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Átadták az új postát 
Az 1996-os esztendőt méltán nevezhetjük mérföldkőnek a posta, 

de a város életében is. A telefonhálózat korszerűsítése után október 
28-ától új helyen végezhetik munkájukat a város életében egy fontos 
szolgáltatást teljesítő postások. 

Mindenki egyetért abban, hogy a felújított és a célnak megfelelően 
átalakított épület kellemes színfoltja, dísze lett a város központjának. 
Mindenki jól j á r t A város azért, mert a korábban több célt is szolgált 
épület további sorsa rendeződött, a posta pedig azért, mert dolgozói, 
ügyfelei emberi körülmények közé kerültek. 

Az avatáson megjelent dr. Pusztai Gyula, a Vas Megyei Közgyű
lés elnöke, Doros Béla, a Magyar Posta Rt. elnök-vezérigazgatója. 
Major I s tván , a Soproni Postaigazgatóság igazgatója, valamint 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Ez is MOL, csak más 
Ez év tavaszán bontották el 

Celldömölkön a M O L töltőállo
mást, amiről akkor lapunkban is 
beszámoltunk. Négy hónappal 
később egy új , modern, nyugati 
színvonalú létesítményt találunk 
a régi helyén. Több mint húsz 
éves működést követően először 
1989-ben korszerűsítették, há
rom évvel később új arculatot ka
pott, majd idén tavasszal teljes 
átépítés következett, hogy mind 
inkább meg tudjon felelni a dina
mikusan fejlődő város elvárásai-

MÁRVÁNY \ 
MUNKARUHA, 

CSEMPE, JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. U. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

nak - olvashatjuk a M O L sajtó
tájékoztatójában. 

A M O L Rt. megadta a módját 
az avatásnak, amelyen jelen volt 
Szabó Lajos országgyűlési kép
viselő is. Az avatóbeszédet 
Szán tay Balázs , a M O L Rt. mar
keting igazgatója mondta, aki kü
lön kiemelte a celli önkormány
zat példás hozzáállását, és ez al
kalomból egy jelentős összeget 
adott át a celldömölki Dukai Ta-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Emlékpark- és kopjafaavatás 
a forradalom 40. évfordulóján 

Millecentenáriumi emlékparkot 
és kopjafát avattak Celldömölkön 
október 23-án, a forradalom 40. év
fordulójának ünnepi megemléke
zésén. Dénes Tibor fafaragó mű
vész gyönyörű alkotását Vinter Jó
zsef, a művelődési, oktatási, sport-
és gyámügyi bizottság elnöke lep
lezte le képünkön. Avatóbeszédé
ben egyebek közt utalt a magyar 
nemzet nagy sorsfordítóira, és fel
hívta a figyelmei a múlt, az örök
ség, a hagyományok tiszteletére. 

Az 1956-os forradalomról Ros
ta Sándor, a Berzsenyi iskola 
igazgatója emlékezett meg. Hang
súlyozta, hogy a magyar nép 1848-
hoz hasonlóan 1956-ban is maga 
vívta szabadságharcát. Utalt rá, 
hogy az események alakulásában 
komoly szerepe volt a nyugati ál
lamok közömbös magatartásának 

is. Kérte a hallgatóságot: mindenki 
törekedjen arra, hogy *56 képe ne 
a torzulás, hanem a kiteljesedés 
felé hasson. 

völgyi 

Színházbusszal Budapestre 
December l-jén (vasárnap) színházbusz indul Budapestre. A Ma

dách Színházban a Hegedűs a háztetőn című musicalt nézhetik meg 
az érdeklődők. A részvételi díj 2000 forint. Ez az összeg a belépőt, 
az útiköltséget és a vacsorát fedezi. Jelentkezni lehet a Kemenesaljái 
Művelődési Központ büféjében. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólap rag asztok. 

Szeretette/ várjuk 
\ kedves I 
\\ vásárlóinkat! / > 

A millecentenárium helyi záró rendezvénye 2» & - S 

Celldömölkről elszármazottak találkozója 
A honfoglalás 1100. évfordulójának utolsó cell

dömölki mozzanataként október 26-án került sor a 
Kemenesalja fővárosából származott neves szak
emberek összejövetelére. Az érdeklődést jelezte, 
hogy a meghívottak köréből közel százan fogadták 
el az önkormányzat szíves invitálását. 

A „hazajött vendégeket" a Kemenesaljái Műve
lődési Központ előtti téren a majorctte-csoport és a 
városi fúvószenekar köszöntötte, majd Nagy Is tván 
művész-tanár nyitotta meg a Kemenesaljái Alkotó
kör kiáll í tását Ezután Makkos István polgármes
ter tájékoztatója hangzott el Celldömölk általános 
társadalmi és gazdasági állapotáról, amelyben a fej
lődés viszonylagos lassúságát részben a „kereszt
apa-hiány", a gyenge lobbyzás rovására írta. Kérte 
a jelenlevőket, hogy az érzelmi elkötelezettség ta
laján kapcsolati tőkéjüket kamatoztassák szülőföld
jük javára is. Később a közönség körképet kapott a 

város oktatási, könyvtári és közművelődési, vala
mint sporthelyzetéről. Nagy taps köszöntötte Kere
kes Káro ly t , az 1928-as labdarúgó bajnokcsapat 
egyetlen élő tagját. Ezt követően mintegy kétórás, 
Celldömölk művészeti eletét reprezentáló gálamű
sor zajlott a vendégek tiszteletére. A 30. szüle
tésnapját ünneplő Liszt Ferenc Vegyeskar, a Ber
zsenyi Dániel Gimnázium versmondói, a rock and 
roll bemutató résztvevői, Horváth Tamás hegedű
szólója, a zeneiskola fuvolatriója és a Kemenesalja 
Néptánccsoport gyakran ragadtatták tapsra a néző
ket. A kulturális kínálat után a gazdag svédasztal 
melletti állófogadás nyújtott lehetőséget a kötetlen 
eszmecserére és az ismerkedésre. A találkozó során 
közös óhajként hangzott el, hogy feltétlenül foly
tatni érdemes a hagyományteremtőnek szánt kez
deményezést. (A rendezvényre következő szá
munkban visszatérünk.) Németh Tibor 
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V 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Makkos István polgármester. A 
megjelentek üdvözlése után 
Rupnik Károly , a győri színház 
művésze tolmácsolta Bárányi Fe
renc alkalomhoz illő, A hírho
zókhoz című költeményét a pos
tásokról, akik esőben, hóban, sö
tétben hidat ácsolnak lélektől lé
lekig. Avatóbeszédében Major 
István először a múltról beszélt, 
amit röviden úgy foglalhatunk 
össze: sem a szabványnak, sem 
más emberi követelménynek 
nem felelt meg a postának eddig 
otthont adó épület. A celli postá
nak sosem volt igazi otthona. Év
tizedek óta tudták: a kialakult 
helyzetet már régen túlhaladta az idő. A mostoha körülményeket so
káig nem lehet elviselni. A megoldás azonban évről évre késett, mert 
egy hosszú távra megfelelő épületet nem találtak. Kiemelten szólt az 
önkormányzattal folytatott nagyon korrekt, a megoldást segítő hasz
nos tárgyalásokról, amelynek eredménye a most átadott intézmény. 

A beruházás 78 millió forintba került, ebből 62 milliót a Magyar 
Államkincstár Beruházási Irodájától kaptak. A rövid idő alatt a város 
lakosainak a szeme előtt megvalósult beruházásról túlzás nélkül el
mondható, hogy az épület külső megjelenésében dísze a városnak. 
Belül az impozáns, tágas terek lehetőséget kínálnak a kulturált mun
kára és ügyfélfogadásra. Korábban hosszú átfutási idő volt a postánál. 
Napjainkban a számítástechnikában már megelőzik a bankokat. Major 
úr köszönetet mondott a beruházásban részt vevő cégek eredményes 
és színvonalas munkájáért. A belső tér kialakításakor nagyon fontos
nak tartották a régi formaelemek visszaállítását, tagolással és színvá
lasztással érték el a kiemelkedő megjelenítést. 

Befejezésül - tisztelegve Berzsenyi szellemének - a költő A pesti 
magyar társasághoz című verse hangzott el nagy élményt nyújtó elő
adásban. Doros Béla elnök-vezérigazgató a szalagot átvágva az épü
letet átadta Bagarus S á n d o r n é hivatalvezetőnek, aki végigvezette a 
vendégeket az egyes részlegeken. A csinos postáshölgyek 15 órától 
már az új helyükön fogadták ügyfeleiket, akik örömüket fejezték k i 
a korszerű körülményeket látva. 

A bejáratnál egy emléktáblát helyeztek c l , amely jelzi , hogy a múlt 
század végén készült épületet a millcccntenárium évében újították fel. 
És ha már a múltra utalunk, azt is említsük meg, hogy a Pápáról 
érkező, egykor postaútnak nevezett út - ma Király János utca - az új 
postahivatal mellett torkollik a főtérbe. 

Káldos Gyula 
Fotó: Völgyi 

Ez is MOL, csak más 
(Folytatás az l. oldalról) 

kách Judit Játékszín Alapítvány 
támogatására. 

Ezután Makkos István pol
gármester átvette a töltőállomást 
a város polgárai nevében. A 
K M K mazsorett-csoportja, majd 
a Kemenesalja Néptánccsoport 
szórakoztatta a jelenlévőket. 

Az avatási ceremónia után dr. 
Györfi János t , a M O L Rt. egyik 
igazgatóját kértük, mutassa be a 
celli kutat. 

- A M O L 2000-es kutakat ál
talában 12 hét alatt készítjük el. 
A celldömölki is nagyjából ennyi 
idő alatt lett kész. Költsége mint
egy 100 millió forint volt. A ga
rantáltan jó minőségű, környe
zetkímélő üzemanyagok mellett 
autómosás, shop, szerviz-sziget 
és snack-sarok áll a vendégeink 
rendelkezésérc. európai színvo-

- A környezet védelmét töbl 
dolog szolgálja. Legelőször isj 
hogy a tartályaink dupla falúi 
így az üzemanyag nem kerülhs 
a talajba. Egy kicsit a jövő évez 
redet idézi talán, hogy berends 
zéseinket aktív gőzvisszavezet 
ses rendszerrel láttuk el. Tehát 
benzingőz zöme sem a tankolá 
nál, sem az átfejtésnél nem ker 
a levegőbe. Ugyancsak a kömys 
zetvédclmet szolgálja az a beren
dezés is, ami a csapadékvn 
tisztítja, mielőtt a csatornarend
szerbe jut. Az autómosásná 
használt vizet is újratisztítjuk 
visszaforgatjuk, így kevesebl 
is használunk belőle. 

- Megyénkben ez az ötödik 
MOL 2000-es kút. Miért éppei 
Celldömölkön építették? 

- Ügy gondoltuk, hogy a 1! 
ezres lélekszámú Celldömölk 

nalon. Az esztétikus illcmhelyi-
ségek mellett a mosdóban gyer-
mckpelenkázót is találnak az au
tósok. 

