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Felavatták a Pannóniaringet
Tizenhét különböző kanyarból és a köz
tük lévő egyenesekből álló, körbefutó útvo
nal - ez a Pannóniaring Ostffy asszony fa kö
zelében. Nem oly rég még semmit sem tud
tunk, aztán hirtelen egyre több hírt hallot
tunk róla, és augusztus 19-én ünnepélyes
keretek közt már fel is avatták. Munkatár
sunk az avatás előtt két nappal járt a pályán
és a hozzá tartozó létesítményekben. A ver
senyek rendezésére is alkalmas pályát a mo
torosok már korábban használatba vették.
Szombaton főleg német szótól volt hangos
a boxok környéke: többségében osztrákok
és németek rótták a köröket.
A nézők közt találkozhattunk Vadász
Istvánnal, Ostffyasszonyfa polgármesteré
vel, aki unokájának kedvéért jött ki a mo
torosok edzésére.
Augusztus 20-án már este hét
órakor gyülekeztek Celldömölk
polgárai a templom előtti téren, s
igyekeztek jó helyet találni ma
guknak a nyolc órakor kezdődő
megemlékezésen. A kissé gyüle
kező fellegek csak a rendezők
idegeit tették próbára, de szeren
csére ezúttal elmaradt az égi ál
dás.
Az ünnepség a szokásos ke-

- A Hungaroringgel nem óhajtunk és
nem is tudunk konkurálni - mondotta. - En
nek ellenére a fővárosi sajtó nem ujjongott!
Szeretnénk, ha a Pannóniaring rendezvé
nyei mind községünknek, mind pedig egész
Kemenesaljának hasznára válnának; szeret
nénk, ha az egész környék profitálna belőle!
Ostffyasszonyfán az idegenforgalom fellen
dülését várjuk, s nemcsak munkahelyteremtó lehetőségeket látunk. Az önkormányzati
bevételek, mint például az iparűzési adó nö
vekedésével számolunk; szó van kemping
létesítéséről s más vállalkozásokat is várunk
ide. További tervekről inkább akkor beszél
jünk, ha már aktuálisak lesznek. Maga a
község nem tudja az idegenforgalmi igénye
ket kielégíteni, Sárvárra és Celldömölkre is
számítunk!

Farkas Attilával, a Pannóniaring igazga
tójával is sikerült néhány szót váltani:
- A pálya jelentőségét-elsősorban sportszempontból nézve
a Dunántúl mostoha
körülményeit említeném. Nem olcsó a pálya
használata, ám akiknek anyagi lehetőségeik
megengedik, azok gyakorlással nagyszerű"
versenyzőkké válhatnak, és idővel a nem
zetközi mezőnybe is bekerülhetnek. A Pan
nóniaring szerepét főleg ebben látom. Kap
csolataink elég jók minden irányba, ám is
merve régiónk pénzügyi helyzetét, a kör
nyékbeli útviszonyokban nem remélhetünk
gyors javulást, pedig ez nagyon fontos len
ne. A hatóság segítségére is számítunk, de
tudunk gondjaikról és lehetőségeik határai
ról is. A gördülékeny együttműködés azon
ban mindenképpen várható, a jó kapcsola
tok nekünk nagyon fontosak!
(Fényképes beszámolónkat a következő
számban közöljük.)
miia

Honfoglalásunkat ünnepeltük
nyérszenteléssel kezdődött, an
nak a kenyérnek a megszentelésével, amelyről oly sokat beszél
nek, beszélünk, amely oly sokat
jelent a magyar ember számára,
s amelynek ára lassan politikai
kérdéssé válik, s egyre inkább
úgy néz k i , hogy mindezek mel

lett sok honfitársunk mindennapi
kenyere kerül veszélybe. Mak
kos István polgármester is elidő
zött ünnepi beszédében a kenyér
témájánál, majd rátért a honfog
lalás méltatására, utalva arra,
hogy a többféle elmélet ellenére
most már csak az eredmény a

fontos, az, hogy ez a nép letele
pedett országunkban, hogy szá
mos változást, váltást kellett
megérnie, megszenvednie, me
lyek egyik részét a kényszerűség,
másik részét az önkéntesség dik
tálta. Mindezen sorsfordulók el
lenére a magyarság állandósította
helyét, s ha most, a rendszervál(Folytatás a 2. oldalon)

Ez egyú j korszak, nagy kihívás

Átadták az új celli telefonközpontot
HANGLEMEZBOLT
Celldömölk, Sági u. 16.

CD-k, kazetták
nagy választékban.
AKCIÓ!
Műsoros kazetták:
299 Ft.
Gyermek- és ifjúsági
könyvek: -10%.
MÉZZEN BE HOZZÁNK,
MEGÉRI!

Bensőséges, mondhatni csalá
dias ünnepség keretében - a rész
vénytársaság és a város vezetői
nekjelenlétében-augusztus 16-án
átadták a RábaCom Rt ügyfélszol
gálati irodáját és a telefonközpon
tot magába foglaló épületet
Reidar Joergensen vezér
igazgató avatóbeszédében a kö
vetkezőket mondta: Jó érzéssel
állok itt ma, a RábaCom Rt. cell
dömölki ügyfélszolgálati irodájá
nak
megnyitó
ünnepélyén.
Egyúttal szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik
hozzájárultak a sikerhez, elsősor
ban a fővállalkozónkra gondo(Folytatás a 2. oldalon)
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Honfoglalásunkat ünnepeltük

(Folytatás az 1.

oldatról)

tás után nehézségei is vannak, bí
zik, mert bíznia kell egy szebb
jövetben.
Az ünnepi beszéd titán a Ke
menesalja Néptánccsoport műso
ra következett. A P* MOBIL
együttes egykori legendás pro
dukcióját, a Honfoglalást jelení
tették meg a népitáncos alapokon
nyugvó színpadi produkcióban,
mely a koreográfusok - Ipsics
Péter és Ipsics Erzsébet - szán
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déka szerint igyekezett a rockze
néhez idomulva kitágítani a né
pitánc kereteit.
Igyekezetüket tagadhatatlanul
siker koronázta, mert sehol sem
volt disszonáns Vikidál Gyula
markáns hangja, s a tehetséges
fiatalok művészi színvonalú pro
dukciója. A koreográfusok felké
résére Összekötő" versek is szület
tek a zenékhez, melyek egyéb
ként az eredeti produkciónak
nem voltak részei. A szerző -

Rozinán László - szándéka
mindössze annyi volt, hogy átve
zető hidakat próbáljon építeni a
betétek közé, egyértelművé téve
a mű szakaszolását, hiszen az
eredeti tagolásban hangsúlyos,
külön egységként szerepelt az ős
haza, a vándorlások, az új haza,
a letelepedés időszaka. A verse
ket Borovszky Henriette, Szakos
Zsuzsanna, Vass Veronika és
Busa Gábor tolmácsolták.
Az ezer főt is meghaladó közön
ség vastapssal jutalmazta a szerep
lőket, akik ráadással köszönték
meg a tetszésnyilvánítást.

Átadták az új celli telefonközpontot
(Folytatás az 1.

oldalról)

lok. Itt, ebben az épületben van
a központunk is, ahová a celldö
mölki előfizetőket „bekötöttük",
és ahová a sárvári optikai kábel
csatlakozik. Innen valósulnak
meg a belföldi és nemzetközi hí
vások, amely most már minden
ügyfél számára elérhető. Sok év
hagyománya és tapasztalata alap
ján megbízható és hatékony há
lózattal, modem technológiával,
termékekkel, szolgáltatásokkal
biztosítjuk a magas színvonalat.
Folyamatosan figyelemmel kí
sérjük az új lehetőségeket és ter
mékeket, amelyek elsősorban az
ügyfelek érdekeit szolgálják. Ez
egy új korszak, nagy kihívás
mindannyiunknak. Biztos va
gyok benne, hogy az új rendszer

hozzájárul a gyors és hatékony
üzleti fejlődéshez az egész teriielten, új üzletek és befektetések

alapját fogja képezni. A szalagát
vágás és Joergensen úr pohárkö
szöntője után Makkos István

Talán az egyedüli árnyékot az
vetette az ünnepi estére, hogy az
emberek még szívesen maradtak
volna, vártak még egy kis kötet
lenebb szórakozási lehetőséget,
utcai zenét, esetleg egy sörsátrat,
de ezúttal sajnos csalódniuk kel
lett, mert semmi ilyent nem szer
veztek számukra. Talán érdemes
lett volna... Reméljük azonban,
hogy a műsor nyújtotta művészi
élmény mindenkit kárpótolt az
elmaradt mulatságért, s okkal
éreztük sokan, hogy a rendez
vény így is méltó volt ezerszáz
esztendős múltunkhoz.
polgármester mondott köszönetet
a rendszer létrejöttében közre
működőknek. Utalt az elmúlt hó
napok nehézségeire, s persze
örömét fejezte ki a beruházás si
kere miatt, mert - mint hangsú
lyozta - az önkormányzat hitel
vesztését jelentette volna, ha ez a
rendkívül fontos és nagy lakossá
gi igényt kielégítő beruházás
meghiúsul. Reményét fejezte ki,
hogy a szolgáltatás magas szín
vonalon és jövödelmezően mű
ködik, ez - mint részvényesnek
- érdeke az önkormányzatnak is.
Ezután a vendégek megtekintet
ték a telefonközpontot, ahol első
pillanatra talán meglepő, hogy a
korszerű technika milyen kis he
lyet igényel.
A beruházás rangjához illő né
hány perces ünnepség után min
denki tette azt, ami a dolga.
Káldos Gyula Fotó: Hetényi

KÖNYVVEZETÉS

Magyar Posta
Vállalkozók, cégek figyelmébe ajánljuk !
A Magyar Posta Részvénytársaság Soproni I g a z g a t ó s á g a
címezetlen nyomtatványok
— szórólapok, hirdetési újságok stb. —

• Fordítás, tolmácsközvetítés.
• Hagyatékok, műtárgyak, ékszerek értékbecslése,
értékesítési tanácsadás.

