORT <0> í 
CVSE-Antók Nyomda 

Bajnoki nyitányra várva 
Sebestyén Attila edző irányításával július 15-én kezdődött a felké

szülés az 1996/97-es megyei labdarúgó bajnokságra. A heti 3 edzés 
mellett számos edzőmérkőzésre került sor, amelyeken az alábbi ered
mények születtek: 

Celldömölk-Magyarpolány 8:1 
Celldömölk-Beled 0:0 
Beled-Celldömölk 1:1 
Kőszeg-Celldömölk 2:3 
Az új idényben CVSE-Antók Nyomda néven induló csapat játé

koskerete: Horváth Zsolt, Nagy Zoltán (kapusok), Dénes Szilárd, Hor
váth Imre, Huszár Tamás, Nagy Antal, Varga Norbert (védők), Bal-
hási István, Bodor Tibor, Bognár Zoltán, Horváth Tamás, Molnár 
Tibor, László Imre, Takács Gábor, Varga Géza (középpályások), Bal-
hási Szabolcs, Gulyás Róbert, Gyurák Antal, Mészáros János, Szabó 
József, Vidos Attila (csatárok). 

A fenti névsorból már kiderült, hogy az egyesületből távozott: Finta 
Zsolt (Jánosházára), Győrvári Tamás (Mersevátra), Molnár Imre 

(Ausztriába), Pázsi Imre (Alsóságra). Az új szerzemények két nagy 
különítményt alkotnak: a korábbi válogatott Bognár Zoltán (Haladás 
VFC), a Sabariát, a Haladást és a Nagykanizsát megjárt Vidos Attila 
(Ausztria) és Takács Gábor (Szentgotthárd) Szombathelyről járnak 
Celldömölkre; Horváth Imre, Szabó József és Varga Géza pedig va
lamennyien Kamondról igazoltak az együtteshez. Hozzájuk csatlako
zik a jánosházi Balhási Szabolcs, aki eddig Kőszegen játszott 

* 
Augusztus 5-én évadnyitó szakosztályvezetői ülésre került sor, ahol 

újfent meghatározták az egyértelmű célt: a csapatnak az NB IH-ba 
kell jutnia. Az új bajnokság során a jegyárakat változatlanul hagyták 
és remélik, hogy a szurkolók az eddigiekhez hasonló hűséggel és 
lelkesedéssel támogatják a gárdát céljai elérésében. 

* 
A megyei bajnokság sorsolása kedvező a celli együttesnek, hiszen 

első négy találkozójukból hármat hazai környezetben vívhatnak meg, 
és a jó kezdés önbizalmat adhat számukra a folytatáshoz, valamint a 
szponzori elvárásokban szereplő első dekád (maximum 6 pontnyi 
elmaradás az első helyezettől) remélhetőleg könnyed teljesítéséhez. 

Augusztus 18.: Vasvár-Celldömölk 
Augusztus 15.: Celldömölk-Távközlés 
Szeptember 1.: Celldömölk-Kemenesalja 

Mérlegen a CVSE labdarúgó serdülő utánpótlása 
Az 1995/96-os serdülőmegyei bajnokság sárvári csoportjában a CVSE 

közveüen labdarúgó utánpótlása az előző évhez hasonlóan nagyon jól 
szerepelt Egy érthetetlen kisiklástól (ősszel hazai pályán vereség a Rép
celaktól) eltekintve végig veretlen maradt az együttes, és a Répcelakkal 
szemben is revansot vett 3:0-ás biztos győzelemmel. Immár második 
évben sikerült maguk mögé utasítani az NB Bl-as felnőtt csapattal büsz
kélkedő Sárvárt és Répcelakot A tavaszi szezon eredményei: 

Uraiújfalu-CVSE 0:14 
eVSE-Sárvári Kinizsi 5: 0 
Vasalja-CVSE 0:10 
Simaság-CVSE 1: 1 
CVSE-Jákfa 12: 0 
Répcelak-CVSE 0: 3 
CVSE-Sárvári Vasas 21: 0 