- Mitől környezetkímélő ez a 
töltőállomás? 

annak vonzáskörzete megérdem
l i ezt a modern kutat. Bízunk 
benne, hogy egyre többen kedve
lik meg nem csak üzemanyaga
inkat, hanem a shopot és egyéb 
szolgáltatásainkat is. Völgyi L. 

Jótékonysági rendezvény az evangélikus gyülekezetben 
Nemrég ünnepelték Celldömölk evangéliku

sai templomuk felépítésének 250. évfordulóját. 
A két és fél évszázad alatt már néhányszor kény
telenek voltak felújítani az épületet és ezt min
dig adakozásból tették. Renoválás van folya
matban jelenleg is. Ennek sikeres befejezése ér
dekében jótékonysági rendezvényt szerveznek. 
A nívósnak ígérkező műsor a celldömölki evan
gélikus templomban lesz november 9-én 17 óra
kor. 

A program Sághy András lelkész üdvözlő 
szavaival kezdődik, ezt követően Tarr László 
gitáron Bach: a-moll lantszvitjéből ad elő rész
letet. Papp János neves színművész Remenyik 
Sándor: Templom és iskola című versét mondja 
el. Gounod: Ave Maria és Händel: Large című 
dalát Heim Mercedes énekli, orgonán kísér 

Szilly Dona. Berzsenyi Dániel: Fohászkodás cí
mű költeményét előadja Papp János. Czupor 
Attila egy Bach korált és Mozart: Aleluja című 
művét játssza trombitán, orgonán közreműkö
dik Szilly Ilona. Ezt követően ismét szavalat 
következik, Papp János Remenyik Zsigmond: 
Imádság című művét adja elő. 

Az est másik neves vendége, Szokolay Sán
dor zeneszerző zenei hitvallását mondja cl szó
ban, bőséges zenei illusztráció kíséretében. Ezt 
követően a résztvevők közösen eléneklik Szo
kolay: Jézus Krisztus mesterünk című művét. 
Vezényel Süle Ferenc. Berzsenyi Dániel életfi
lozófiái művét Papp János adja elő. Utolsó mű
sorszámként Süle Nóra orgonán előadja Bach 
d-moll toccata és fuga című művét. 

A szervezők szeretettel várnak minden érdek

lődőt az ingyenes műsorra. A templomjavítá 
befejezésére felajánlott adományokat szívesen 
fogadja a celldömölki evangélikus egyházköz
ség. 

k i 
szabás-varrás tanfolyam 

Egy már bevált tanfolyam újbóli indí
tása lesz hamarosan a KMK-ban. Gá ta i 
E r n ő n é nyugalmazott mesterszabász ve
zetésével gyermekruha-készítési kurzus 
indul. Még van néhány szabad hely a 40 
órás, sok gyakorlatot tartalmazó tanfo
lyamon. A részvételi díj 5000 forint. 
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Egy emigráns vallomása 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

40. évfordulója kapcsán számos megemléke
zést tartottak Celldömölkön is. A leghitele
sebb tanúk, a leírt szövegek, a fennmaradt do
kumentumok erejével próbálta bemutatni a 
forradalmat, annak előzményeit és utóhatását 
az a kiállítás, amely Hetényi József ma
gángyűjteményéből állt össze és a Kemenesal
jái Művelődési Központban került bemuta
tásra. 

A másik rendezvény, amelyről részleteseb
ben szólok, az Kovács Andor, Svájcban élő 
közgazdász, az 1956-ban a csurgói járási for
radalmi nemzeti bizottság elnöke által tartott 
emlékezés a református templomban. A cell
dömölki református egyházközség és a Keme
nesaljái Berzsenyi Asztaltársaság szervezésé
ben tartott rendezvényen egy igen érdekes 
életutat ismerhettünk meg. Egyike sok sorsfor
dulója közül Celldömölkhöz köti, 1945-ben az 

egyik közeli majorságban tartották fogva, mi
előtt orosz fogságba hurcolták. 1957-ben kel
lett Svájcba emigrálnia a forradalomban való 
részvétele miatt. 1966-ban szerzett közgazdá-
szi oklevelet. 

Emlékezéseiben az 1956-os forradalomról 
szólva kiemelte, hogy a fő események Buda
pesten zajlottak, úgyhogy a vidéki közigazga
tás átállása sokkal kevesebb gonddal járt. 
Emigrációs sorsáról szólva kiemelte a külföldi 
segítőkészséget, hisz - ahogy ezt más, a for
radalomban részt vett egyének is hangsúlyoz
ták - a magyarság megítélése sokkal pozití
vabb lett Nyugat-Európában az 1956-os ese
mények kapcsán. 

Fontos szerepe volt az Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem munkájában is. Ez a 
jelentős intézmény számos, a rendszerváltásig 
tiltott író művét adta ki , és igyekezett ápolni a 
haladó magyar gondolatot. Közgazdász mivol-

tához híven szólt Magyarország jelenlegi ál
datlan gazdasági helyzetéről. Szerinte nem re
ménytelen a helyzet, nagy fegyelemmel és a 
progresszív erők előretörésével orvosolhatók 
a bajok. 

Forradalom Somogyban című kötetének 
utószavában Kovács Andor Bibó István 1956-
ra vonatkozó, de örökérvényű szavait idézi: 
„A magyar népnek pedig, mely e pillanatban 
e történelmi szerep minden dicsőségét és min
den súlyát hordozza ...nem feladata, hogy új 
felkelést kezdjen és új visszatorlás! provokál
jon k i . De feladata, hogy minden rágalommal, 
feledéssel és elszürküléssel szemben tisztán 
őrizze meg a maga forradalmának a zászlaját, 
mely az emberiség szabadabb jövőjének a 
zászlaja is." 

Azt hiszem, a kötet végére nem véletlenül 
került ez az idézet. Kovács Andor egész élete 
- ahogy ez emlékezéséből is kiderült - ezt a 
nemes és fennkölt célt szolgálja. 

Györe Géza 

A Kemenesaljái Művelődési Központ 
novemberi programja 

Kerülő nélkül a Pityervárba 
Utoljára 10 évvel ezelőtt mázolták a celldömölki vasútállomás vá

gányai felett, a Pityervárba vezető hidat. A gyalogos-felüljáró mára 
megérett egy alapos karbantartásra. A több mint másfél hónapja lezárt 
híddal kapcsolatban Győr i E lemér , a M Á V Rt. Pápai Pályagazdál
kodási Főnökségének szakaszmernöke lapunk kérésére elmondta, 
hogy a folyó munkálatokkal kettős feladat megoldását tervezték. Ese
dékes volt az időszakos felülvizsgálat (szegecskötések, tárnok, alapzat 
vizsgálata stb.), és ezzel együtt a teljes festés. 

Az előző festékrétegek eltávolítása után a műszaki vizsgálatokat a 
Pápai Pályagazdálkodási Főnökség szakemberei végezték el. Szege
cset egyet sem kellett cserélni, azonban például a régi, 2. számú 
postahivatal mellett a feljáró-pihenő tartószerkezetének javítása és 
„felbetonozása" szükségessé vált a tárnok talajközcli erős korróziója 
miatt. Kicserélik a védő dróthálót a híd egész hosszában, valamint a 
járdaszerkezet fa elemeinek részleges cseréjére is sor kerül. 

Ez utóbbiak beépítése előtt az acélszerkezet festését a szegedi A N 
TIKORR Kft.-vei végeztették el, amely kedvező árajánlatával nyerte 
el a munkát. A „tikurrila" festékcsoport alap-, közbenső- és fedőré
tegeit mázolással vitték fel az 1100 négyzetméternyi felületre. (Ké
pünkön a híd a második rétegfestés után). 

Lapzártakor kerül sor a műszaki átvételre. Reméljük, lapunk meg
jelenésének idejére - ha az időjárás nem akadályozza a munkákat -
ismét rövidebb úton, a gyalogos-felüljárón át juthatunk el a Pityer
várba! mita 

13-án (szerdán) 17 óra 30 perc
kor Koszorúcska címmel a társas
lánc tanfolyam bemutató zárófog
lalkozása. 

15-én (pénteken) 18 órakor Ná
poly, Pompeji, Capri címmel We-
szelits Jenő tanár előadása a 3-as 
teremben. 

22-én (pénteken) 19 órakor Er
zsébet- és Katalin-bál. Részvételi 
díj 1100 forint. A belépő a vacsora 
és az éjfélkor felszolgálásra kerülő 
hidegtál árat is tartalmazza. Zenél 
a Casio együttes. Sztárvendégek: 

Nagy Bandó András humorista és 
Nagy Natália (a közismert Bese
nyő-család tagja). 

23- án (szombaton) 18 órakor 
Van egy ház a Tisza-parton cím
mel magyarnóta és operettest a 
színházteremben. Fellép Hatvani 
Kiss Gyöngyi és Tárnái Kiss 
László. A belépőjegy ára 200 fo
rint. 

24- éig látogatható Use Schwarz, 
Naira Haidmayer-Gcworkian és 
Erwin Schwentner stájerországi 
művészek kiállítása a galérián. 

Értesítjük T. vásárlóinkatj 
hogy ü z e m a n y a g k u t u n k n a ] D2 gázolaj , illetve 98-as motor
benzin forgalmazásán túl , valamennyi haszon-, és személy
gépkocsiba haszná lha tó 

ÖMV motorolaj forgalmazásával is 
a T. üzemeltetők rendelkezésére állunk. 
N Y I T V A T A R T Á S : 0-24-ig. O L C S Ó Á R A K ! 
C E L L VO K F T . Cel ldömölk, Kolozsvári u . 16. 

A legkorszerűbb burkolatok 
a legnagyobb választékban! 

Az ALFÖLDI Porcelángyár Rt., 
Zalakerámia Rt. választékából a 

BAU Kft-nél. 
Celldömölk, Építők útja 2. 
(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén) 
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Testvérmúzsák találkozása 
A Celldömölki Zenebarátok 

Körének évadnyitó rendezvénye 
kettós élményt ajándékozott a 
résztvevőknek. Az est első" része 
a muzsika jegyében telt. Goszto-
la Tünde, a zeneiskola volt tanít
ványa élete első Önálló estjén lé
pett fel Bach, Beethoven, Schu
bert és Brahms müveinek tolmá
csolásával. ' A tehetséges fiatal 
művész - a Győri Zeneművészeti 
Főiskola másodéves hallgatója, 
Tóth Lajosné egykori tanítványa 
- nagy sikert könyvelhetett el, s 
reméljük, a továbbiakban is hall
hatunk majd róla. 

A koncert szünetében került 
sor Takács Ferdinánd festőmű
vész tárlatának megnyitójára. 
Akik ott voltak, bizonyára egyet

értenek a tudósítóval abban, 
hogy a képek nyújtotta látvány 
méltó a nagy klasszikusok zené
jéhez. 

Takács Ferdinánd Reziben 
született, jelenlegi lakóhelye 
Cserszegtomaj. Éppen ezért sem
mi meglepő nincsen abban, hogy 
gyakorta választja képei témájául 
a Balatont, a Kis-Balatont, az is
merős dombokat, erdőrészlete¬
ket, úgy szűrve át önmagán az 
átélt élményeket, hogy azok má
soknak is gyönyörűséget jelente
nek. Az autodidakta művész saját 
fejlődése során a témák kiválasz
tása mellett a formanyelv kiala
kításában is örömét lelte, s találta 
meg saját s t í lusát Alkotói felfo
gására je l lemző a természet min

denek fölöttisége. Az ember csak 
roppant alázattal, egy-egy képi 
utalás erejéig van jelen az alko
tásokban, mintegy éreztetve az 
emberi lét parányi mivoltát a 
végtelen örök természettel szem
ben. 