UNIMARKETING KFT.

9700 Szombathely, Rumi út 47.
TeL/Fax: 94/322-797 « Tel.: 06/30/567-059

felvételére és pontos, megbízható kézbesítésére
az egész ország területére kiterjedő szolgáltatást kínál.
A nagytömegű címezetlen nyomtatványt feladókkal szerződést köt,
jelentős díjkedvezményt biztosít részükre.
A Postaigazgatóság vállalja
— rövid határidővel és kedvező áron —
nyomtatványok előállítását is,
így komplex szolgáltatást kínál ügyfelei részére.
Érdeklődés és bővebb felvilágosítás:
Nagymarosi József termékfelelős
Telefon:
06 6 0 / 4 6 1 215
06 99 / 328 248
06 99/313 100/2232
Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága
9400. Sopron, Széchenyi tér 7- 10. 232 - es szoba

S

ORIASI építőanyag és
tüzelő ÁRENGEDMÉNYEK!!
Cement: 350/10
1150 Ft/q
Cement: 350/20
1100 Ft/q
Tüzelő
Oroszlányi dió
900 Ft/q
Import kocka
840 Ft/q
Konix brikett
1120 Fl/q
PB-gáz 11.5 kg-os
970 Ft/db
20 q feletti rendelésnél további engedmény!!
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Rendelést telefonon is felveszünk.
Tüzelőutalványokat

elfogadunk.

Kemencs Ker. Bt. 9500 Celldömölk, Pápai út 18.
Tel.: 06795/420-595 vagy 06/60/376-027.
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A falu napja Kemenesmihályfán
Kemenesmihályfa lakói augusztus 17-én,
szombaton reggel színpompás, zenés felvo
nulásra ébredtek, amikor a falu utcáin végig
menteitek látványos ruházatukban a sárvári
mazsorettek, utánuk pedig hangos zenével a
szépszámú fúvószenekar. Ezzel vette kezde
tét a második alkalommal megrendezett
falunap.
A rendezvénysorozatnak a Minnich-kastély melletti általános iskola udvarán kialakí
tóit aszfaltozott sportlétesítmény adott csodá
latos természetes környezetet, hátteret. Bizo
nyára sokan megirigyelnék az országban az
iskolát körülvevő" gyönyörű területet, amelyet
nemcsak az általános iskolások élvezhetnek,
hanem ilyen események lebonyolításakor a
falu lakói is, és természetesen a környező" te
lepülésekről a rendezvényen megjelent nagy
számú vendégsereg, valamint a községből el
származottak közül a szülőfalujuk jelene iránt
most is érdeklődők tábora.
Az ünnepség a falu polgármesterének meg
nyitója után a kemenesmagasi citerazenekar
és a fúvószenekar közreműködésével folyta
tódott. A délelőtt folyamán kispályás futball
meccsekre került sor, amelyeken a szomszéd
községek csapatai mérték össze tudásukat,
így Ostffyasszonyfa és Kemenessömjén csa

patai is szerepeltek. Kemenesmihályfa és Ke
menessömjén női csapattal is részt vett a mér
kőzéseken. A kemenessömjéniek csapatai
vitték el a pálmát. Délután fél kettőkör került
sor az általános iskola névadó ünnepére, ame
lyen dr. Tömböly Tamás, a Vas Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetője tartotta az ün
nepi beszédet. Méltatta az iskola névadójá
nak, Bercsényi Miklós kuruc generálisnak az
életútját, a hazája iránti elkötelezettségét, s a
Rákóczi szabadságharcban vállalt szerepét.
Kemenesmihályfa történetébe úgy írta be a
nevét, hogy 1706. január 27-28-án részt vett
a Kemenesaljái Evangélikus Egyházmegye
gyűlésén, melyet ő hívott össze a szolgabírák
által. Az esperességi gyűlésen 11 lelkész és
22 tanító fogadott hűséget II. Rákóczi Ferenc
nek, majd hűségnyilatkozatot tettek a kemenesaljai földesurak is. Bercsényi Miklós két
napos mihályfai tartózkodása idején a Vidoskuria vendége volt.
Dr. Tömböly Tamás ünnepi beszéde befe
jezéseként megemlékezett a honfoglalásunk
1100. évfordulójáról, majd leleplezte az álta
lános iskola bejáratánál Bercsényi Miklós
márvány emléktábláját, és megkoszorúzta
azt. Az emléktáblát a falu lakói és az önkor
mányzat nevében a polgármester, az általános

Meghívó

Zarándokhely lett
a Kissomlyó magasán

Tisztelt Uram!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy
egyesmetünk a SÁRVÁRI SZÜRET
rendezvénysorozat keretében
1996. szeptember 14-én másodízben
tartunk hagyományteremtő"
BORVERSENYT,
amelyre vesenyzőként
tisztelettel meghívjuk.
RÉSZLETES TUDNIVALÓK
Minden termelő a versenyre szánt bo
rából fajtánként három-három darab 0,71
vagy 1 l-es üveggel ad le bírálatra. A le
adott mennyiségből fajtánként két-két
üveg kerül címkézésre, egy pedig szám
mal lesz ellátva. A számmal azonos bo
rítékban kerül feltüntetésre a termelő ne
ve, a bor évjárata, fajtája és termőhelye.
A borok megfelelő hűtéséről gondosko
dunk. A bíráló bizottság 3-5 főből áll.
Jelentkezés: a kitöltött jelentkezési lap
Gangler Lászlóhoz való eljuttatásával
(9600 Sárvár, Bartók 16. Tel./fax:
95/320-703, vagy FONTOS-SHOP 9600
Sárvár, Batthyány u. 19-21. Tel.:
95/320-998).
Határidő: 1996. szeptember 6-a.
A versenyre ajánlott borok leadási
helyéről és idejéről, valamint a részle
tes műsorról a Jelentkezőket külön ér
tesítjük!
Vállalkozók Egyesülete, Sárvár

Ünnepre hívta a falut, a hegy szőlősgazdá
it, akömyék lakóit, az üdülő vendégeit a Borgátai Szőlőhegy Baráti Köre augusztus 18-án
délután a hegyi sziklához a honfoglalás 1100.
évfordulóján.
A KirálykŐ szomorúságos legendát őriz a
régmúltról, IV. Béla királyunk menekülésé
ről. A hegyiek eddig is történelmi helynek
érezték és tartották a sziklát, az egymásra ra
kódó súlyos tömböket, emlékező ünnepeik
színhelye volt már korábban is. Most, e ne
vezetes évben a közösség úgy érezte, hogy
méltóan megjelölve történelmi zarándok
hellyé emeli a sziklát és közvetlen környeze
tét
Fáradhatatlan kutatója, a legenda éltetője,
a hazafiasság helyi apostola, Vajda Lajos
szervezte, irányította a tennivalókat, hogy az
említett napon méltó emlékezés lehessen.
Már leírhatjuk, hogy elérte célját, felavatásra
került a Kiss Sándor szobrászművész által
készített, bronzba öntött emléktábla, lezajlott
a szép, méltó megemlékezés - nagyszámú
közönség jelenlétében. Megható volt látni,
ahogy csoportokban közeledtek a hegy ma
gasához, a helyhez, hogy részesei lehessenek
az ünnepi pillanatoknak, meghallgassák az
emlékezőket. Olyan eseménynek lehettünk
részesei, amely méltó a magyar honfoglalás
ezeregyszázadik évfordulójához. A két be
széd, amelyet Vajda Lajostól és Ambrus La
jos írótól hallottunk, olyan tanulságokat nyúj
tott át, hogy megőrzésük a mának és jövőnek
egyaránt kivételesTerték. Vajda Lajos sza-

iskola nevében pedig az iskola igazgatónője
koszorúzta meg.
A délután és az este kulturális műsorokkal
telt el, amelynek során fellépett a szombathe
lyi Melódia Együttes Nagy János opera
énekes vezetésével. Szerepelt a külsővati kó
rus, a celldömölki néptánccsoport, majd ver
senytáncot mutatott be Zseli Péter és Varsá
nyi Vera. Fél hattői pedig budapesti szín
művészek szereplése következett. Felléptek:
Szuhay Balázs, ifj. Latabár Kálmán, Bercnyi
Ottó, Csala Zsuzsa, Lorán Lenke, Győri
Szabó József és Menyhárt Marika népdal
énekes, valamint zenei kísérőként Fábián Já
nos.
A vendégek az éhségüket is csillapíthatták
az ízletesen elkészített marhapörkölttel,
szomjukat pedig a rendelkezésre álló kitűnő
italokkal olthatták. A műsorok szünetében
pedig fmom süteményekkel kínálták nem
csak a meghívott vendégeket, hanem a néző
közönséget is, ezeket a falu háziasszonyai sü
tötték. Akik pedig igényelték a további szó
rakozási lehetőséget is, mulathattak az estétől
reggelig tartó bálon, amelyen a zenét az ostffyasszonyfai Buborék Band együttes szolgál
tatta.
Ö.D.