A sárvári csoport végeredménye 
1. CVSE 14 11 2 1 103: 6 35 
2. Sárvári Kinizsi 14 11 2 1 71:11 35 
3. Linde SE 14 10 - 4 49:25 30 
4. Simaság 14 6 2 6 44:28 20 
5. Jákfa 14 5 - 9 27:69 15 
6. Sárvári Vasas 14 3 2 9 22:66 11 
7. Uraiújfalu 14 3 - 11 24:79 9 
8. Kemenesalja 14 2 2 10 17:73 8 

A csapat góljain a következő játékosok osztoztak: Kunos Szabolcs 
(21), Bodor Tibor (21), Győrvári Gábor (15), Mórocz Róbert (8), 
Sebestyén János (8), Németh József (5), Szabó Mátyás (5), Czirók 
Norbert (4), Pintér Zoltán (4), Hajós Szabolcs (3), Kiss Gábor (3), 
Fazekas András (1), Hajba Tibor (1), Herendi Szabolcs (1), Nagy 
Roland (1), Szita Gergely (1). 

A gárda kivívta a jogot a három csoport 1-2. helyezettjeinek rész
vételével június 22-én Szentgotthárdon lebonyolított, megyei döntőn 
való szép reményekre jogosító szereplésre. A játékosok tudásához 
képest azonban halványabb teljesítményt nyújtott a csapat, és csoport

jában mindkét riválisától vereséget szenvedett. Ennek okát Szabó 
István edző a játékosok jó hozzáállásának hiányában, és a húzó ifisták 
több fronton való szereplésében jelölte meg. A túledzettség miatt 
néhányan a tőlük elvárható teljesítmény 50 százalékát se nyújtották. 

Egy hónappal később, július 27-28-án a celli tehetségek újra bizo
nyítási lehetőséghez jutottak, hiszen ők voltak a házigazdái a rangos 
mezőnyt felvonultató celldömölki Városi Vasutas Foci Kupának. A 
nagy meleg ellenére jú iramú, változatos és élvezetes küzdelmeket 
vívtak az NB Tes BVSC és Haladás VFC, az olasz Serramazzoni és 
a vendéglátók csapatai. Sok tehetséges játékost - köztük korosztályos 
válogatottakat - láthattak a szurkolók. A celli fiatalok is megmutat
hatták, hogy nevesebb, magasabb osztályú csapatok ellen is megállják 
a helyüket. Eredmények: 

CVSE-Serramazzoni 1:2 
HVFC-BVSC 1:0 
HVFC-CVSE 3:0 
Serramazzoni-BVSC 1:2 
HVFC-Serramazzoni 2:2 
A kiegyenlített erőviszonyokat mutatja, hogy a helyosztó mérkő

zéseken csak büntetőkkel sikerült döntést kicsikarni. 
3-4. helyért: CVSE-Serramazzoni 1:1 (1 l-esekkel győzött: 

CVSE); HVFC-BVSC 0:0 (11-esekkel győzött: BVSC). 
A torna végeredménye: 1. BVSC, 2. HVFC, 3. CVSE, 4. Serra

mazzoni. A legsportszerúbb csapat a Serramazzoni gárdája lett, a 
legjobb kapus címet Sipos Gábor (HVFC), a legjobb mezőnyjátékosét 
Katona István (BVSC) nyerte el, a gólkirály az olasz Fabio Gorrieri 
lett 3 találattal. 

A szakmai és közönségsikert arató torna szponzorai voltak: Cell
dömölk Város Önkormányzata, MÁVÉPCELL Kf t , KEMÉLYÉP 
Kft , OMS Hungária Kf t , CELLVÍZ Kf t , KOMTELL Kft , ÁFÉSZ, 
HYDROÉP Kft , Balogh Zsolt vállalkozó, Bácskai György vállalko
zó, Bolla Gábor vállalkozó, ANTÓK Nyomda, ZICCER SPORT BT., 
MÁV Állomás, Krajcsovics Cukrászda, Csőre Cukrászda (Maci Cu
ki), CELLÉP KFT. Németh T. 

W1J CELLDÖMÖLK VAROS 

U ff ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

KEMENESALJA 
Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Dala 
József, Horváth Lajos, Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nádasdy Lajos, Németh Tibor, 
Rozinán László, Völgyi László. Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: 
Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai munkák: Szignatúra Kft., Szombathely. Felelős 
vezető: BALLÁ TIBOR. ISSN 0865-1175 