Takács Ferdinánd az egyéni 
alkotómunka mellett a művészet 
prófétájává is szegődött, hiszen 
az idén már az ötödik művésztá
bort szervezte, ahol a sokszor el
térő felfogású, más stílusú, f or-
manyclvű művészeket csak a kö
zös elhivatottság hozza össze, s 
mégis valahol eggyé válnak a 
sokféleségben is. A tájképek 
mellett egy speciális világot is 
megjelenít műveiben az alkotó, 
ez pedig a barlangok világa. A 
felületes szemlélőnek esetleg 
unalmas lehet egy barlangbelső, 
de nem az a művésznek, aki nem 

csak festi, de fel is tárja a bari 
gokat, hiszen barlangászással (' 
foglalkozik. Ilyen ihletésű ké 
jelenleg egy budapesti tárlat 
csodálhatja a közönség. 

Mikor terveiről kérdeztem 
Takács Ferdinánd elmondta, 
hogy a jövőben szeretne a sziir. 
realisztikus, filozofikus témák 
felé tendálni, a hol az eddiginél 
egy kicsit márkánsabban jelenne 
meg az ember, de csak annyiraj 
hogy a természet megszokott do
minanciája ne sérüljön ezáltal 
Az új ciklus címe tán Tükörké¬
pek lesz. 

Azt hiszem, sokunk nevé 
mondhatom, várjuk az új felfog 
sú képeket, addig pedig jőszívve 
ajánlom a tájképeket, amelyek: 
november végéig láthatók az 
Ádám Jenő Zeneiskolában. 

Kozmán 

Ital, 
ké-

•8 
've 

<yb* Szilveszteri teremfoci '96 
A hagyományoknak megfelelően az idén is teremfocival búcsúztatjuk 

az évet, 
1996. december 21-22-én, majd 27-28-29-30-án nyolcadik alka

lommal kerülnek megrendezésre a SZILVESZTERI KUPA PAR
KETTFOCI mérkőzései. 

Jelentkezni 6 korcsoportban lehet: 
I . korcsoport: általános iskolák 3—4. osztályos tanulói 
(nevezési díj: 1000 Ft) 
U . korcsoport: általános iskolák 5-6. osztályos tanulói 
(nevezési díj: 1000 Ft 
ÜL korcsoport: általános iskolák 7-8. osztályos tanulói 
(nevezési díj: 1500 Ft) 
Játszani csak érvényes diákigazolvánnyal lehet. Ennek hiányában a 

vrsenyző nem léphet pályára! 
I V . korcsoport: serdülő korosztály 1981-ig bezárólag 
(nevezési díj: 2000 Ft) 
V. korcsoport: ifjúsági korosztály 1978-ig bezárólag 
(nevezési díj: 3000 Ft) 
V I . korcsoport: felnőtt korosztály (korhatár nélkül) 
(nevezési díj: 4000 Ft) 
Egy-egy benevezett csapatban maximum 10 személy nevezhető! Aktív 

játékosok is szerepelhetnek a mérkőzéseken, az alábbi megkötésekkel: 
Csapatonként 5 fő nevezhető (ezt a nevezésnél kérjük megjelölni), aki 
megyei I. osztályú, illetve NB-s bajnokságban, vagy külföldön szereplő 
(független az ottani bajnoki osztálytól) csapat tagja, de közülük egyszerre 
csak 3 lehet a pályán. 

NEVEZÉS: 1996. december 6-án 12 óráig lehet nevezni a Celldö
mölki Polgármesteri Hivatal 17. sz. szobájában Molnár Gábornál. A név
sort és a nevezési díjat egyidejűleg kell leadni! 

LEBONYOLÍTÁS: Mindenki számára legalább 3 mérkőzést biztosí
tunk. A V I . korcsoportban négy csapatos csoportokban körmérkőzéses 
formában, két továbbjutóval. (Ezek a mérkőzések minden nap 14 órától 
lesznek), majd december 30-án 8 órától 16 csapat részvételével egyenes 
kiesés formájában kerül lebonyolításra a parkettfoci. 

DÍJAZÁS: Az egyes korcsoportok 1-3. helyezettjei oklevélben, míg 
győztese serlegben részesül. 

EGYÉB TUDNIVALÓK: Jelentkezéskor kell leadni a csapatok név
sorát, a játékosok születési évének megjelölésével, valamint a csapatve
zető pontos címével. Óvás nincs, vitás esetekben a verseny szervezője 
dönt A mérkőzéseken csak torna- vagy stopli nélküli sportcipőt lehet 
használni! Labdát a csapatok kötelesek biztosítani! Minden csapatvezető 
a verseny pontos forgatókönyvét (csapata sorsolását) 1996. december 
13-ig kézhez kapja. 

Jó felkészülést kívánunk! Rendező Bizottság 

Pót-csarnokavató Alsóságon 
Pót-csarnokavatót tartottak 

Alsóságon, ezúttal az építők, az 
építtetők és a használók vették 
birtokba a küzdőteret, hogy egy 
jót focizzanak egymással. Az 
időnként színvonalas és szikrázó 
Összecsapásokon sportszerű küz
delmet láthatott a közönség. A 
tornát végül is a VASBER csa
pata nyerte. A nők sem maradtak 
ki a játékból. A Berzsenyi iskola 
tanárnői jobban bírták az iramot 
kosárlabdában, mint az önkor
mányzat hölgytagjai, s becslések 
szerint jóval többször találtak a 
gyűrűbe, mint az ellenfél. A 
sporteseményt baráti összejö

vetel követte az iskola ebédlőjé 
ben. 

Többen érdeklődtek az alsósá
gi tornacsarnok bérleti díjai után.' 
Ezek a következők: 

- munkanapokon fűtési sze
zonon kívül: 1000 Ft/óra 

- munkanapokon fűtési sze-! 
zonban: 1100 Ft/óra 

- munkaszüneti napokon: 
1150 Ft/óra 

- munkaszüneti napokon fű
tési szezonban: 1400 Ft/óra 

A csarnok munkán apoko 
17.30-ig iskolai célokat szolgál, 
17.45-től lehet bérbe venni az is
kola igazgatójánál. Völgyi 

Decemberben újra 

Uj Kemenesalja falinaptár 
Az előző évek tapasztalataira, valamint az olvasók és a hirdetők 

körében végzett felméréseinkre alapozva lapunk szerkesztőbizottsá
ga úgy döntött, hogy mcgjelcnlcljük az Új Kemenesalja 1997. évi 
falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár továbbra is Önkölt
séges, ami esetünkben azt jelenti, hogy minden olvasónk ingyen 
kapja, az előállítását a hirdetési bevételekből fedezzük. A falinaptá
ron, amely az ideihez hasonlóan A/2-cs méretű lesz, mintegy húsz, 
névjegykártya méretű hirdetés elhelyezésére van lehetőség. Termé
szetesen akik ennél nagyobb hirdetés közlését kívánják, erre is talá
lunk módot. Már most közöljük, hogy a korlátozott megjelenési hely 
miatt csak azoknak a vállalatoknak, vállalkozóknak a hirdetését tud
juk elhelyezni a falinaptáron, amelyek idejében jelentkeznek. 

A hirdetések leadásának határideje: 1996. november 10-e, helye: 
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk, műszaki osztály, Nagy Antal. 

A hirdetési tarifák: 
90 x 50 mm - névjegykártya méret 6 000 forint + áfa 
90 x 100 mm - kétszeres méret 11 000 forint + áfa 
A hirdetésen fekete-fehér fényképet is el lehet helyezni, a három 

alkalmazott alapszín: piros, kék és fekete. 
Az 1997-es Új Kemenesalja falinaptár a decemberi első lap

számunkban jelenik meg. ASzerk. 
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Próbaüzem a MÁV hulladékégetőjében 
A M Á V egész területéről Cell

dömölkre küldött veszélyes hul
ladékokat égetnek a rendező-pá
lyaudvar mögött létesített égető
műben. Mint azt H o r v á t h József 
vontatási főnöktől megtudtuk, a 
próbaüzem a Környezetvédelmi 
Főfelügyelőség engedélyével fo
lyik és november 30-áig tart. Ez 
idő alatt az égetésre k e r ü l ő - kör
nyezetre veszélyes - anyagok a 
következők: olajos ruha, használt 
védőkesztyű", vásott bakancsok, 
géptisztítórongy és olajat felita
tott faforgács. A hulladékégető 
egyidőben 2 személy munkáját 
igényli, közülük az egyik vizsgá
zott kazánfűtő. Folyamatos üzem 
esetén ez 8 főt jelent. Munkáju
kat 1 dolgozó irányítja és szerve
zi a M Á V hálózatáról megsem
misítésre szánt veszélyes hulla
dékok ütemes érkezését. Az ége
tendő hulladék műanyag zsákok
ban, 5-15 kilogrammos adagok
ban érkezik, könnyen kezelhető, 
higiénikus. A maximális teljesít
mény óránként 67 kilogramm. 
Az eddigi, 4 heti üzem alatt mint

egy 9000 kilogramm veszélyes 
hulladékot égettek el és ennek 
során 450 kiló salak gyűlt össze. 

A vontatási főnökség vezetője 
ismertette a működést is: 

- A felfűtés gázzal történik, 

zés akadályozza meg, hogy az 
előírt hőfok elérése előtt azt az 
égető térbe juttassa. Erre azért 
van szükség, mert csak optimális 
hőmérsékleten semmisül meg a 
veszélyes hulladék olyan feltétel 

előre beprogramozott hőfokra. 
Az égéstérrel a kezelő közvetle
nül nem „érintkezhet". Az ége
tésre szánt anyagot egy előtérbe 
helyezi, ahol biztonsági berende-

Emlékezés Németh Sándor 
pv. alezredesre 

Megrendülten fogadtuk a 
hírt, hogy tragikus hirtelen
séggel végleg itthagyott min
ket Németh Sándor polgári 
védelmi alezredes, a sárvári 
körzet parancsnoka. 

Életútjának egy nemrég 
megkezdett és már örökre 
befejezhetetlen szakasza 
kapcsolódott Celldömölkhöz 
és környékéhez. E z a térség 
az idei szervezeti változások 
következtében került az ö 
irányítása alá. 

Szakmai felkészültségét, 
hozzáértését több kitüntetés
sel, honvédelmi és belügymi
nisztériumi dicsérettel is elis
merték. Fáradhatatlanul 
dolgozott azon, hogy a lakos

ság és az ifjúság megismer
kedjen azzal a munkával , 
aminek ö maga is részese 
volt 22 éven keresztül. Nem 
olyan régen még az itteni isko
lák csapatainak a polgári vé
delmi versenyre való felkészü
lését segítette. Életének utolsó 
heteiben a decemberben meg
rendezendő megyei polgári 
védelmi vándorkiállítás szer
vezésén munkálkodott. 