vaiból: „A tatárveszély idején, 1242 január
jában a tatár horda átkelt a befagyott Dunán
és üldözőbe vette IV. Béla királyunkat. A kis
csapat királyával együtt Dalmácia felé mene
kült, ahova előre küldte a családját, az egy
házi és állami kincseket a szent koronával
együtt. Az elcsigázott sereg - a síkságon át
vágva - felnyargalt a Kissomlyó hegy tetejé
re, hogy egy kicsit pihenjen és a hegy maga
sából szemmel tartsa a környéket. A királyt
szomjúság gyötörte, vizet kért. A vitézek vi
zet keresve körülnéztek a hegytetőn, ahol egy
nagy sziklaoldal mélyedésében rá is leltek a
szomjat oltó, hűs vízre. Azóta hívja a nép e
sziklát Királykő sziklájának, a tányérszerű
mélyedést pedig IV. Béla tányérjának. 750
éve őrizték elődeink e történetet, szájról
szájra adták utódaiknak, hogy mi is ápoljuk
és a minket követő nemzedékeknek tovább
adhassuk."
DJ.
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Képek, ünnepi csillogásban
A Kemenesaljái Művelődési
Központban - méltóan a mülecentenárium ünnepi évéhez - augusz
tus 20-án nyitotta meg Makkos
István, Celldömölk polgármestere
Nagy István művésztanár kiállítá
sát. A Nagy István munkásságát jól
ismerőket is meglepte az összkép
és annak egy-egy olyan darabja a
falakon, amelyek most voltak lát

hatók talán először. Mindig az
„anyai jó táj" festőjének ismertük
Őt, Kemenesalja, Kemeneshát sze
relmesének, de most láthattuk iga
zán, hogy távolabbra is tekintett,
útjai messzebbre is elvezettek.
Nehéz vállalni így hirtelenjében
az értékelő sorokat, nem is szabad.
Vissza kell járni a képekhez, beha
tóbban áttekinteni a megjelenítést.

felfedezve a részleteket, a törek
vést, és megpróbálni az alkotó tit
kaira is rájönni. Most csupán a
megnyitó hatásában, a képek felra
gyogásában villanthatunk fel a be
nyomásokból. A későbbiekben le
het érdemben szólni, írni az alkotó
művészetéről, mélyebb rezdülései
ről, vajúdásaitól a megteremtett vi
lágig. Most, amikor megtisztelte az
ünnepet, a várost, szóljon ő, a min
dig szerény Nagy István, amit rö
viden megtett Jókai idézésével a
kiállítási meghívón: ami gyémánt
volt, gyémántnak maradt
„1927-ben születtem Celldö
mölkön. A Pécsi Tanárképző Főis
kolán rajz-földrajz szakon 1969ben szereztem diplomát. Tanáraim
Kellé Sándor és Horváth János fes
tőművészek voltak. Rendszeresen
résztvevője vagyok a Megyei Ta
vaszi Tárlatoknak. Több alkalom
mal szerepeltem a Pedagógus Kép
zőművészek Országos Tárlatán.
Festményeimet elsősorban akvarell
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Reformátusok ünnepei
Jubiláris ünnepségekre készül a Celldömölki Református Gyüleke
zet szeptemberbea Ekkor ünnepli temploma megépítésének és fel
szentelésének 60. jubileumát, amely a nagyközség képviselő-testüle
tének ingyen ajándékozott olyan telkén épült fel, ahol egy megrok
kant, vén épületben, ugyancsak rokkant testű és szellemű betegeket
ápoltak, s igyekeztek gyógyítani. A csillagos tornyú teplom a Jézussal
való találkozás helyét mutatja, mint egykor a betlehemi csillag a
napkeleti bölcsek számára. Ahol az áldott orvos, Jézus Krisztus meg
sebzett szíveket gyógyít, megkeseredett lelkeket vigasztal, a bűnbo
csátó irgalom és szeretet örömhírét szólja, s szeretetének melegével
öleli át a megrokkant lelkű embert.
A jubileumi ünnep másik, örömre indító hálaadó része: ötven évvel
ezelőtt, 1946. november 6-án a Dunántúli Református Egyházkerület
közgyűlése jóváhagyta a celldömölki anyaegyházközség megalakulá
sát és véglegesen megerősítette azt. A korábban a pápai anyaegyház
községhez tartozó fiőkegyházközség önállósult és Ólé Sándor pápai
gondozó lelkész december 23-án átadta a gyülekezetet az egyházi
törvények szerinti önálló jogkörrel rendelkező, kinevezett helyettes
lelkésznek, Nádasdy Lajosnak.
Az ünnepély végleges idejét és a programot a jövő számunkban
ismertetjük. Ugyanekkor megjelenik a gyülekezet összefoglaló törté
nete is.
N.L.

í

í m

4
és olajtechnikával készítem. Az
utóbbi tíz évben grafikusként is so
kat dolgoztam. Szívesen foglalko
zom irodalmi művek illusztrálásá
val. (Berzsenyi Dániel verseihez
készítettem sorozatot Jókai Mór
Fekete Gyémántok című regényé
hez pedig akvarell sorozatot. Bib
liai illusztrációkat.) E kiállítás
anyagának jelentős része az utolsó
hét esztendőben készült. Átfogó,
összegező képet próbál nyújtani
egy realista szemléletű, de a mo
dern művészet maradandó értékeit
nem tagadó festő és grafikus mun
kásságáról."
Ennyi lehetne Nagy István mű
vészetének története? Kedves Lá
togatók, ha a mostani kiállítás ké
pei előtt elidőznek, bizonyosan sok
kiegészítést fűzhetnek az idézett
önvallomáshoz. Amikor lapunk
hasábjain e rövid írással köszönt
jük a művészt abban a reményben
vagyunk, hogy munkássága továb
bi éveiben még gyarapítani fogja
mindazt ami előttünk felragyogott
1996. augusztus 20-án.
Dala József
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'emenesatjai községek,

polgármesterek
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Csönge

Csonge kis falu a Kemenesalján, távol minden forgalmasabb úttól,
Celldömölktől 16 kilométerre. Régi okmányok, egyházi anyakönyvek
Chenge, Csenge néven említik. Egy 1272-ből származó írás két el
pusztult faluról tudósít: OL és CHEP. Az előbbi Csöngének, az utóbbi
Mihály fának felel meg. A falu a történelmi idők során sokat szenve
dett. A tatár, majd a török is többször feldúlta. 1596-ban a törökök

olyan pusztítást végeztek a környéken, hogy a vármegye az egész
Kemenesalját kénytelen volt felmenteni az adózás alól. Később még a
betyárok is többször „látogatták", ugyanis gyakran tanyáztak a környé
ken, hisz nekik a cseri erdő jó búvóhelyül szolgált A falu lakóinak száma
1910-ben 1145, 1930-ban 1100, 1970-ben is még 890, de tizenöt évvel
később, 1985-ben már csak 588. A jelenlegi lélekszám 502.

A község polgármestere, Bara
nyai Ernő 1946-ban született
Csöngén. Általános iskoláit hely
ben végezte, majd a Körmendi Me
zőgazdasági Technikum követke
zett. Miután tanulmányait befejez
te, 1964-től 1983-ig a Sárvári Ál
lami Gazdaságban dolgozott.
1983-ban az Ostffyasszonyfai
Közös Tanács elnöke lett. 1990ben is Ót választották a falu első"
emberének, azóta folyamatosan ő
tölti be a polgármesteri tisztet.
Egyébként pedig a Szombathelyi
Hétforrás Fűszért üzletkötője.
Egy leánya van, felesége Csön
gén tanít.

koláskorúak száma 40, az önkor
mányzati fenntartású óvodába 17
gyerek jár, óvónőjük Harasztovics
Sándorné.
A művelődési ház iskolai és fa
lusi rendezvényeknek ad helyet és
itt vannak a falugyűlések is. A
könyvtárat, amelynek vezetője
Rozmán Lászlóné, főként iskolá
sok látogatják.
Mint városkörnyékünk települé
sein általában, Csöngén is többsé
gében idős emberek élnek. Nekik
- a 65 év fölöttieknek - minden
évben megrendezik az öregek nap
ját Ilyenkor megvendégelik őket
az iskolások műsort adnak. A ren
dezvényt a cellí áfész és a sárvári
ÁG is támogatja.
A csöngei emberek helyben a
már említett sárvári ÁG-ban talál
nak leginkább munkalehetőséget
Itt 50-60 csöngei dolgozik általá
ban. Van ebben a kis faluban 12
vállalkozó is, s ez a tény nemcsak
munkalehetőséget jelent, hanem a
falu lakosságának jobb ellátását is
segíti. Akik helyben nem találnak
munkát azok Cellbe, Sárvárra,
Uraiújfaluba és Kenyéribe járnak
dolgozni.
A Fiatalok a kultúrotthonban
találnak szórakozási lehetőséget.
Focicsapatuk a körzeti bajnokság
ban szerepel váltakozó sikerrel.
Az építkezési kedv Csöngén
sem túl nagy, de azért évente épül
l - l új ház. Az első lakáshoz jutó
kat egyébként az önkormányzat is
segíti 50-től 100 ezer forint vissza
nem térítendő segéllyel.
Amikor az eredményekről esik
szó, Baranyai Ernő elmondja:
olyan szempontból szerencsés
helyzetben volt az önkormányzat.