Családja, munkatársai és 
barátai fájó szívvel búcsúz
nak tőle. 

Németh Sándort a Polgári 
Védelem saját halottjának 
tekinti. Élt 49 évet. 

Polgári Védelmi Kirendeltség 
Celldömölk 

mellett, hogy a levegőbe kerülő 
gázok nem jelenthetnek veszélyt, 
így a károsanyag-kibocsátás 
messze alatta van a megengedett 
értéknek. A gázzal előre felfűtött 
kazánban az égetésre szánt anya
gokból felszabadult hő is emeli a 
hőmérsékletet, ilyen esetben egy 
automatizmus csökkenti a gáz
felhasználást, és vízpermet bejut
tatásával szükség szerint hűti az 
égésteret. Tehát az égetés végig 
szabályozott és automatikus. 

Az égetőmű fel van szerelve 
még egy olyan ellenőrző rend
szerrel is, amely tachográf-szerű 
folyamatos méréssel adatlapon 
rögzíti a veszélyes hulladékok 
égetési folyamatának legfőbbjei-

j Boczkó László kereskedő 
i 9500 CeUdömölk, Úttörő u. 21. Tel.: 06-60/375-278 

I Vízvezetékek és központifűtés-anyagok, 
I fajanszáruk, PVC-csövek, tükrök, 

[ I csapok, csaptelepek, csempék, járólapok, 
I bojlerek (villany-, gáz-), 
I lefolyócsövek bármilyen méretben, 

! I azbeszt cementcsövek. 
í Különleges igényeiben is rendelkezésére állunk. 

Szombat és vasárnap is nyitva tartunk: 9.00-12.00 óráig 
J 

• • • • • • 

GARDÉNIA 
ÖLTÖZTESSE 

ABLAKAIT 
GARDÉNIÁBA 

a Cel ldömölk, 
Sági u. 6-8. sz. alatti 
márkaszak üzletből! 

Széles választékban 
kaphatók 

függönyök, karnisok, 
terítők, 

frottíráruk 
(ágynemük). 

lemzőit. Ennek alapján nyomon 
követhető az üzemidő bármely 
szakasza, továbbá más forrásból 
az is, hogy k i volt a kazán keze
lője, mit égettek és a veszélyes 
hulladékot honnan küldték Cell
dömölkre. A veszélyes hulladék 
az égetőmű előtere után az első 
kamrában ég el (700 Celsius fo
kon) és a távozó gázok a második 
kamrában néhány másodpercig 
tovább égnek (850 Celsius fo
kon). A visszamaradó salak az el
ső kamrában 5 százalék. 

Kérdésünkre Horváth József 
elmondta, hogy a próbaüzemmel 
egyidőben folyamatos annak mi
nősítése, hogy a visszamaradó 
salak veszélyes hulladék, avagy 
sem. Ez a salak további kezelésére 
nézve nem közömbös! Közben 
mérik a zajszintet és ugyancsak 
folyamatos a kibocsátott füstgá
zok elemzése is. Ezen adatok 
alapján állítják össze a hulladék
égetőmű végleges üzemére szóló 
kérelmet. A próbaüzem alapján 
ismert lesz a működtetés költség
kihatása, s a nem MÁV-tól szár
mazó veszélyes hulladékégetés
nek, mint bérmunkának a költsé
gei is megállapíthatóak lesznek. 
Nem mindegy tehát, hogy a 
visszamaradó 5 százaléknyi sa
lak veszélyes hulladéknak minő
sül-e, mert ha igen, azt Aszódra 
kellene szállítaniuk és ez a költ
ségeket nagymértékben növelné! 

Ez az égető berendezés kiegé
szítéssel - például szűrővel a ké
ményén - alkalmas kórházi ve
szélyes hulladék égetésére is. 

A celldömölki veszélyes hul
ladék égetőmű az egykori teher
kocsimosó kazánházába lett be
építve (képünkön). mita 

F A G Y Á L L Ó 
Készítse fel 

járművét a télre! 
Fagyálló folyadékok 
kis és nagy tételben (1-5-10 l-es 

és hordós kiszerelésben) 
kedvező áron (apMó^az 

AGRO EN-tS, 
mezőgazdasagl'góp-'allíatrósz 

: ^ s z a k ü z l e t p e n ^ l ^ 
Továbbá kaphatók még; 

ESSŐ, AGIP, DIESEL 
motorolajok! 

Nyitva: H-P 8.00-16.00 
hétvégén telefonon Ügyeletet: 

06/95/422-418 
tartunk. 

A G R O EN-TA 
Mu5gaitkBd|i írSgip-alkalrfei izuküdrt 

rjlUömölkÜn D NemesJömöiki U. 2-b.n 
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Celldömölk évszázadai 
8. Élőhalott állapotból életre 

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. 

Pórdömölk jobbágy lakossá
gának és apátjainak helyzete a 
18. század fordulóján és az azt 
követő évtizedekben semmit 
nem javult a Kazó által végzett 
egyházvizsgálathoz képest. Ezút
tal nem a török, hanem a Rákóczi 
szabadságharc kurucainak harci 
paripái száguldoznak Kemenes
alja tájain. Bercsényi, Kisfaludy 
brigadéros és gróf Eszterházy 
Antal kuruc katonái táboroznak 
Dömölkön és környékén. Nyo
mukban labanc zsoldosok prédá
ra éhes hada özönli el a vidéket. 
Egyik fél sem kíméli a lakossá
got, s az eredmény nyomorúság, 
siralom. „Az parasztembernek, / 
Fog dmeg az szakállát, / Hajtsd 
el az marháját, / Verd pofon ő 
magát." Ez a hadakozásban el
durvult katonanépség magatartá
sának jelszava. 

Az 1720. évi megyei összeírás 
Poor Demőkön mindössze öt 
jobbágyot talál és egy nemest, 
Miskey Jánost, aki jobbágyi fun-
duson lakik és az ahhoz tartozó 
földeket megműveli . Amikor 
Lancsics Bonifác jószágkor
mányzóként e majdnem kihalt te
lepülésre érkezik 1723-ban, az 
összeírás során mindössze kilenc 
jobbágyot talál, akik nagy sze
génységben élnek az apátsági 
birtokon. Évtizedek múlva is ha
sonló a helyzet, amikor a kineve
zett új apát, a Kis-Czellt megala
pító Koptik Odó idekerül. 

A település helyzetéről világos 
képet ad az adminisztrátornak a 
megyegyűléshez intézett, itt kö

vetkező levele: „Frissen emlé
kezhetik a Tekéntetes Vármegye 
miképpen az elmúlt 1748. esz
tendőben tűzi veszedelem által 
Poór DömÖlki csekély helysé
günk el pusztulván, a lakosok 
más helységekre vették lakáso
kat. Melyre nézve a Tekéntetes 
Magyar hazánknak bé vett Iste
nes szokása szerént az elpusztult 
Fundusoktul a Portionaíe Quan-
tumnak terhe leszállott. Mivel 
pediglen az előbenyi lakosok kö
zül még mind ez ideig egynél 
több vissza nem jött, hanem ki ki 
közülök azon helységbéliek közé 
adóztak, akik között laktak, ez az 
egy a többiek helet nem tartozik 
füzclnyi. ... Melyre nézve ezen 
alázatos Instantiámot méltóztas
sék a Tekéntetes Vármegye ref
lexióban venyi és a meg nevezett 
Summának letételére más fun¬
dust keresnyi. Én ugyan már 
azon puszta helcket kívántam 
volna meg Szállittanyi; de mivel 
a régi mód szerént annyi szántó 
földeket, réteket nem adhatok né
kik, nem akarnak az új Conlrac-
tusra állanyi." - Egy későbbi me
gyei Összeírásban a levélben fog
laltak igazságát olvassuk is, mely 
szerint a falut „13 esztendővel 
korábban egy tűzvész, két ház k i 
vételével teljesen elhamvasztot
ta." A lakosok akkor szétszóród
tak, mindössze négyen maradtak 
ott meg. 

A porig leégett falu a későbbi 
években fokozatosan mégis újra 
benépesült, újraéledt. A megyé
ben azokban az években zajló pa

rasztforradalmak, jobbágyláza
dások nyomán Mária Terézia ál
tal elrendelt kilenc (9) pontokra 
adott válaszok, valamint az azt 
követő Összeírásokból nagyon 
lassú fejlődés olvasható k i . Név 
szerint Miskei János, Tóth And
rás, palkovics János szabad job
bágyok, és maga házában lakó 
Márkus György s családjaik él
nek itt. Az uraságnak adományo
kat s más javadalmakat nem ad
nak. A helységnek „kicsire mért 
szúk mezeje, és rétyc, ami va
gyon is, mivel követses, föve
nyes, sülcdikes, nem terem és ab
ban sok káraik vannak", akik 
benne még laknak. 

Amikor I I . József császárnak, 
a kalapos királynak az egyházi 
rendeket feloszlató rendeletét 
végrehajtó bizottság számbavette 
az apátság pórdömölki javait és 
az ott élő munkálkodó népessé
get lakóházakat, akkor a már 
hombárnak használt ősi templom 
köríti négy (4) urasági, három (3) 
jobbágy, s öt (5) zsellér házat ta
lált. Az l-es számú ház a serfő-
zőé volt, amelyet maga építtetett 
az uraság földjén; a 2-3-8 számú 
házak az uraságé, melyekben a 
majoros gazda, a majorosné, va
lamint az uraság cselédei laktak. 
A jobbágyok és a zsellérek szin
tén maguk építette házakban lak
tak, melyeket az uraság földjén 
létesítettek. A lakosok között van 
két varga, egy csizmadia és az 
Oroszlán vendéglő gazdaasszo
nya; az uraság telkén épített saját 
házban. Az apátság alkalmazott
jai között van Páczolt János se
bész, aki orvosságot is rendel, 
Zádrovics János hajdú (járandó
sága 30 Ft, 2 mérő búza, 5 mérő 
rozs, 1 Ft hüvelyes, 1 1/2 Ft ma
lac, 2 kocsi fa, 2 marhatartás, ká
posztás föld, naponként 1 icce 
bor és élelem). Van az alkalma
zottak között kosárfonó, szabó, 
juhász, kertész, szakács, lovász, 
mosónő, fűtő, konyhaszolgáló, 
kéményseprő, vincellér, öregko

csis, kiskocsis, ostorosok - mii 
egyiknek pontosan megszar. 
járandósága van pénzben és 
mészéiben. 

A felosztási jegyzőkönyvöd 
világosan kitűnik, hogy az ós 
egyházasfalu, az időközben ke 
letkezett új település a köznyelv 
ben ekkor már Kis-Czell néve 
ismert falu mellett uradalmi mc 
jorrá süllyed vissza, ahol 
többségükben konvencióból 
alkalmazottak élnek. Az 171 
évi, I I . József által elrendelt 
vatalos népszámlálás tükrét 
azonban ez még nem annyira ve 
hető észre. A hivatalos adatol 
szerint „Pór Dömölk: közséj 
birtokos a királyi kamara, a há
zak száma: 8, családok száma 
12, jogi népesség: 61, távol va 
4, összes: 57. Házas férfi: 1{ 
nőtlen: 21 , összesen: 31; nők: 3( 
polgár 1, paraszt 2, polgár és pj 
raszt örököse: 3, zsellér: 10; sa 
jadék 10-12 éves: 11, 13-11 
éves: 4, összes: 3 1 . " 

A múlt a mának is üzen, egy 
kicsit örökhagyás is! Felfog
juk-e? 

Nádasdy Lajc 

Decemberben 
ismét: 

új 
Kemenesalja 

falinaptár. 

Ez is 
* • 

. az On 
hirdetésének 

helye 

^ Kidől vagy bedől? 
Csak ez lehet a kérdés a képen megjelenített kerítés láttán, 

amely már régóta rontja a városképet a József Attila utcában. És 
ami ennél sokkal rosszabb, veszélyezteti sok száz kisiskolás testi 
épségét, életét, akik naponta itt járnak el mellette. Mikor jelenlegi 
tulajdonosa birtokba kapta az ingatlant, nagyon sürgős volt neki 
a dolog, de a mostani állapotot elnézve nem nagyon értjük, mi 
oka volt a segítségre. 

Hogy a látvány miért ronda, hogy miért hanyagolja el a kertet, 
az nem nagyon kérhető számon rajta. De azt igenis számon kel
lene kérni, hogy a balesetveszélyes kerítést miért nem bontja le, 
miért nem erősíti meg, hiszen a balesetveszély fennáll, tehát addig 
kellene Intézkedni, amíg nem késő... 

Kép és szöveg: RL 
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ki 
146 mű érkezett az országos képzőművészeti pályázatra 
Szerte az országból érkeztek 

alkotások a Celldömölki Kresz-
ncrics Könyvtár által a Sághegyi 
szüret alkalmából meghirdetett 
képzőművészeti pályázatra, 
amely a millecentenárium jegyé
ben fogant. (A pályázat - kiírása 
idején - a Magyar Televízió szer
kesztőinek a figyelmét is felkel
tette.) A csaknem másfélszáz 
műből 101-et állítottak k i a 
könyvtár termeiben, ezek közül 
25 volt a díjazott. A kiállítást Né
meth T ibo rné , a Berzsenyi Dá
niel Megyei Könyvtár munkatár
sa nyitotta meg, aki dr. Bel lérné 
Horváth Cecília és Ambrus Jó -
2sefné társaságában adta át a dí
jakat a legjobbaknak. 

^ L díjat kapott: Győr i Veroni
ka, Celldömölk, Berzsenyi, L u 
kács Hajnalka, Celldömölk, 
Berzsenyi, Mór icz Ágnes , Cell
dömölk, Gáyer és Rabié Nóra, 
Budapest 

H, díjasok: Biczó Atti la, Cell
dömölk, Berzsenyi, Deé Kriszti
na, Celldömölk, Gáyer, Cságoly 
Zsófia, Celldömölk, Gáyer, Hor
váth Róber t , Ostffyasszonyfa, Pál 
Gabriella, Baksa, Rezeli Zsófia, 
Veszprém, Szabó Júlia, Budapest 
és Vörös Júlia , Ostffyasszonyfa. 

BT. díjat kapott: Geisz Andrea, 
Veszprém; Kósa Anita, Csong
rád; Majoros Ildikó, Makó; Men
del Katalin, Celldömölk, Eötvös; 
Mosonyi Katalin, Veszprém; 
Pátkai Zsolt, Budapest; Somogyi 
Udikő, Celldömölk, Berzsenyi; 
Szabó Orsolya, Makó és T ó t h 
Szilvia, Celldömölk, Gáyer. 

Különdíjat kaptak: Batta Eszter, 
Budapest; Nyári István, Celldö
mölk, Berzsenyi; Póti Ádám, Bu
dapest és Somogyi Hajnalka, 
Celldömölk, Berzsenyi. 

* 
A legjobbak közül öt, első és 

második díjassal beszélgettünk: 

Vörös Júlia, Győri Veronika, Biczó Attila, Lukács Hajnalka és Cságoly Zsófia. 

Biczó A n d r á s , a Berzsenyi is
kola 7. osztályos tanulója: 

- Első osztályos koromtól raj
zolok. Harmadik osztályos voltam, 
amikor rajzszakkörös lettem Kato-
náné Erdély Györgyi tanárnőnél. 
O nyugdíjba ment, s most Skriba 
Zsoltné a rajztanárom. Tőle sze
reztem tudomást erről a pályázat
ról. Festményem címe: Mátyás k i 
rály és a török szultán, amiért má
sodik díjat kaptam. Kedvenc idő
töltésem a rajzolás, a foci, és sze
retek játszani a barátokkal. 

Cságoly Zsófia, a Gáyer isko
la 6. osztályos tanulója: 

- Óvodás koromtól rajzolok, 
eddig mintegy tíz pályázaton vet
tem részt. Négyes-ötös tanuló va
gyok, a történelem és a rajz a 
kedvenc tantárgyam. Rajztaná
rom Horváth Lászlóné. A pályá
zaton a Többet ésszel, mint erő
vel c ímű munkámért én is máso
dik díjat kaptam. 

Győr i Veronika, a Berzsenyi 
iskola 8. osztályos tanulója: 

- Negyedik osztályos korom
ban lettem rajzszakkörös Kato-
náné Erdély Györgyi tanárnőnél. 
Jelenleg Skriba Zsoltné, Marcsi 
néni a rajztanárom. Hatodik osz
tályos koromló! mintegy 12-15 
rajzpályázaton vettem részt. A 
rajzolás és a festés sok szép él
ményt nyújtott nekem. Tavaly 
például egy országos pályázat 
megnyerésével Amerikába utaz
hattam. Mostani nyertes mun
kámat kcrámiatollal és színes 
filctollal készítettem, a címe: Ist
ván király lefejezteti Koppány 
vezért. 

Lukács Hanalka, a Berzsenyi 
iskola 7. osztályosa: 

Ötödikes koromban kezdtem 
rajzszakkörre járni, szintén a 
Györgyi nénihez, és most nekem 
is Marcsi néni a rajztanárom. Én 
három munkát küldtem be erre a 

pályázatra, közülük a Réka k i 
rálynő sírja című nyert első díjat. 
Ez az első iskolán kívüli első dí
jas munkám, és nagyon örülök 
neki. 

Vörös Jú l i a , az ostffyasszony-
fai iskola 8. osztályos tanulója: 

- Óvodás koromtól szeretek 
festegetni, leginkább az árnyala
tok kimunkálását kedvelem. Bár 
alsós koromban is nyertem már, 
nem nagyon szoktam pályázni. 
Rajztanárom Kocsis Tünde, fia
tal, úgy tudom, most végzett a 
főiskolán. Egyébként ki tűnő ta
nuló vagyok. Kedvenc tantárgya
im a rajz és a történelem, ezért is 
döntöttem most úgy, hogy pályá
zok. Megérte. 

Szerettük volna megszolaltai
ra más városok díjazottjait is, de 
ók sajnos nem voltak jelen, 
számukra a díjakat postán küld
ték el. 

völgyi 

íOfl Hiteltörlesztés: igen, 
költözés: majd egyszer 

A fenti címszavak hiteles mottóként szolgálnak a Celldömölkön 
épülő, Mikes út 24. szám alatti lakásokhoz. Nem is lenne itt semmi 
baj, ha a lakók idejében birtokba vehetnék lakásaikat, amelynek h i 
telterhek már viselik, lakni albérletben laknak (azt is fizetik), kilátá
saik pedig egyáltalán nem rózsásak a közeli költözést illetően. Ami 
biztos, a ház előbb-utóbb felépül. Örülni kell neki, hiszen Celldömöl
kön régen épült ennyi lakás egyszerre. Az is biztos, hogy a lakók 
egyszer majd birtokba vehetik új otthonukat. De arra már semmi 
garancia nincsen, hogy megtéríti-e valaki azok kárát, akiket a kése
delmes költözés hátrányosan érint. Lehet, hogy hamarosan erre is 
választ kapunk, hiszen tudomásom szerint vannak olyanok, akik sze
retnék ezt a dolgot jogi útra terelni. 

RL 

36. 
Fi üvesítés a Vasvári Pál utca 

beépítetlen területén 
Tekintetlcl arra, hogy a Vas

vári Pál utcába tervezett 
PLUSZ üzletház építése elma
rad, az önkormányzatra hárult az 
a feladat, hogy az utcában talál
ható közel 2500 négyzetméter 
nagyságú területet rendezze. Az 
ügy március óla húzódott, és úgy 
tűnik, szeptemberi ülésükön a 
képviselők megtalálták a megfe
lelő és nem túl költséges megol
dást. 

Az elképzelés szerint a terep
rendezés után fűvel vetik be a 
területet és évi hétszeri fűnyírás
sal megfelelő többfunkciós park 
alakítható k i . Ebben a esetben a 
beruházás mintegy 350 ezer, 
míg az évi fenntartás 140 ezer 
forintot igényel. Remélhetőleg 
ez a megoldás megfelelőnek bi
zonyul arra az időre, amíg a te
rület más jellegű hasznosítására 
nem kerül sor. 
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Kedvező a munkaerőpiac mozgása Celldömölk térségében 
Celldömölk város Önkormányzata áttekintette a munkaerőpiaci 

helyzetet Kemenesalján. A Vas Megyei Munkaügyi Központ celldö
mölki kirendeltségének jelentéséből számos tanulságos adatot tudha
tunk meg. 

Eszerint térségünk foglalkoztatási struktúrájában jelenleg a feldol
gozóiparnak és a mezőgazdaságnak van meghatározó szerepe. Ezen 
ágazatok jelenleg mintegy 2000 főt foglalkoztatnak. Megyénk az or
szágban a kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetű térségekhez tartozik. 
Celldömölkön és környékén augusztus végen 7,5 százalékos volt a 
munkanélküliségi ráta (összehasonlításul: Körmend 7,6; Sárvár 7,5; 
Vasvár 11,8 stb.). 

A nyilvántartott munkanélküliek száma 1994. év elején tetőzött. 
Azóta folyamatosan csökkent, jelenleg is a stagnálás jellemzi és rövid 
távon ez is várható. 

Tallózva a számadatok között csak néhány jellemzőt emelünk k i . 
Augusztusban 1028 munkanélküli volt jegyzéken a munkaügyi köz
pont kirendeltségén. Közülük 475-cn kaptak munkanélküli járadékot, 
10-en pályakezdő munkanélküli segélyt, 297-en jövedelempótló tá
mogatást, míg 246-an nem voltak jogosultak semminemű támogatás
ra. A munkanélküliek nagyobb része - érdekes módon - férfi (58 
százalék). A regisztráltak nagyobb hányada (66,4 százalék) több mint 
hat hónapja kisebb-nagyobb megszakításokkal szerepel a nyilvántar
tásban. 

Ami Celldömölk város adatait illeti, a kép hasonló. 444 regisztrált 
munkanélküli él a városban. Közülük 194-en kapnak munkanélküli 
járadékot, 135-en jövedelempótló támogatást, 5-en pályakezdő se
gélyt, a többiek nem jogosultak támogatásra. 