Az alpolgármesteri feladatokat
Somogyi Gyula látja el. A képvi
selő-testület tagjai még: ifj. Babos
Zoltán, ifj. Csőre Lajos, Hencz
Ernő és Pados Imre. Jegyző: Ber
ta Károlyné, aki lényegében 38
éve tölti be ezt a tisztséget, most
készül nyugdíjba. Háziorvos: dr.
Mesterházy Gábor.
.Akácos országút vezet Ostf-

fyasszonyfáról Csöngére. Itt nyúlik
el a falu előttünk szelíd hajlatban
bosszan, kanyargósán, egyik
felével a Kemeneshátra teleped
ve, másikkal a Rába síkságára.
Hátunk mögött 3 kilométerre
Ostffy asszony fa dimbek-dombok
között." - írja Benedek Mihály
Egy vasi falu regénye című mű
vében.
Ha Csöngéről esik sző, óhatatla
nul eszünkbe jut Weöres Sándor,
hisze e falu a költő „szülőhelye",
melyet szeretettel emlegetett verse
iben is. Szülőházában az elmúlt év
ben alakított ki emlékszobát a
szombathelyi MMIK, s az emlék

helyet a Savaria Turist „üzemelte
ti". Egy pályázaton nyert összegből
az iskolások díszfákból és cserjék
ből emlékparkot alakítottak ki a ne
ves költő tiszteletére. A községben
található nevezetesség még az
evangélikus lelkészlakás udvarán
álló öreg akácfa, amelynek korát
több mint 200 évesre becsülik.
Testvérfájának nevezik annak a
szarvasi akácfának, amit Tessedik
Sámuel honosított meg Ameriká-

ból. Ezért is emlegetik Tessedikakácfaként. Az biztos, hogy ez az
ország egyik legöregebb akácfája.
Törzsének kerülete megközelíti a
négy métert.
A faluban működő iskola Ostf
fy asszony fához tartozik, ületve kö
zös fenntartású Csöngével. A 2-3.
osztályosok
Csöngére járnak
Asszonyfáról is, a többiek Aszszonyfán tanulnak. Átjárásukat az
önkormányzat a buszbérletek meg
vásárlásával segíti. Beiskolázási
segélyként eddig a falu valamennyi
tanulójának megvették a tan
könyveket. Hogy az idén mire telik,
azt még nem tudják pontosan. Az is-

hogy a komolyabb beruházások,
mint az utak portalanítása, a vízve
zeték-rendszer kiépítése, a közvi
lágítás korszerűsítése, az intéz
mények felújítása 1985 és 1990
között lényegében megtörtént,
így a rendszerváltáskor nem vitt
el pénzt a felzárkózás. Erre az
időszakra esik viszont az orvosi
rendelő felújítása és bővítése, itt
fodrászüzlet kapott helyet, és kü
lönböző szolgáltató helyiségek
kialakítására is lehetőség van. A
művelődési házhoz előteret és vi
zesblokkot építettek. Megoldot
ták egy 500 négyzetméteres terü
let belvízelvezetését is.
Most kerül sor a földgáz beve
zetésére, amit az önkormányzat
már 1994-ben szeretett volna meg
valósítani, de akkor kevés volt az
igénylő. A tervek között szerepel
az ÁG volt konyhájának és ebéd
lőjének értékesítése, ami 3 hektár
belterületi ingatlanon fekszik.
Mintegy 3 milliós bevételre számí
tanak ebből. Készül a falu monog
ráfiája is, amelyen Balogh Ernő
volt iskolaigazgató dolgozik.
Ugyancsak a falu Önbecsülésének
jele, hogy szeptember végén sze
retnék felavatni a falu zászlaját és
címerét
Baranyai polgármester el
mondja még, hogy 3 év óta min
den nyáron képzőművészeti és
néptáncos tábor működik az
evangélikus parókián, amelyre az
ország minden részéről érkeznek
érdeklődők. Környékbeli iskolás
korú gyermekeknek pedig az
evangélikus gyülekezet szervez
táborokat ezeken más feleke
zetűek is részt vehetnek.
Völgyi László
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Celldömölk évszázadai
4. „Kemenesalját

elrabollatta Uloman bék"

A mlllecentenárlum 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 tol, s azokat megírják: hiteles feleletet is
kapnak.
Elveszettnek hitt, de újabban
feltárt 16. századi adatforrásaink
arról beszélnek, hogy a Mohács
utáni évtizedekben jóformán az
egész ország énekelt. Ámde nem
hozsannák és halleluják, öröm
énekek szálltak az ég felé a nép
örömére s benső bátorítására, ha
nem névtelen vándorprédikáto
rok, névtelen költők hit dolgait is
zengő „versezetei" között ott ja
jongott a nemzethalál rémületét
idéző rekviem sírása is. Mélysé
ges keserűség zokog a Psalmus
Hungaricus
könyörgésében:
„Hogyha énnékem szárnyam lett
volna, Mint a galamb elrepültem
volna; Hogyha az Isten engedte
volna, Innét én régen elfutottam
volna.... Én pedig, Uram, hozzád
kiáltok, Reggel és délben s este
könyörgök; Megszabadulást te
tőled várok, Az ellenségtől mert
én igen félek."
A török világbirodalom álmá
nak megvalósítása érdekében
Európa meghódítására indít had
járatot 1532-ben L Szulejmán.
Augusztusban már egész hadere
jével Vas vármegyében van. Ha
rácsoló portyák száguldoztak
szerte, kik a szultán nevében két
hónapra való élelmet követeltek.
Ekkor pusztult el Jánosháza,
melynek ekkor még széles árkok
kal körülvett és felvonó híddal

ellátott vára volt. Ez a vár, a köz
ség és a hozzá tartozó Kismező,
Varsány és Szentpéter nevű fal
vak teljesen ekkor pusztultak el,
augusztus 4-én, vasárnap.
A kapornaki bencés apátság
konventjének 1538. évi okmány
szerű hiteles bejegyzése szerint a
dömölki apátságnak Bálint apát
idejében a mohácsi vész utáni
elpusztulása, az ősi templom és
kolostor fölégetése, a szerzetesek
menekülése, s a jobbágyporták
földúlása ekkor történhetett!
Ugyanekkor a Rába jobb oldalán
portyázó törökök Pápocot is el
pusztították. Dselálzáde Musztafa török történetíró Mesteri várá
nak elfoglalásáról írva azt jelen
ti, hogy „lakosai megijedvén a
villogó kardok csapásaitól, a ha
láltól való félelmükben kegyel
met kértek, arcukat meg
alázkodva a porba dörzsölték, s a
kulcsokat elhozván, átadták a
boldogságos udvarnak". Ez per
sze üres hencegés, hiszen Meste
rinek vára nem volt, de a török
portyázok valószínűleg a Sághe
gyen lévő régi római vár marad
ványait „foglalták el", mivel a ré
gen romos egykori római castrumnak már akkor is csak az
alapfalai voltak meg! Ezt pedig
igazán nem volt nehéz elfog
lalni.

Életút a szolgálat jegyében

Székesfehérvár
elfoglalása
után Pápa felé tart egy török had.
A húré Ungnad tábornok német
jeivel fut Sitkére, magára hagyva
Pápán Martonfalvay Imrét, Tö
rök Bálintné várnagyát Marton
falvay így emlékezik: „Nehezen
tarthatám meg az községöt az várasban, jóllőhet engömet is eleget
hittak velők hogy elmenjek, ne
veszteném el fejemet és az köz
ségöt itt ez rossz toldozott támo
gatott palánkban. ...látá Uloman
bék, hogy semmit nem árthat nekönk, elmene az város mellett
nagy szégyenére, de azért az Ke
menesalját elrabollat-ta Uloman
bék, ki lén az egész földnek nagy
romlására." Tehát alig tíz év múl
va, 1543 szeptemberében újra
végigrabolják, pusztítják a Ság
hegy környékét a török rabló por
tyák!
Az ősmocsár nádrengetegében
és erdőiben életben maradt lakos
ság újra felépíti elpusztított, paticsfalú házait, s munkálja jövő
jét. De Takaró Mihály tihanyi
várkapitánynak Nádasdy Tamás
hoz írott leveléből 1557. április
23-ai kelettel arról értesülünk,
hogy a törökök nagyon készülőd
nek újabb hadjáratra. „Tavaly is
ilyen formán cselekedének, hogy
ide Veszprémmé jövének, és in¬
nend ismég vissza ménének Fe
jérvárra, azonban úgy rabiák el
az Kemenesallját. Mastan is te
hetnek efféle csalárdságot, kire
Isten ne segéllje." Eszerint az
1556. esztendő tavasza újra rom
lást hozott a kemenesaljai nyo
morult népre.
Természetesen igyekeztek hírt
adni, szerezni a török rabló por
tyák mozgásáról a végvidékek la
kosai, s a várak kapitányai. Erről
szól Lukafalvi Szarka Pál Dö-

mölkről 1561. augusztus 3-í
keltezett levele Nádasdy Tamá
hoz: „Tennaptól fogván mind
jártam Krakó tartománt, János
zát, Izsákfalvát és Ságot és egyéb
falvakat is sokakat, de én nem
képzettem job helt, ennek az ke
vés népnek mint Döméik, csak
hogy igen szegén hel, úgy mint
mifelénk való hír tételért, mert
mind az Rábaközre és mindenev
hamarab tehetnek hírt hogy nem
mint Jánosházáról, mert ormaid
az levés ide fel nem hallik. Ennek
is az Döméiknek volna valami
kicsin erőssége, csak az baja va
gyon, hogy három avagy négy
szakálas kellene bele hogy hamaréb hírt tehetnének belőle." Erről
annyit, hogy három riasztó lövés
volt előírva.
Negyed évszázad telik el, ami
kor ezen a tájon újra dúl a törő"
„Ano 1582. - A ' törökök a B
latoni jégen átal jüvének és
Kemenes Allyát Vasvármegy
ben meg-rablák, kiket Keszthel
nél, vissza-tértekben, Majt'
László a* Pápai Kapitány,
Petthő Kristóf a' Keszthelyi Ka
pitän igen meg-verének."
Szomorú évszázad Kemene
alja és így a két Dömölk népének
számára is, a 16. század Hány
szor kötöttek békét és fegyver
szünetet a harcoló felek, de igazi
békesség soha nem volt! Mind
össze abból állott a béke, hogy
nagyobb csatákat nem vívtak, na
gyobb várakat nem ostromoltak.
A béke és a fegyverszünet meg
szegésével - akárcsak manapság
- a felek kölcsönösen egymást
vádolták. A Mátrától az Adriáig
folyvást csipkedték egymást a
hadfiak.
1