Ezek az adatok azokról szólnak, akik jelentkeztek a munkaügyi 
központnál. Ők - feltehetőleg - munkát szeretnének kapni. A jelentés 
nem szól, nem szólhat a nem regisztrált munkanélküliekről. Számukat 
a munkaügyi szakemberek is csak felbecsülni tudják. Betekintési le
hetőség nélkül sorsuk alakulását sem tudják követni. 

Regisztrált munkanélküliek száma 
1394. január 20-tól 1996. augusztus20-íg 

A bejelentett álláshelyek számának alakulása 
1995. augusztus 20-tól 1996. augusztus 20-ig 

A Savaria Múzeum honfoglalás kori leleteiből volt látható egy szo
bányi kiállítás a Kemenesaljái Művelődési Központban. A feltárt sí
rok leírása és a bemutatott kisebb tárgyi leletek mellett érdekesek 
voltak a terepet bemutató makettek, valamint az egész szekrényt 
kitevő koponya- és egyéb csontleletek. Az ismeretek - szük körű -
átadásán túl kedvcsinálónak mindenképpen jó volt a kiállítás, hiszen 
bizonyára sokan eltökélték, hogy még többet igyekeznek megtudni 
szűkebb pátriánk történelméből a honfoglalás idején. 

Kép és szöveg: RL 

F I G Y E L E M ! 

Autópiacot rendezünk a K O R O N A A B C eííitt lévő piactéren 
minden páros hét szombatján. 

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET. 
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk 

^ Gaztenger és szemét -
első és utolsó pillantásra 

A cím bizonyára magyarázatra 
szorul azoknak, akik nem isme
rik a helyszínt. Akik ismerik, 
azoknak minden érthető. A fotók 
a régi MÉH-telep csupaszon ma
radt telkét ábrázolják, melyet 
először, illetve utoljára pillanta
nak meg azok, akik vasúton ér
keznek városunkba, illetve tá
voznak innen. Kiábrándító a ten
gernyi gaz, a szeméthalom, a 
rongyok, a kiégett kályhacsövek 
látványa. Lehangoló is egyben. 

hiszen a telken valaha Celld" 
mölk egyik legrégebbi temetője 
volt, s nem is olyan régen, 5-6 
évvel ezelőtt szó volt arról, hogy 
kegyeleti park létesül ott. Ezzel 
szemben adott a mai valóság. Re
mélhetőleg azok, akik tehetnek 
róla, majd tesznek is azért, hogy 
ne ez a kritikán aluli állapot le
gyen a jobb sorsra érdemes tel
ken, s talán a kegyeleti park gon
dolatát is fel lehetne eleveníteni. 

Kép és szöveg: RL 
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Az eső-görbétől a mustfokig 
Minden év tapasztalás. Akad mit följegyezni 

J2 idei, ünnepi esztendőről is. Talán elsőként az 
kerül a naplóba a mezei, illetve a hegyi szorga
lom tekintetében, ahogy a mondás szól: a me-
jo'gazdasági üzemnek nincs teteje, csak a magas 
ég így a n c g y ' naplóba mindazok jegyezhetők, 
amelyhez az eszközök lehetőséget nyújtanak -
mondjuk, egy kis műanyag csőmérő segítségé
ü l a többit már az ember megfigyelőképes
sége adja. 

Az esö-görbe 
Ilyen még nem volt! - írhatjuk, ahogy a rá

dióban elhangzik a reklámok világában. Ápri
lisban nálunk, a hegyen 4,5 mm eső esett. A 
Jcczdcttől" - az úgymond nevelő tavasz-nyári 
időben - öt hónapon át 447,2 mm-re (!) rúgott 
acsapadék, amit regisztráltunk. A hivatalos, kc-
mencsszentmártoni meteorológiai állomás ada
tait nem ismerjük. De maradjunk a saját portán
kon. A megfigyelt öt hónap alatt 35 (!) esős nap 
volt, ez több egy hónapnál. Szinte elképesztő, 
hogy a szokásos szép, napfényes szeptember lé
nyegében elmaradt, hisz 28-áig alig láttuk a na
pot, és 147,6 mm esett 22-25-e között folyto
nosan, zuhogó formában is. Hogyan érhetett 
volna optimálisan meg a szőlő? 

Mit mutat a permetezési napló? 
A szőlőt mindig védeni kell a károsító beteg

ségektől. Az idei év nagyon feladta a leckét. 
Már az induláskor a pennetanyagok iránti bizal
matlanság volt a beszéd tárgya, ennek is van 
némi jogos alapja, egyre lehangolóbb az árak 
alakulása. Mindezt tetőzte az időjárás. 

A gazdák igyekeztek egymást tanácsaikkal 
segíteni, de azért mindenki a maga útját járta, 
így a tapasztalatok is részben eltérőek. Egy 
azonban bizonyos, hogy nagyon meg kellett 
dolgozni a szőlő védelméért. A mi permetezési 
naplónkba ezeket írtuk: hétszer permeteztünk -
tavaly tízszer a lisztharmat durva támadása mi
att. Kezdtük áprilisban a lcmosóval, és ez foly
tatódott július végéig, augusztus elejéig. Szó 
sem lehetett időközben a háromhetes kivárási 
időről, csak elvélve. A négyszáz öl körüli terü
letre 680 liter permetlevct adtunk. A használt 
szerek skálája: Nevikén, Curzate, Rubigán, Ne-
oron, Topsin Metil, Karathane, Mikal megfele
lően váltakozva. Természetesen lehetett volna 
más, talán még hatékonyabb szereket is „bevet
ni", de ezekre futotta leginkább. 

Mindenképpen voltak veszteségcink, főként 
a peronoszpóra uralkodott az idén, a liszthar-
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matnak kisebb volt az élettere. De a szemek 
korai elkékülésének, beszáradásának és több 
más jelenségnek is tanúi lehettünk, arothadásról 
nem is beszélve. 

Mustfok 
Erről nem szívesen nyilatkozik az ember, mi

vel a „mustfok-háború" minden évben kitör a 
hegyen. így volt ez most is: hiszem, ha látom, 
ha látom is, nem hiszem, mert már benne van a 
cukor. Mindenki azt mond, amit akar, a must 
meg már javában duruzsol a hordókban. A 
mennyiséget nem nagyon firtatják, talán elége
dettség van. Erre azt szokták mondani: több lett, 
mint tavaly, de kevesebb, mint tavalyelőtt. Az
tán döntse el mindenki, ahogyan akarja. A must
fok már más kérdés! 

Egy bizonyos: elmaradt a korábbiaktól, szán
dékosan nem írok konkrét fokot, helyette a kö
vetkezőt idézem: A szomszéd jön és kéri, hogy 
vigyem át a fokolónkat. Kérdezem: miért, hisz 
nektek is van fokolótok. Persze, hogy van, de 
azért csak hozd a tiéteket. Hogy-hogy? Azért, 
mert a mi fokolónk tengeralattjárónak képzeli 
magát, nem akar felbukkanni! 

Ennyi. Persze ez csak humor, de jelez vala
mit. Mindez azért nem jelenti azt, hogy az idei 
sághegyi bor nem tesz túl minden ideárasztott 
kanisztercs nedűn... 

Dala József 

Ne feledje! 
Új Kemenesalja kéthetente! 

Sághegyi és kissomlyói sikerek 

V A S M E G Y E ES S Z O M B A T H E L Y 
V Á R O S R E G I O N Á L I S V Á L L A L 
K O Z Á S F E J L E S Z T É S I A L A P Í T V Á 
N Y A V Á L L A L K O Z Ó I KÖZ
PONTJA továbbra is várja azon ked
ves Ügyfelei t , akik már vál la lkozók, 
vá l la lkozni szere tnének , vagy pedig 
érdeklödnek a vál la lkozások valamely 
területe iránt. 

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói hálózatá
ban m ű k ö d ő tanácsadók több mint 20 területen (csak a leg
fontosabbak: a d ó , jog , könyvelés , kereskedelem, fordítás-tol
mácsolás stb.) ál lnak a VÁLLALKOZÓI KÖZPONT Ü g y 
felei rendelkezésére . 

Amennyiben igényli az ál talunk nyújtott tanácsadást , úgy a 
köve tkező c ímeken érdeklődhet személyesen vagy telefonon: 

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B 
Tel.: 94/326-048 

valamint a 
CELLDÖMÖLKI 
PARTNERIRODÁB AN: 
POLGÁRMESTERI H I V A T A L 
Szűcs Andrea 
9500 Celldömölk, 
Szentháromság tér 1. 
Tel.: 06/60/376-202/38. m. 

I I . Sárvári Borverseny 
Mint arról már lapunkban is 

hírt adtunk, a Vállalkozók Sárvá
ri Egyesülete hagyományteremtő 
céllal az idén második alkalom
mal rendezte meg borversenyét. 
Míg tavaly 17, az idén 39 neve
zett bor indult a nemes versen
gésben. A főbb termőhelyek: 
Somló, Kissomlyó, Sárvár-
Hegyközség, Silke-Hercseg, 
Sághegy. A bíráló bizottság hét 
arany, kilenc ezüst és kilenc 
bronz minősítést osztott k i , elis
merő oklevélben 14 gazda bora 
részesült. 

A főbb sikerek: Sághegy: Fe
hér Tamás (Celldömölk) 1994. 
és 1995. évjáratú olaszrizlingjei 
aranyérmesek leltek. Zsámboki 
Pálné (Celldömölk) 1995. évjá

ratú olaszrizlingje ezüstérmet ka
pott. Bronzérem: Vass Ferenc 
(Celldömölk) 1995. évjáratú ve
gyes-fehér és Zsámboki Pálné 
vegyes-fehér (1995) borai. Kis-
somlyó: Aranyérmesek: Hetyey 
Benjámin (Egyházashctyc) tra
mini (1995), Végh Rezső (János
háza) királyleányka (1995) és 
zöld veltelini (1995) borai. 
Ezüstérmet kapott Hetyey Benjá
min tavalyi olaszrizlingje, Végh 
Rezső zöld veltelinije (1992) és 
muscat-ottonel fajtájú óbora. 

A borverseny nagydíjál Fehér 
Tamás 1994-es évjáratú olaszriz
lingje nyerte el. Különdíjat és ér
met nyert Hetyey Benjámin 
1995-ös traminije és Végh Rezső 
tavalyi királyleánykája. M.L. 

Szörnyecske - krumpliból 

A minap a fotón látható 
„szörnyecske" fogadott a laká
som bejárati ajtaja előtt. Soká
ig nem tudtam, ki helyezte oda. 
Később kiderült, a hajdani osz
tálytárs, Szernenyei Károly fe
dezte fel e fura alakú burgo
nyát. 

Völgyi L. 
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„Mindig futballista akartam lenni" 

Emlékezés Németh József tragédiájára 
Egy hónappal ezelőtt a Horváth Lászlóval 

készített beszélgetésben szó esett egy fiatalon 
drámai balesetet szenvedett tehetséges celli 
játékosról. Olvasóink érdeklődése alapján ke
restük fel Németh Józsefet, hogy felidézzük 
a 36 évvel ezelőtti szomorú vasárnap esemé
nyeit. 

- Mit közölne önmagáról, ha megkapná 
egy helyi „Ki kicsoda?" adatlapját? 