Nádasdy Lajos

^

In memóriám Kovács D. Ferencné, Mimi
Eltávozott közülünk a sokak
által szeretett és tisztelt Kovács
D. Ferencné, Mimi, aki közel
két évtizede élt és dolgozott Cell
dömölkön.
Férjének elvesztése után két
kiskorú gyermekével költözött
városunkba, testvérei közelébe.
Gyermekei felnevelése mellett
életét az évek folyamán az egyre
bővülő tágabb család, az idősek
segítésének és gondozásának
szentelte. 1977-től tíz éven át A l 
sóságon, a 2. sz. idősek klubját
vezette.
Munkájának rninél színvona
lasabb végzése érdekében egyéni

gondjai és áldozatkészséget
igénylő munkaköre mellett erejé
ből a tanulásra, a szükséges szak
képesítés megszerzésére is futot
ta.
Szívvel-lélekkel végzett tevé
kenységéhez türelmes jellem pá
rosult, ami a ságiak számára ne
hézzé tette a búcsút 1987-ben,
amikor az 1. sz. idősek klubjának
irányítója lett
Alsóságon végzett munkájá
nak színvonalát az ebben az
esztendőben kapott miniszteri k i 
tüntetés is fémjelzi. Csendes,
nyugodt és megértő természete
az újra fogékony, elfogadó szel

lemű vezetői magatartással tár
sult
Életének értelmét munkája és
a családja iránti szeretete adta,
hiszen elfoglaltsága mellett gyer
mekeire, később unokáira mindig
jutott ideje.
A nyugdíjkorhatárhoz köze
ledve a pihenés éveit már előre
tervezte. Még több időt kívánt
unokáival tölteni, de az idősek
klubjától sem akart végleg elsza
kadni: részt kívánt venni a dalkör
munkájban. Halála előtt rend
szerezte az idősek klubjának fon
tos eseményeit megörökítő fény
képeket

Kegyetlen volt hozzá a sors,
mert megfosztotta a sokak szá
mára rajta keresztül is elősegített
boldog időskortól. Kegyes volt
hozzá a sors, mivel Ő csak adott,
de nem kellett semmit visszakap
nia. Gazdagon távozott közülünk
és szegényebb lett városunk.
Nyugodjon békében!
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Lendvai utazások (1.)
Gyermekkori emlékem Alsólendváről: édesapám a háború
alatt gyakran utazott Csáktornyá
ra, mint vasúti kalauz. Ha meg
jött útjáról, néha emlegette Lendvát Később a feledés homályá
ba merült köztünk e kisváros ne
ve. 1973-ban találkoztam e név
vel ismét Rádióamatőrként jugo
szláv hívójelű amatőrökkel kö
töttem ismeretséget, akik lakóhe
lyükként Lendavát jelölték meg.
Mindketten magyarok. (Laci és
Miki azóta is jó barátaim.) 1990ig aztán megint kimaradt az éle
temből Lendava. Munkahelye
men az 1890. október 19-énmegnyitott Ukk-Csáktornya vasútvo
nal centenáriumi ünnepségeit ké
szítettük elő, és azt a feladatot
kaptam, hogy az akkor még j u 
goszláviai területen húzódó vasút
állomásépületeit fotózzam le a
készülő üzemtörténeti tanulmány
részére.
A 30 évig tartó zavartalan for
galom után először Trianon kö
vetkezményeként, majd a 40-es
évek első felében beindított rövid
üzem a második világháborút kö
vetően szűnt meg. Rédics és Len
dava között, s azóta is szünetel,
ezért közúton jutottunk el Lendvára. Addigra már a kísérőnkről
kiderült, hogy nem tud angolul,
németül, mi nem beszéltük sem
a szerb, sem a horvát nyelvet, így
kézzel-lábbal és oroszul próbál
koztunk. A dolog végére az ak
kori Lendavai állomásfőnök tett
pontot: telefonált egy nyugdíjas
forgalmi szolgálattevő kollégájá
nak, aki perceken belül megérke
zett és mindenben a segítségünk
re volt Ekkor ismerkedtem meg
Göntér János bácsival, s azóta
is ápoljuk - úgy is mondhatnám,
hogy részemre atyaian jóbaráti kapcsolatunkat.
Az akkor 68 éves János bácsi
1990. október 13-án az ünneplő
közönséggel együtt utazott a cen
tenáriumi vonaton Ukktól Rédicsig. A további vasutat mind
annyian a jövőbe álmodtuk! Ez
az álom - ha nem is abban a for
mában, ahogy 6 éve gondoltuk lassan valósággá válik. Mégis azt
kérem a tisztelt Olvasótól, hogy
amíg az első kapavágás meg nem
történik, ne várjon tőlem több in
formációt e témáról, noha bizo
nyos tekintetben el sem kerülhe
tem.
barátommal levelezés út
ján tartottuk a kapcsolatot 3 évig.
A levelei nyomán jutottam egyre
több információhoz az ottani

életről, emberekről, népszoká
sokról, s nemcsak kedves János
bátyám tollából, hanem az általa
küldött újságkivágásokból (pél
dául a Népújságból, a szlovéniai
magyarok hetilapjából), és eze
ket szűkebb hazám eseményeiről
az Űj Kemenesalja és a Vas Népe
cikkeivel viszonoztam. Szemé
lyes tapasztalatokra 1993 júniu
sáig kellett várni. Akkor indul
tam hosszabb lendvai tartózko
dásra és majdnem egy hét állt
rendelkezésemre, hogy a várost
és környékét megismerjem. Köz
ben a történelem megint „letette
névjegyét" a Balkánon! Már nem
Jugoszláviába, hanem Szlovéniá
ba érkeztem. Lentibe jött értem
kis Zastavájával vendéglátóm és
Rédicsen, Hosszúfalun (Dolga
Vas), a magyar-szlovén határát
kelőn át érkeztünk Lendvára.

ket tiszteletben és élőben tartják.
A szlovéniai magyarság minden
március 15-én itt tartja megemlé
kezését
Lendva az úgynevezett Mura
vidék kisebb városa, a vidéket
délen a Mura választja el a Hor
vát Köztársaságtól, keleten és
északon Magyarországgal hatá
ros, nyugatról Muraszombat, a
Muravidék központja felé nyitott
e kies táj. Lendvahegy a vidék
legnagyobb bortermő helye, a
harmadkori dombságra mintegy
600 hektárnyi szőlőt telepítettek.
A kisvárosnak 3800 lakosa van
és a kisebb „községi kÖzpont"-ok
közé (kb. járási székhely) sorol
ják Szlovéniában. A második vi
lágháború után nagyon lassan
fejlődött, később főleg a kőolajfinomító (NAFTA) révén lett is
mert. Gazdasági fellendülésről
csak a hetvenes és a nyolcvanas
években beszélhetünk, jelenleg
különösen a közúti közlekedés
szempontjából nagyon fontos

A régi Alsólendva 1894 korul - Göncz János festményéről.
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tás alatt volt, akkor látogatni nem
lehetett. Képtár és múzeum talál
ható benne. Külön emlékszobája
van a lendvai születésű Zala
Györgynek, aki a budapesti Hő
sök terén lévő szobrok többségét
alkotta. A hegyi utak jelentős há
nyada - a szőlők közt is - por
mentesített. Mintegy 40 percnyi
séta után jutottunk el a vártól az
1728-ban épített Szentháromságkápolnához. Itt található a török
ellen vívott harcban 1603-ban
elesett Hadik Mihály várkapitány
múmiája.
Lendvát sok - magyarok lakta
- község veszi körül, például:
Hosszúfalu, Hídvég, Göntérháza,
Dobrónak, Kámaháza, Zsitkóc,
Kebele, Radamos, Petesháza,
Csente, Pince, de a felsorolás
nem teljes. Ez a rész egykoron
Zala-vármegyéhez, a Kebelétől
északra eső rész - mely már nem
tekinthető a sík Muravidékhez
tartozónak - Vas-vármegyéhez
tartozott
Már az első látogatásomkor
úgy éreztem, hogy valami vonzó
van számomra a városban. Egy
ilyen terjedelmű írás azonban
nem adhatja vissza mindazon ér
zéseket, amelyeket idegenben ta
pasztal az ember. De talán nem
is éreztem magam idegenben!
Szőlőhegy és magyaros vendég
szeretet, zalai szokások és tájszó
lás, a magyar hagyományok ápo
lása, minden az itthont juttatta
eszembe. A Népújságot olvasva
is óhatatlan az Új Kemenesalja
jelent meg lelki szemeim előtt.
Talán érezhető - ha nem tapint
ható is - valami láthatatlan kap
csolat Lendva és Celldömölk kö
zött, még akkor is, ha ők zalaiak,
s mi vasiak vagyunk. Más témák
ról további írásomban jó szívvel
ajánlok olvasnivalót az érdeklő
dőknek.
Mihók Tamás

Már a városka főutcáján különös
meglepetés ért: egy ház tűzfalán
Celldömölk nevét olvastam a
JUBCEL reklámjában. Megis
merhettem vendéglátóimat, az
unoka is jól beszél magyarul, két
nyelvű iskolába jár. Az iskola
közismert rövidítése KÁI, mely
kétnyelvű általános iskolát je
lent. A Kovács utca elején, a gyö
nyörű lendvai templom szom
szédságában a KÁI falán látható
ak Kossuth Lajos és gr. Széche
nyi István domborműves már
vány emléktáblái; a muravidéki
magyarság és a Széchenyi Társa
ság állíttatta születésük 190., i l 
letve 200. évfordulóján 1992-ben
és 1991-ben. Az emléktáblák
alatt piros-fehér-zöld szalagos
koszorúk jelezték, hogy emlékü-

hely a város. Sajnos nyögi is e
fontosságot! A Szlovénia szem
pontjából meghatározó - s tőlünk
Rédicsnél kilépő - kelet-nyugat
irányú forgalom rajta keresztül
zajlik. Nagyon hiányzik a város
nak a vasút, s noha van vasútál
lomása és némi forgalma is, a sí
nek Horvátországba, Csáktor
nyára vezemek.
A város gazdag történelmi
múlttal rendelkezik. Már a római
korban lakott település volt (Halicanum). A frank uralom idején
Lindau volt a neve. A középkori
Lendva történelme a Hahót-,
majd később a Bánffy-család tör
ténetéhez kapcsolódik. Bánffy
gróf a 13. században Lendvahegyen, éppen a város felett új várat
építtetett. A vár 1993-ban felújí

Ha valaki
még nem
vette meg...
A celldömölki polgár
mesteri hivatalban korlá
tozott számban még meg
vásárolhatók az alábbi ki
adványok:
Porkoláb István: Cell
dömölk Kismáriaceli sza
badalmas mezőváros tör
ténete
Ára: 160 Ft
Tungü Gyula: Izsákfa
évszázadai
Ára: 300 Ft
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Huszonöt év a mentőautó volánjánál
1971. október tizedikét írtak.
Tóth István gépkocsivezető
ezen a napon jelentkezett először
szolgálatra a celli mentőállomá
son. A hairninc éves fiatalember
- aki addig a nagysimonyi téesz
anyagbeszerzője volt - vegyes
érzelmekkel indult első útjára:
vajon bírja-e azt a látványt, azo
kat a megpróbáltatásokat, ame
lyekkel ezen a pályán óhatatlanul
szembe találja magát?
Tóth István sikerrel végezte el
a tanfolyamokat és a továbbkép
zéseket, s örömmel tapasztalta,
hogy meg tudja állni a helyét az
új munkahelyén. Végül is annyi
ra megszerette a mentős munkát,
hogy 25 éven át, egészen a nyug
díjba vonulásáig az Országos
Mentőszolgálat Celldömölki Ál
lomásán dolgozott. Az utolsó
szolgálatot ez év április negyedi
kén fejezte be.
Az elmúlt 25 évről nagysimo
nyi otthonában beszélgettünk.
- Bizonyára emlékszik ma is
arra, mi volt az első eset, ahová
ki kellett vonulnia.
-Hogyne emlékeznék. Egy tíz
év körüli kisfiú combcsontját tör
te, őt kellett Szombathelyre szál
lítani. Ezt aztán számtalan sürgős
eset, baleseti kiszállás követte.

Nem is lehetne összeszámolni,
hogy mennyi. Az viszont tény,
hogy a 25 év alatt közel 750 ezer
kilométert vezettem mentőgép
kocsi-vezetőként balesetmente
sen. Pedig nekünk nem lehetett
válogatni. Ha jeges volt az út, ha
hordta a havat, ugyanúgy men
nünk kellett, mint a 40 fokos ká
nikulában.
- Mi volt a legszörnyűbb eset?
- A hetvenes évek végén tör
tént, közúti balesethez kellett k i 
vonulnunk. Sárvár fölött a 84-es
főút és a pápai út kereszteződé
sénél egy Mercedes Ifával ütköm

Odébb lépni sem tudtam, hisz én
is segédkeztem. Kis idő múlva
jobb belátásra tért és elengedett.
Így utólag mosolyog rajta az em
ber, de akkor...
- Az önök munkája rendkívül
felelősségteljes.
Hogyan lehet
ennek napról napra megfelelni?
- Ehhez három dolog szüksé
ges: szeresse az ember a munká
ját, de a jó munkatársak és a nyu
godt családi háttér sem hiányoz
hat Én a munkámat nagyon sze
rettem. Rendkívül jó munkatár
saim voltak. A nyugodt családi
hátteret pedig a feleségem és az
édesanyám biztosította. A gyer
mekeim már felnőttek. A fiam aki esztergályos - most éppen
katona, a lányom pedig magyartörténelem szakos tanár, éppen
most végzett
- Mivel telnek most a napjai?
- Tennivaló mindig van bő
ven, meg aztán édesanyám saj
nos olyan helyzetbe került, hogy
ápolásra szorul. Amit eddig a
munkahelyemen tettem, most itt
hon gyakorlom. De szívesen csi
nálom, mindent megteszek érte.
Egyébként most a szabad
ságomat és a sétáló időmet töl
töm, majd csak decemberben le
szek igazi nyugdíjas.
- Kívánjuk, hogy a nyugdíja
éveket jó erőben hosszú időn
élvezze!
Völgyi

Soós bácsi panaszai
Előfordulhat hogy egy ember belső világában élő dolgokat közfigyelemre
méltónak ítéljük. Soós bácsi tíz esztendőnél is régebbi hivatalos határozatot
hordoz a zsebében fotók társaságában. A közvetlen környezetének védelméről
van szó, a kerítése nyomvonalában lévő sövényről, a dísznövényekről. Ez
látszólag „csak" az ő ügye lehetne. Azért emelt szót hogy ne kelljen meg
szüntetni ezt a kis zöld szigetet Erről beszél az utcán, a hivatalban, mert ez
gondjai egyike. Azt mondja, a város az itt lakóké, s mindenki részese lehetne
annak, hogy takaros, rendezett szép legyen. Ezt véljük Soós bácsi törekvésé
iben felfedezni, azért is szóltunktisztelettel,törekvését becsülve. Tennivalónk
akad bőven, s ha mindannyian a közvetlen környezetünk érdekében teszünk
valamit - virágot ültetünk, szemetet takarítunk, rendet szebbet akarunk - ,
akkor Soós József példája nagyon is becsülendő.
D. J.

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

f& ^ Schimmer Győző

gyepmester

06/30/561-938

zött. A Mercedesben négyen hal
tak meg.
-A legnehezebb?
- Egy húszéves fiút kellett a
Sághegyről mentenünk. Rendkí
vül nehéz dolgunk volt. A szik
lákon a saját testi épségünk is ve
szélyben forgott.
-A legérdekesebb?
- Szüld nőhöz hívtak bennün
ket. Már nem volt időnk kórház
ba vinni, otthon kellett a kisbabát
a világra segíteni. Nem vettük
észre, hogy az ágy alatt kutya
van. A gazdi jajgatását hallva
egyszercsak elkapta a bokámat

8

9500 Celldömölk, Pápai u. 6.
Privát: 9500 Celldömölk,
Sági út 9. I X . 39.

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok,
kutyák bejelentése.
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Négyzetméterről ölre, ölről hektárra és fordítva
Közreadjuk ezt a kis „sűrített" táblázatot, hiszen bárkinek naponta szüksége lehet a birtokterületek átszámítására. Érdemes a
lapból kiollózni és eltenni, hogy az mindig használható legyen. Számítógépes korszakunkban talán ennek is sokan hasznát vehetik.
Közreadja: D. J.

1 öl = 1,89648384 méter, 1 négyszögöl = 3,596631 négyzetméter
1 méter = 0,5272916 öl, 1 négyzetméter = 0,278036 négyszögöl

1 kataszteri hold (40x40 Öl = 1600 öl ) = 5754,64153 négyzetméter
1 hektár (100x100 méter = 10 000 m ) = 1 kh és 1180,36424 öl

TERÜLETSZÁMÍTÓ TÁBLÁZAT
négyzetméterről négyszögölre, hektárról kataszteri holdra

TERÜLETSZÁMÍTÓ TÁBLÁZAT
négyszögölről négyzetméterre, kataszteri holdról hektárra
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Újdonság a könyvtárban
Daly Steven: Alternatív kultúra - A m i t a '90-es évekről
tudni érdemes... - Budapest, 1996
A sikeres könyvterjesztés
Egyébként a lexikon igen sok
egyik titka az aktualitás. Aktuális területről - és az alternatív kul
témáról szóló kézikönyvet min túrát nem igazán ismerő és fo
dig jól el lehet adni. Ezt a kötetet gyasztó számára - meglepő cím
Daly 1995-ben jelentette meg an szavakat tartalmaz. Megtudhat
golul. A magyar kiadót dicséri, juk, mi a rebellis reklám, minek
hogy az idén már magyarul is ol a rövidítése a GHB, milyen szer
vashatjuk a lexikont.
vezet Az ö t Százalék Nemzete,
Kicsit meglepd - és főleg szo mit jelent a multikulturalizmus
katlan
hogy a 90-es évekről, stb. A felvett személyek névsora
tehát napjainkról szól, mégpedig is igen változatos. Olvashatunk
az ifj. John F. Kennedyről, Kate
az évtized közepén. És ráadásul
az alcímben szerepel egy olyan Mossról, Larry Clarkról, Noam
kitétel, ami arról értesít bennün Chomskyról stb. Teljesen új,
ket, hogy minden, amit tudni ér hogy ahol az lehetséges, a címszó
demes a témáról, ebben a 220 ol végén Internet cím is szerepel.
dalas könyvben meg is található. Ezen keresztül - azok, akik meg
felelő technikai felszereltséggel
Talán abból a meggondolásból
kiindulva írta meg könyvét a rendelkeznek — az infosztráda
szerző, hogy újabbat és „alterna segítségével még többet tudhat
tívabbat" már úgysem lehet kita nak meg a témáról.
lálni.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Celldömölk és környéke lakosságát, hogy
1996. augusztus 1-jétöl a hétvégi fogászati ügyelet - a jog
szabályváltozások miatt - megszűnt.
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VAS M E G Y E ES
S Z O M B A T H E L Y VÁROS
REGIONÁLIS
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
ALAPÍTVÁNYA
VÁLLALKOZÓI
KÖZPONT
A V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T a következő ingyenes és
kedvezményes szolgáltatásokkal áll kedves ügyfelei ren
delkezésére:
. MIKROHITEL NYÚJTÁSA
. TANÁCSADÓI HÁLÓZAT
• OKTATÁSI PROGRAMOK
- VÁLLALKOZÓI ISMERETEK
- NYELVTANFOLYAMOK
- SZÁMÍTÁSTECHNIKA
- SPECIÁLIS TRÉNINGEK
• ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓK
• RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE
A Vállalkozói Központ alirodát
működtet Bükön, Celldömölkön,
Csepregen, Sárváron, Vasváron és
Szentgotthárdon.
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B
9701 Szombathely, Pf.: 372
Tel.: 94/326-048, 326-049
Fax: 326-049
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Nyári hegyi leletek
Érzékeny sorokat kaptunk Ba
logh István celli lakostól, aki el
küldte azt a régen fogalmazott,
még tintaceruzával rótt iratot,
amely történelmi értékű pecsétle
nyomatot tár elénk. A kissomlyői
hegyközség pecsétje bizonyítéka
annak, hogy működött a hegy
község ezen a hegyen. Száz éves
nél idősebb bélyegzőt használt a
hegybíró, ifj. Kiss Pál. Elődeink
- méltóan a szőlőműveléshez bélyegzőjük körképébe a szőlőfürtöt tették. Talán ez is megha
totta Balogh Istvánt, aki szomor
kás vallomást is fűzött küldemé
nye mellé: „Emlékszem, a 1960as években gondozatlan birtokot
nem láttam. Jókedvvel végeztük
a nehéz szőlőmunkát. Szüretek
eseményszámba mentek. Csend,
tisztaság, jó levegő a múlté. Ma
dáréneket elnyomja a motorizá-

hajulna és a Gyümölcs oda hul
lana a földről csak azon Szomszid szedheti fel és nem az a kié
a fa á mely fel az ellen cselekszik
büntettetek 16 Pénzre De mind
az által akié á fa azokrul az ágokrul mellyek a Szomszid Szőlejibe
hajúinak azokra felmenvin le
Szedheti azokon livő gyümöltsöt."
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Szépen gyarapodik gyűjtemé
nyünk a kellemes történésekről,
megjegyzésekről, amit a szőlős
gazdák régebben és manapság is
„elejtenek". Ezekre is érdemes
Figyelni, a hegyi néprajz szellemi
„képződményei" szépek, izgal
masak, néha „rémesek" is. A
mellékelt karikarúra lehetne an
nak a kiadásra váró hegyi ado
mák gyűjteményének a címlapja,
amely alŐbb-utóbb napvilágot
lát.