- 1942. február 20-án születtem a Fejér 
megyei Polgárdiban. Az alsó tagozatot a 
Veszprém megyei Vinár községben, a felsőt 
pedig Pápán végeztem. 1956-ban vasutas 
apámat a celldömölki rendező pályaudvarra 
helyezték, én pedig ipari tanuló lettem Bősze 
István műszerész keze alatt. 1960-ban szerez
tem műszerészi szakvizsgát, majd segéd vol
tam nála a balesetemig. Ezután a szombathe
lyi közgazdasági technikumban érettségiztem 
levelező tagozaton 1965-ben. 1962 augusztu
sától a járási tanácson dolgoztam, előbb a 
művelődési osztály sport részlegén, majd 
pénzügyi területen. 1965-tól hosszú éveken 
át a Járási Labdarúgó Szövetség elnökeként 
tevékenykedtem: nagy sikerrel szerveztük a 
falusi szpartakiádokat és a kispályás bajnok
ságokat is Kemenesalja labdarúgóéletének 
irányításán kívül. 1970-től negyedszázadon 
át lcszázalékolásomig a Költségvetési Üzem
ben voltam könyvelő, később főkönyvelő. 

-Hogyan alakult sajnálatosan rövidre sza
bott labdarúgó pályafutása? 

- 1952-ben kezdődött Pápán, a később 
Textiles néven ismert PERUC úttörő csapa
tában. Celldömölkre kerülvén rengeteget fo
ciztunk a gimnázium előtti vásártéren. 1957-
ben lettem az NB III-as Celldömölki Vasutas 
igazolt ifijátékosa. Középcsatárként szeret
tem játszani, de a középhátvéd poszt sem volt 
idegen számomra. Akkoriban nehéz volt be
kerülni a felnőtt csapatba, mert képzett já té
kosokból állt a gárda. Szívesen gondolok 
vissza a Pór- és Katona-testvérekre, valamint 
Kishalmi Árpi játékostársaimra és „Csonti
ra", akikhez szoros baráti szálak fűztek. Egy 

alkalommal a soproni SOTEX ellen az NB 
III-ban is szóhoz jutottam hazai pályán. Há
rom évnyi pályafutásom alatt volt bokasérü
lésem, csontrepedesem, amik egyébként több 
hónapos kiesést jelentettek. 1960-ban átlép
tem a frissen megalakult Celldömölki Közsé
gi Sportkörbe. 

- Miért volt szükség az új csapatra? 
- Mindig mindenben a vasutas együttes 

volt az első, s talán ennek ellenpontjaként jött 
létre a KSK, a vasúthoz kevésbé vagy egyál
talán nem kötődő emberek kezdeményezésé
re. A „Pékkirály"-nak becézett Varga Géza, 
a Sütőipari Vállalat igazgatója lett az elnök, 
Rózsavölgyi Sándor cipész a szakosztályve
zető. Sági Ferenc az intéző. Mészáros Ferenc 
pedig elnökségi tag. A csapat edzői az idők 
folyamán Bognár Béla, Vajda József és Ko-
roknai Géza voltak. 

- Előfordult, hogy bajnoki meccsen szem
bekerült egymással a két celli rivális? 

- E g y évig azonos osztályban játszottak és 
élénken bennem él az a rangadó, amikor 2:2-
cs döntetlen született. 

- Van még olyan mérkőzés, amely máig 
emlékezetes? 

- Cellben nagyon szerették a futballt: a pá
pai PERUC elleni NB III-as rangadóra pél
dául idegenbe különvonat indult, az itthoni 
meccsen pedig 2500 ember szorongott a pá
lya körül. Egyszer a KSK színeiben játszva 
Horváth Laci csapatával, a Pápai Húsossal 
mérkőztünk. O középhátvédet játszott, én pe
dig középcsatárt, és egy labdára együtt men
tünk fel fejelni. Ráestem a könyökömre és 
három bordám elrepedt, de a következő va
sárnap már újra pályán voltam. Akkor testkö
zelben érezhettem „Csonti" keménységét... A 
megyei bajnokságban játszó KSK-ban fociz
tam 1960. november 13-áig. 

- Kérem, hogy elevenítse fel a tragikusan 
sorsdöntő vasárnap történések! 

- Jánosházán játszottunk jótékonysági 
meccset Mészáros Béla tetőfedőmester meg
segítésére, aki balesetet szenvedett. Hazafelé 

jövet délután négy óra körül a jánosházi vw 
natról Bobán át akartunk szállni a pestire] 
hogy tíz perccel előbb Cellbe érjünk. V o i 
egy kis időnk, ezért több játékostársammal 
betértünk a bobai kocsmába. Amikor kijött 
lünk, akkor már mozgott a vonat. Hárman is 
felugrottak előttem a szerelvényre, de utolsói 
ként nekem már nem sikerült... A jobb lába-, 
mon térdtől lefelé 17 cm-es csonk van, a bal
ról hiányzik a lábfej, csak a sarokrész maradi 
meg, ráadásul a térdem is kifordult. A bal
esetkor egy pápai katonatiszt próbálta elkötni 
a vérzést. A nagy riadalomban egy félreértés^ 
nck lettem az áldozata, ugyanis azt telefo
nálták a mentőknek, hogy Bobán baleset törj 
tént a vasútállomáson. Helyette azt kelleti 
volna mondani: a celli állomásra jöjjenek^ 
mert a vonat elhoz odáig. Itt vártuk a mentőt, 
az pedig kiment Bobára. Engem egy postai 
targoncán hoztak be a kórházba a Kossuth és 
Szomraky utcákon keresztül. 

- Mi lett a baleset orvosi következmények 
- A celli kórházban 1961 februárjáig tar l 

toltak, ezután Szombathelyre kerültem, maja 
két és fél hónapig szoros gipszben feküdtemi 
A jobb lábam 3 hét alatt szépen begyőgyultj 
de a másikkal sokat szenvedtem. Három térd-i 
műtétet, valamint bőrátültetést hajtottak végi 
re rajiam. Pesten tettek a nyakamba egy műj 
anyageret, mindkét lábamba pedig egy átve-j 
zelő csövet, hogy a jobb állapotú bal lábam 
ból megfelelő legyen a vérkeringés a mási" 
oldalon is. 

-Hogyan sikerült feldolgozni a tragédiát: 
- Mindenkinek vannak álmai: én mindi 

futballista akartam lenni. Tudatosan készül 
lem a labdarúgó pályafutásra és úgy érzem; 
hogy a közönség is szeretett. A „Gumis" be
cenevet tanonc koromban kaptam, amikor aj 
műhelyből a gyerekeket elláttam csúzligumi-
val. Jelenleg mindössze 100-150 méter a 
mozgásterem, és az utóbbi időben az egészségi 
állapotom romlása miatt csak televízión keres" 
tül élvezem a mérkőzéseket, de jár a Nemzed 
Sport, és szinte minden sportversenyt megné
zek az első pillanattól az utolsóig. 

Németh Tibor 

A Celldömölki Vasutas ificsapata (1959). 
Álló sor: Nagy S., Gede, Szabó J., Mészáros 
J., Poór, Németh J., Velekey János (szakosz
tályvezető), Németh F., Bognár Béla (edző). 
Középső sor: Fonyó, Kishalmi. Guggoló sor: 
Puklcr István (intéző), Pethő, Császár, Hor
váth, Polgár József (vezetőségi tag). 



Evangélikus hittanosok balatoni kirándulása 
Már javában tart az idei tanév, 

d e jól esik visszagondolni egy-
e g y nyári élményre. Ilyen az a 
^rándulás, amit a zömében alsó
sokból álló, evangélikus hitokta
tásra járó gyermekekkel együtt 
tehettem meg. 

Gazdag volt a program, amit e 
napra Kiss Judit hitoktató gon
dos előkészítő munkával meg
szervezett. 

Keszthelyen a Festetics kas
télyt, a Balatoni Múzeumot te
kintettük meg, érdeklődve néze
lődtek a gyermekek. Egy Német
országból érkezett csoporttal 
együtt vettünk részt a reformárus 
templomban az istentiszteleten. 
Szerepeltek gyermekeink is, szé
pen énekeltek. A Deák Ferenc ut

cában a felújításra váró evangé
likus templomot sajnos csak kí
vülről nézhettük meg. A F ő téren 
viszont a katolikus templomba 
bementünk. A csepergősre for
dult idő miatt a Balaton parti séta 
elmaradt, de a fagyizás nem! 

Visszafele jövet Gyencsdiáson 
megálltunk a Kapernaum Evan
gélikus Szeretetotthonnál. Szabó 
Zsuzsa, az otthon vezetője és az 
ott é lő idős emberek nagy szere
tettel vártak bennünket. Megha
tódva hallgatták a szépen csengő 
gyermeki hangot, gyermekeink 
igaz szívből énekeltek. A D N I és 
K A P N I ÖRÖM, ez volt az ember 
érzése ott. 

Köszönjük, hogy ez megtör
ténhetett: Fodor At t i la vállalko-

A kirándulók a szeretetotthonba!). 

zónák a busz rendelkezésünkre 
bocsátásáért. Berzsenyi Évának , 
hogy szeretettel, türelemmel, tá

jékozottan kalauzolt bennünket 
végig. 

A szülők és tanulók 

Újdonság a könyvtárban 
Úgy tűnik, köszönvén természetes környezetünk veszélyeztetettsé

gének, több könyv jelenik meg az állat- és növényvilággal kapcsola
tosan, mint a civilizációs „áldásokat" bemutató kötet. Szép és példadó 
a Passage kiadó Kis természetbúvár sorozata. Sok képpel és lényeg
retörő szöveggel mutatja be mondanivalóját. Az első kötet a legis

mertebb gombákat tartalmazza, kellően fclhíva a figyelmet a mérgező 
gombákra és egyéb tudnivalókra. A második a vidékünkön is honos 
madarakat mutatja be kellő alapossággal és szemet gyönyörköd te lő 
képekkel. A sorozat tervezett köteteiből is említsünk néhány címet: 
Az időjárás; Hegyi madarak; Kertészet - a zöldségek; Nyomok a 
természetben stb. 

Ugyan gyerekeknek készült a sorozat, de a természetet szerető 
felnőttek is találnak benne hasznos és új információkat. gy. 

IQQo 

Anyakönyvi hírek 
C E L L D Ö M Ö L K 

Házasság: Kontra Károly és Horváth Má
ria, Márkus János és Hajas Valéria, Gelesits 
Gábor András és Dénes Cecília Zsanett, Pe-
thő Ferenc és Erdei Hajnalka Mária, Huszár 
Tamás és Szabó Beatrix, Búzás Miklós és 
Som Erika, Csékei Zoltán és Remport Erika. 

Születés: Komáromi Csaba és Kolompár 
Csilla fia: Erik, Szabó Péter és Soós Erika 
fia: Csaba, Horváth Ferenc és Szabó Erika 
fia: Márk, Ábrahám Tibor és Nagy Ramóna 
fia: Tamás, Tóth Ede és Schiffer Szilvia le
ánya: Patrícia. 

Halálozás: Vida Ferencné sz. Varga Teré
zia, Magyar József, Sági Gyula, Boda István-
né sz, Fülöp Jolán, Lada Józsefné sz. D ö b -

röntc Ilona, dr. Németh Sándomc sz. Hajas 
Ilona, Pőcze Jánosné sz. Lada Rozália, Né
meth Péter Pál. 