4f

•a

ció - hozzáteszem - és az ordító
gépzene, amire a bekapcsolója a
munka miatt nem figyel, lényeg,
hogy harsogjon. Maradt a mono
ton munka. Ezért 1996. évben to
vább nem szőlészkedem. Eladni
nem lehet, nem akarjuk. A pincét
megpróbálom megóvni, hogy
össze ne roskadjon. Többit az
évek megoldják."
Ezúton köszönjük meg doku
mentumértékű
küldeményét,
amely gazdagítja a hegytörténel
met. Érzéseivel is alapjában
egyetértünk, bár a gépesítést már
nem lehet kiiktatni, ezt hozta a
kor. Viszont teljesen igaza van a
hegyek csendjét zavaró ordító
gépzenével kapcsolatban.
Előkerült - hiányosan, de így
is értékes - Sághegy kemeneskápolnai részének a hegytörvénye.
Mit irt elő a V I . articulus? „Az
közö gyümölcs fárul. Ha vala
mely Embernek ollyan helyen
vagyon termő fája, hogy annak
ágárul az Szomszédja Szőlejében

Van sokféle bor, de mindig iz
galmas kérdés, hogy van-e a sző
lősgazdának egy igen fontos „faj
ta bora: nyári bora. Ez azt jelenti,
hogy miként gazdálkodunk a
készlettel, egyáltalán nyáron tölthetünk-e poharainkba magunk
nak, szomszédnak, vendégnek?
Mert esetleg úgy járhatunk ko.
gó hordóinkkal, mint a képen lát
ható figura a kiürült pezsgős
üveggel.

Ehhez az articulushoz jó volna
napjainkban is igazodni, bizo
nyos tapasztalatok ezt még job

ban erősítik. A nehéz munka
mellett azért vannak vigadalmasabb pillanatok, esetleg órák is.

Arról m á r hírt adtunk f
punk korábbi számaiban, ho
szőlőt ültettünk a millecenten
rium alkalmából. Most közö
jük azt a felvételt, amely sze
tartásosan mutatja a szőlőülte¬
tést, amikor egy „kortynyi" bo
rocskával Is meglocsoljuk a re
ményekkel ültetett szőlőveszszőt. Ezt a műveletet Borslts
István végezte el az ültetés ün
nepi pillanataiban.
Dala József
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Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Nagy Zoltán József és Őri Viktó
ria, Mógor Balázs és Kolonics Melinda,
Mayer Géza és Mészárics Zsanett, Mészáros
János Péter és Boldizsár Zsanett Mária, Lónai
Attila és Kondics Zsuzsanna, Tóth Zoltán és
Dancsecs Katalin, Molnár László Károly és
Nagy Anikó, Huszár Balázs és Káldi Babett,
Szabó László és Murai Csilla Tünde, Szakái
Ferenc és Németh Rita, Békési Milán és Kop
péi Anikó Mária, Sallai Jenő és Szórádi Ág
nes, Mórocz Péter és Csizmazia Nóra, Marton
Zsolt és Németh Mónika, Sághy András és
Csordás Mónika Katalin, Kertész Károly és
Gyimesi Adrienn, Bordi Attila Gábor és Bol¬
la Viktória Veronika, Tamás Róbert és Laczkó Helga, Győrffy Péter János és Ambrus
Márta Gyöngyi, Ferency Lajos és Horváth
Anita, Gönye Ferenc és Horváth Hona.
Születés: Varga István és Minárcsik Hajnal
ka fia: Balázs, Mestery Tibor és Pödör Ágnes
leánya: Petra Ágnes, Balogh Tamás és Matócza Hajnalka fia. Albert, Dugmonits Róbert
László és Tóth Éva leánya: Adél, Kapitány
Zsolt és Giczi Hajnalka leánya: Virginia,
Horváth János és Szabó Szilvia Mária leánya:
Dorina, Somlai Zoltán és Kazári Andrea le

ánya: Fanni, Sali Zsolt és Szerdahelyi Beáta
fia: Dávid, Kovács Lajos és Bakonyi Hajnal
ka leánya: Petra, Remport Lajos és Kiskovács
Györgyi Erika fia: Adrián Richárd.
Halálozás: Márton Dénes, Bognár László,
Molnár Lajos, Tamás János, Fülöp Rudolf,
Horváth Zoltánné sz. Holpert Irén, Mészáros
Pálné sz. Horváth Irén, Baranyai Imréné sz.
Esső Etelka, Lukinits Andor Péter, Balogh
Vilmos, Hérincs János András, Takács Lajosné sz. Simon Edit, Barsy Ernóhé sz. Zacsik
Erzsébet
KEMENESSZENTMÁRTON
Születés: Horváth Árpád és Bedő Anikó fia:
Bence.
KEMENESPÁLFA
Születés: Biczó Péter és Tóth Margit leánya:
Franciska Noémi.

Születés: Németh Tivadar és Németh Csilla
Ágnes fia: Máté.
BOB A
Születés: Varga Tibor és Tóth Gyöngyi fia:
Márk, Szépi Ántal Attila és Imre Erzsébet
leánya: Andrea.
KEMENESSÖMJÉN
Születés: Szabó Csaba és Horváth Jolán
Gyöngyi fia: Áron.
JÁNOSHÁZA
Halálozás: Molnár István.
PÁPOC
Halálozás: Kasza Imre.

KEMENESMTHÁLYFA
Születés: Nagy Miklós Attila és Biró Anna
fia: Gábor.
Halálozás: Nagy Istvánné sz. Gosztola Ka
rolina.

MERSEVÁT
Halálozás: Buthi István.
TOKORCS
Halálozás: Ferencz József.

NAGYSIMONYI
Születés: Ágoston Károly és Ebergényi Má
ria Melinda fia: Dániel

Százötven éve létesült
Kis-Czellben kórházépítési alap
Városunk életében nem csu
pán frázis volt az, hogy legfőbb
érték az ember. Mára ez a
hangzatos szólam eltűnt a köz
életből, az újságok hasábjairól,
a felelős vezetők frazeológiájá
ból. Az ember elértéktelene
dett, ezt mutatják a különféle
intézkedések, rendeletek, tör
vények a család, az egész
ségügy területén különösen. Jó
és hasznos ilyenkor a múlt pél
dáján eltűnődni, talán felelős
séget ébresztene a mai törvény
hozókban is!
Az 1846. évi korabeli sajtó hí
reiben olvastuk: „Műit hó 21-én
Kis-Czellben kórház felállításá
ra táncvigalom tartatott, mely
sorsjátékkal volt összekötve. Á
kijátszott tárgyakat a tisztelt
szépnem s lelkes hazánkfiainak
köszönhetjük. Közel 200 sors
jegy adatott el 100 Ft jövede
lemmel. A vigalom csárdással
kezdődött s végződött. Hisszük,

VÖNÖCK

hogy a jövedelem kórház alapí
tásra fog fordíttatni, nem ügy
mint a ...városiaké, kik szinte
táncvigalmat adtak a város kivi
lágítására s a jövedelmet a korcs
mában 3-4 nap és éjjel számítgat
ják, összeadják, kivonják, eloszt
ják mindaddig, míg a nulla által
föl nem emésztetik s ekkor dere
kasan kivilágítva somlaival, haza
tántorognak. Ezt látván a jóté
kony célra örömmel áldozó
könnyű elgondolni, mit érez, mit
gondol. - Ter ... ky."
Erre a Kemenesalján kívülről
beküldött, kissé gunyoros hangú
megjegyzéssel végződött hír
adásra határozott válasz érkezett:
.Június 21-én a városi kórház ja
vára adatott, sorshúzással társí
tott táncvigalmunk igen népes
volt. A kijátszott müvek száma
60 darabra ment és igen érdeke
sek; közel 700 sorsjegy adatott el
- nem pedig 200 - mint e lapok
30-ik számában Körmendről Ter

SPORTHÍR
Tizenhetedik alkalommal rendezték meg Barcson négy város lab
darúgótornáját Celldömölk, Lenti, Körmend és Barcs együtteseinek
részvételével. A torna magas színvonalára jellemző, hogy három mér
kőzésen is csak 1 l-esekkel döntötték el az eredményt a csapatok.

NEKRO

KEMENESMAGASI
Halálozás: Rudnák Sándomé sz. Papp Irma.

Celldömölk, Kossuth u. 13.
Tel.: 30/463-601
Szombathely, Paragvári út 23.
Tel.: 94/312-644
Gyászuk nehéz óráiban mindenre kiterjedő
szolgáltatásainkkal szeretnénk megkönnyíte
ni a fájdalmas tennivalók intézését.
Temetések teljes lebonyolítása, hamvasztatás, exhumálás, kellék
árusítás, koszorúkötészet, szállítás belföldre, külföldre.
Fizetési könnyítések:
- ingyenes koszorúkiszállítás
- kamatmentes részletfizetés
- ingyenes anyakönyvvezetés, ügyintézés
BÍZZON BENNÜNK, H O G Y SEGÍTHESSÜNK
OLCSÓBBAN, SZEBBEN, KEGYELETTEL
Temetkezési és

y^z>

... ky úr írja és nem 100 ftot, ha
nem 400 fton felül jövedelme
zett, mely összeg a városunktól
adott 1000 pftal már kamatozik.
S most bízvást hisszük tiszt.
Ter... ky úrnak azon meggyőző
dését, miszerint az érintett összeg
- mint köröztetve volt - egyedül
szent célra fog fordíttatni.
Egyébiránt köszönjük szíves
megemlékezését, bár nem ismer
jük, hogy részünkről köszöni t.
résztvevőink kegyes pártfogását.
- Szüvihar."

Fentiekhez nem fűzünk meg
jegyzéseket, a mára hasznos kö
vetkeztetéseket mindenki maga
vonja le!
A kormány tízezreket érintő
felelőtlen egészségügyi célkitű
zései, az emberi életeket leérté
kelő intézkedései a mi kórhá
zunk létét is veszélyeztetik. Ma
napság nem táncvigalom és sors
játék a megtartására való meg
oldás. A kor szavát értenünk
kell!

A kétnapos torna eredményei:
Körmend-Celldömölk
Barcs-Lenti
HL helyért Celldömölk-Lenti
I—II. helyért Barcs-Körmend
A torna végeredménye: 1. Barcs,
Lenti.

Nádasdy Lajos

2:0
2:2 1 l-esekkel 7:6
1:1 1 l-esekkel 6:5
1:1 11-esekkel 5:3
2. Körmend, 3. Celldömölk, 4.
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Továbbra is NB II-ben a férfi kézilabdázók
Forró nyár várt a bajnokság során kieső helyen végzett celldömölki férfi kézilabdá
zókra. Bár rezgett a léc, de - némi hátszéllel - végül sikerült teljesíteni a kitűzött célt,
a bennmaradást. Az előző szezon értékelése mellett a kézilabdások bajnokság előtti
helyzetével kapcsolatos legfontosabb tényeket foglalta össze lapunk számára Kósa Ottó
játékos-edző, Löwinger György technikai vezető és Szabó Lóránt szakosztályvezető.
1995 dszén nem volt igazán csapatuk, s
ebben lehet, hogy edzói hibák is közrejátszot
tak, de egyes játékosok hozzáállása szintén
megkérdőjelezhető' volt. A Kisbér elleni ha
zai mérkőzés szervezési problémák miatt két
pontjukba került, ami az egész évre kihatott,
hiszen ennek birtokában bennmaradtak volna
már a bajnokság lefújásának pillanatában. A
siralmas ősz után nagyon rossz kilátásokkal
tekintettek a tavaszi szezon elé, de szerencsé
re megrázta magát a társaság. A bajnokság
második felében tizenegy pontot szereztek,
ami pontosan 50 százalékos teljesítménynek
felel meg. Játszottak néhány igazán parádés
meccset, például a FOTEX és az ETO ificsa
patai ellen felvillantották valódi képességei
ket Az együttes tagjai átérezték az őszi csor
ba kiküszöbölésének szükségességét és érzésük szerint - egyúttal csattanós vá
laszt adtak az előző szakosztályvezető részé
ről elhangzott bírálatra. Végeredményben a
tizedik helyen, kieső pozícióban végeztek 16
ponttal.
Ekkor jutott nagy szerephez a sportdiplo
mácia és a Magyar Kézilabda Szövetséghez
benyújtott kérelmükben számos érvet sora
koztattak fel további NB Tl-es tagságuk biz
tosítása érdekébea Egyrészt az elmút idénytényei közül hivatkoztak a Kisbér ellen, író
asztal mellett elvesztett mérkőzésre, valamint
a Győri Vertikál elleni találkozón a rivális
Várpalotai Unióban játszó Horváth János já
tékvezető etikailag kifogásolható bú-ói közre
működésére. E zavaró momentumokon kívül
másrészt indoklásként hozták fel, hogy kizá

rólag helyi kézilabdásokból áll a csapat, jő
utánpótlás-nevelése révén nem csak Vas me
gyében, hanem regionális tekintetben is kézi
labda-fellegvárnak számít Celldömölk. Ha
ezek után a felnőtt együttes kikerült volna a
magyar kézilabda központi vérkeringéséből,
akkor pillanatok alatt széthullhatott volna a
hosszú ideje módszeresen épülő kézilabdabá
zis. Indoklásukat meggyőzőnek találta a szö
vetség és besorolta őket az 1996/97. évi NB
U-es bajnokság északnyugati csoportjába.
Szerettek volna a szerintük könnyebb délnyu
gati csoportba átkerülni, mint a nagy kézilab
dás hagyományokkal, sokszor NB l-es ta
pasztalatokkal rendelkező győriekkel, veszp
rémiekkel, várpalotaiakkal játszani, de az
előzmények után igazából nem morgolódhat
tak a döntésen.
Nem példa nélkül álló eset az ilyen admi
nisztratív beavatkozás Celldömölk kézilabdá
zásának történetében sem, de már ők is ta
pasztalták, hogy az előző évben kiesett csapat
újra felbukkant a bajnokság mezőnyében.
Sajnos, jellemző lett a magyar sportra, hogy
nagyon sokszor nem a pályán dőlnek el baj
nokságok lényeges kérdései (szereplési jog
átadása, fúzió, létszámnövelés stb.) A játéko
sok örülnek a megkapott lehetőségnek és a
felkészülési időszak munkáján érződött a bi
zonyítási vágyból eredő elszántság. Ha tudá
suknak megfelelően teljesítenek, akkor a baj
nokság első felébe, a hat közé várható az
együttes.
A játékoskeretben jelentősebb változás,
hogy Fonyó 10 hónapig kiesik tanulmányai

Megyei labdarúgó-bajnokság
CVSE-Antók Nyomda-Náral 4:3 (2:1)
Celldömölk, 1000 néző. CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Nagy
A., Horváth I . , Huszár, Varga N . - Molnár T., Bognár Z., Varga G.,
Takács (Horváth T.) - Balhási Sz., Szabó (Gulyás). Góllövő: Balhási
(3), Bognár (11-esbŐl).
Remekül kezdett a hazai csapat a jó iramú találkozón, már az első
negyedórában Balhási két góllal letette a névjegyét A biztos előny
talán túlságosan is megnyugtatta a cellieket, mert ezután a vendégek
is vezettek néhány formás támadást, amelyek egyikéből szépítettek.
A második játékrész elején született újabb két celli gól már-már k i 
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miatt s ugyanezen oknál fogva Dénes Ákos
a Berzsenyi Dániel TanárképzőFőiskoIa csa
patát erősíti. Mivel Harkály Tiborra sem szá
míthatnak, ezért tapasztalt, húzóembernek
számító, bravúrokra képes kapusra van szük
ségük. Kiszemelt játékosuk van, de az átiga
zolás ügyére még nem került pont Bíznak
abban, hogy a BDTF-fel kötött megállapod
alapján kölcsönjátékosok szerepeltetésére
nyílik lehetőségük. A középiskolás szint to
vábbra is fehér foltot jelent a városban, ez
fordulhat elő, hogy sok tehetséges celli kézi
labdás játszik a megye különböző csapatai
ban.
A női gárda negyedik helyen végzett az
előző évi megyei bajnokságban, ami nagyon
jő eredménynek tekinthető a fiatal együttes
től. Erre alapozva az egyesület vezetése a női
szakágban két éven belül az NB II-be való
feljutást túzte ki célként, amihez Salamonná
Csótár Adrienn szakmai hozzáértése szolgál
hat fedezetül.
A férfiak és a nők egyaránt részt vesznek
szeptember 13. és 15. között egy németorszá
gi tornán. A küldöttség teljes ellátást élvez,
de a játékosoknak az útiköltséghez hozzá kell
járulniuk.
Az együttes fő támogatója Kovács Lajos
elnök révén a Sághegyalja MgTsz, továbbá
Balogh Zsolt, Pozsonyi Mihály és Szakács
László vállalkozók. A hathatós szponzori
rendszer kialakítása érdekében komplex
együttműködésre lenne szükség, hiszen volt
olyan év, amikor az utánpótlásra fordított
ilyen célú támogatási keret elélte az NB U-es
felnőtt csapat költségvetését. A szakosztály
irányítói az említett németországi tornához,
illetve a bajnoki évadra várják a cégek, egyé
ni vállalkozók jelentkezését szponzori rek1 ámszerződéshez.
Németh Tibor

ütéses győzelmet sejtetett a tavalyi ezüstérmes ellen. A mérkőzés
szorossá tételéhez a hazaiak kiengedésére is szükség volt...
Vasvár-CVSE-Antók Nyomda 0:2 (0:1)
CVSE-Antók Nyomda. Nagy Z. - Nagy A., Horváth I . , Huszár,
Varga N. - Horváth T., Varga G. (Molnár T.), Bognár Z., Szabó J. Balhási Sz. (Mészáros), Vidos (Gyurák). Góllövő: Balhási, Vidos.
Hosszú vasvári nyeretlenségi sorozatot szakított meg a kitűzött
célhoz méltón rajtoló celli gárda. A végig fölényben lévő bajnokas
piráns magabiztosan játszva megérdemelten szerezte meg a három
bajnoki pontot a rnindenkire veszélyes hazai együttes otthonában. Az
első két találkozó mind a hat találatát új játékos szerezte és a tavalyi
megyei gólkirály Gyurák csak pár percnyi szereplési lehetőséghez
jutott.
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