K E N Y É R I 
Születés: Horváth István és Kránitz Szilvia 

leánya: Szilvia. 
K E M E N E S S Ö M J É N 

Születés: Marton Miklós és Somogyi Ág
nes leánya: Mercédesz, Kaposi János és Sza
bó Andrea leánya: Regina. 

K I S S O M L Y Ó 
Születés: Tömböly László és Somogyi 

Leonóra leánya: Regina Nóra. 
V Ö N Ö C K 

Születés: Hajba László és Kovács Kriszti
na leánya: Regina. 

K E M E N E S M A G A S I 
Születés : Lukács Árpád és Gőcze Zsu

zsanna Erzsébet leánya: Petra. 

BOBA 
Születés: Csajbók István és Kollár Hedvig 

fia: András. 
D U K A 

Születés: Tatai Péter és Farkas Szilvia fia: 
Dominik Sándor, Kotecz István és Gulyás 
Etelka fia: István Patrik. 

Halá lozás: Németh Józsefné sz. Simon 
Anna. 

P Á P O C 
Halá lozás : Csiszár Józsefné sz. Szabó Ro

zália, Csiszár Józsefné sz. Kis Mária. 
J Á N O S H Á Z A 

Halá lozás : Aczél Ferenc. 
K E M E N E S M I H Á L Y F A 

Halálozás: Márton Sándomé sz. Kovács 
Jolán. 

N A G Y S I M O N Y I 
Halá lozás : Németh János. 

"ŐÖLIÁT FC az Eötvös iskolában 
Celldömölkön a labdarúgásnak - osztályba sorolástól függetlenül -

sok híve van. A szurkolók és a szakvezetők számos alkalommal meg
fogalmazták azon aggályukat, miszerint nem folyik színvonalas és szer
vezett utánpótlás-nevelés a városban, enélkül pedig nehéz a jövőt, s a 
várva-várt felemelkedést elérni, pedig arra - ezt mindannyian tudjuk -
nagy szüksége lenne a magyar labdarúgásnak. 

Ezen a helyzeten kíván segíteni az Eötvös Loránd Általános Iskola 
azzal, hogy csatlakozott a GÓLIÁT Mac Donald's FC-hez, intézmé
nyesítve a labdarúgó-palántákkal való foglalkozást, egyelőre csak az 
alsó tagozatban, de a jövőre gondolva egészen a serdülő korcsoportig 
kívánnak csapatokat építeni, ahol már a CVSE is bekapcsolódna a 
gyerekek szakszerű fejlesztésébe. 

Ahogy azt Kazári József testnevelő, igazgatóhelyettes - az ötlet 
gazdája és a klub fő szervezője - elmondta, az első meghirdetésre közel 

ölven tanuló jelentkezett, vállalva a sport mellett az azzal járó kötött
ségeket, rendszeres edzést, tagdíjfizetési is. 

A GÓLIÁT FC-ről tudni kell, hogy immár országos rendszerű klub, 
jelenleg zömében csak alsó tagozatos csapatokat támogat, ahol viszont 
a felmenő rendszert biztosítva látják - és nincs egyesületi háttér - , ott 
a magasabb korosztályokat is támogatják. Az edzői bérek finanszíro
zásán túl évi két kupaviadal kerül megrendezésre, melynek végén or
szágos szintű már a megmérettetés. 

Á gyerekekkel foglalkozó szakemberek - Kazári József mellett Sza
bó István és Dohány Gábor - csapataik jövőjét hosszú távon majd a 
CVSE-be való integrációban látják biztosítottnak, mely azért is ésszerű, 
hiszen a kezdeményezés bevallottan a városi labdarúgó-utánpótlást hi
vatott szolgálni. Az Eötvös iskola természetesen a jövőben is kiemelten 
kívánja kezelni a kézilabdát, a jelen nyitással azonban a gesztusértéken 
túl ténylegesen és tevőlegesen is lenni szeretne a legnépszerűbb magyar 
sportág jövőjéért. 
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Megyei labdarúgó-bajnokság 
T E T R A Uraiújfa lu -CVSE-Antók Nyomda 1:3 (0:1) 
Uraiújfalu, 500 néző*. 
Celldömölk: Nagy Z. - Kelemen (Bodor), Horváth I . , Huszár, Dé

nes - Nagy A., László, Bognár, Molnár T. (Szabó J.) - Mészáros 
(Varga N.) , Balhási. Góllövők: Balhási, Varga N . , Bognár. 

A forduló szuperrangadóján a vendégeket elkísérő népes szurkoló
tábornak hamar lehetősége nyílt az ünneplésre, mert Balhási egy k i 
ugrás után gyorsan vezetést szerzett a trónkövetelő cellieknek. A gól 
érezhetően „megfogta" a hazaiakat, ezután egy órán keresztül a k i 
egyenlített mezőnyjáték dominált. Az utolsó negyedóra kezdetén Var
ga N . találatával eldőlni látszott a mérkőzés, de az újrakezdés után 
röglön szépített a listavezető. A lefújás előtt Bognár távoli lövéssel 
tette magabiztossá a bajnokaspiráns győzelmét. 

Sárvári V a s a s - C V S E - A n t ó k Nyomda 1:5 (0:0) 
Sárvár, 200 néző. 
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Horváth I . , Huszár (Varga G.), 

Dénes - Molnár T. (Bodor), Bognár, László (Szabó J.), Kelemen -
Balhási, Mészáros. Góllövők: Mészáros (2), Balhási (2), Molnár T. 

Az első félidő „altató" játéka után viharos második 45 percet pr<^ 
dukált az éllovas celli gárda. Közönségszórakoztató és gólratörő já
tékkal bizonyította a vendégcsapat, hogy kezd összeállni a bajnoki 
cím első számú várományosának együttese. 

CVSE-Antók N y o m d a - C s á k á n y d o r o s z l ó 6:2 (2:1) 
Celldömölk, 900 néző. 
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Horváth I . Huszár, Dénes - Mol

nár T. (Varga G.), László (Vidos), Bognár, Kelemen - Mészáros 
(Varga N.) , Szabó J. Góllövők: László, Mészáros, Vidos, Varga G., 
Bognár, Szabó J. 

A tévedésből Csákánydoroszlóra utazott játékvezetők helyett fiatal: 
helyi sípmester vezette le a találkozót celldömölki és csákánydorosz
lói szükségpartjelzőkkel. Az első negyedórában gyorsan kétgólo: 
előnyre lett szert a hazai gárda, de ezután körülményessé vált a t$ 
madásszövés és a vendégek szórványos ellentámadásaik egyikéből a 
félidő vége előtt szépítettek. Fordulás után a cellick újabb négy 
„gombóccal kínálták meg" a sereghajtó együttes civilben pincér fog¬
lalkozású kapusát. A győzelem igazi értékét a riválisok vereségei 
(Uraiújfalu, Táplánszcntkercszt) és döntetlenjei (Kőszeg, Tanárkép
ző) adták. 

N.T. 

NB Il-es férfi kézilabda-mérkőzések 
Várpalo ta i Unió-CVSE-Cel lko lor 18:30 (11:14) 
Várpalota, 100 néző. Cellkolor: Dénes - Fonyó (7), Kósa (5), Sali 

(3) , Gulyás (1), Bagics (7), Tóth R. (4). Csere: Tamás , Pozsonyi, 
Lendvai (2), Ludvig, Darabos (1). 

Fokozatosan húzott el az első félidőben magukat még jól tartó: 
hazaiak ellen a celli együttes. A második játékrészben a vendégek 
fölénye nyomasztóvá vált és helyenként sziporkázó játékkal kiütéses 
győzelmet arattak. 

CVSE-Ce l lko lo r -Nik rokémia F A K 31:24 (15:11) 
Celldömölk, 120 néző. Cellkolor: Dénes - Fonyó (12), Kósa (1) 

Sali (1), Gulyás (3), Bagics (8), Tóth R. (1). Csere: Garray, Gőcze 
(4) , Pozsonyi (1), Ludvig, Lendvai, Darabos. 

Könnyedén gyűjtötte be a két bajnoki pontot a lendületesen kézi
labdázó hazai együttes a jó erőkből álló, de ezúttal alárendelt szerepet 
játszó fűzfőiek ellen. 

Asztalitenisz 

NB Il-es férfi mérkőzések 
C V S E - M Á V É P C E L L - K a n i z s a Sörgyá r 12:6 
Győz: Molnár Balázs 3, NyírŐ József 3, Janjic Amc 3, Frci Péter 

2 és a Frei-Molnár páros. 
A biztos hazai győzelemmel továbbra is pontveszteség nélkül áll a 

bajnokságban a celli együttes. 
D o m b ó v á r - C V S E - M Á V É P C E L L 3:15 
Győz: Molnár Balázs 4, Erei Péter 4, Nyí rő József 3, Janjic Ame 

2 és a Molnár-Frei , Nyírő-Janjic párosok. 
Az újonc dombóvári csapatnak saját pályáján sem adott esélyt a 

nagyszerűen játszó celldömölki gárda. 

NB III-as férfi mérkőzések 
C V S E - M Á V É P C E L L I L - G y ő r i Ver t iká l 4:14 
Győz: Ölbei Péter 2, Balázs Gyula, Máthé Gyula. 
A képzettebb játékosokból álló Rába-partiaknak nem jelentett ne

hézséget a celliek legyőzése. 
P e r e m a r t o n - C V S E - M Á V É P C E L L I I . 14:4 
Győz: Ölbei Péter 2, Balázs Gyula, Tekét Attila. 
Fölényesen nyert az esélyesebb peremartoni gárda. 

Atlétika 
A megyei középiskolás tehetségkutató versenyen a Berzsenyi Dá

niel Gimnázium diákjai az alábbi helyezéseket érték el: 
Leány 100 m: 2. Emich Abigél 14,2 mp 

800 m: 2. Somogyi Henrietta 2 perc 47,1 mp 
Fiú 100 m: 2. Jankovics László 12,5 mp 

400 m: 3. Danka Ákos 61,6 mp 

Tájfutás 
Megyei bajnokok J á n o s h á z á r ó l 

Vas megye 1996. évi egyéni bajnokságát a Kőszegi-hegységben 
bonyolították 1c. A jánosházi egyesület versenyzői közül Horváth Pál 
az F 13-14 kategóriában. Rétfalvi Lajos pedig a 35 éven felüliek 
között szerzett megyei bajnoki címet. 

* 
Rétfalvi Lajos a Bakonyban megrendezett országos senior tájfutó 

bajnokságon az F 50 kategóriában az értékes negyedik helyen végzett. 

16 örzeti labdarúgó-bajnokság 
Alsóság-Izsákfa 5:0 Boba-Alsóság 0:3 
Csöngc-Izsák fa 2:1 Izsákfa-Nemcskocs 1:2 
Sitke-Alsóság 1:3 Alsóság-Kenyéri 5:1 
Alsóság-Csényc 3:0 Simaság-Izsákfa 3:2 
E.hetye-Izsákfa 0:2 Izsákfa-Mersevát 1:1 
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