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CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A

Jó úton közlekedhetnek az Arad utcában
Az Új Kemenesalja 1996. feb
ruár 15-i számában Csatornát
építettek maguknak a lakók az
Arad utcában címmel számol
tunk be arról, hogy a lakók saját
erőből 130 méter szennyvízcsa
tornát építettek. Az ügy előzmé¬
nye: az utca egy részét korábban
már közmiívesítették, és az út
szilárd burkolatot kapott. Jogos
volt tehát a lakók kérése az Ön
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MUNKARUHA,
CSEMPE, JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
Csempék, járólapok
széles választéka.

Fürdőszoba-berendezések,
szaniterek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
csempe*, járólapragasztók.
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kormányzat felé a teljes útsza
kaszrendbetételére. Különösen a
nagy sár és gödrök miatt volt el
viselhetetlen a helyzet. Hiába
fordultak az önkormányzathoz,
azt a választ kapták, előbb a csa
tornázást kell elvégezni. Miután
a csatomázás is késett, az említett
megoldáshoz folyamodtak, ami
jelentős anyagi hozzájárulást igé
nyelt a lakóktól.

Most kedvező változásról szá
molhatunk be. Még a tavasszal
ismét beadvánnyal fordultak a la
kók az önkormányzathoz, jelez
ve: a szennyvízcsatomázást meg
oldották, nincs akadálya az út
rendbetételének. Az önkormány
zat úgy döntött, az idei tervében
szerepelteti az Arad utca rende
zését. Október hónapban el is ké
szült a szilárd burkolatú út és a

Napirenden az Eötvös iskola
tevékenysége
Tudósítás a képviselő-testület
Október 29-én tartotta Celldö
mölk város önkormányzatának
képviselő-testülete soron követ
kező Tendes ülését. A napirend
megállapítását követően Mak
kos István polgármester szólt a
két ülés között történtekről. Ezek
közül kiemelésre érdemes az A l 
sósági Sportegyesület problémá
ja, amely a nemrég átadott sport
csarnok használatához kapcsoló
dik, valamint az olaszországi
Serramazzoni várossal történő
testvérvárosi kapcsolat felvételé
nek kérdése. Az első esetben
döntés született arról, hogy ké

üléséről

szüljön költségvetés öltöző építé
sére, és hogy a városfejlesztési,
valamint a pénzügyi bizottság
véleményezése után döntsön az
építkezésről a testület. A testvér
városi szerződés megkötésével
kapcsolatosan elhangzott, hogy
az ünnepélyes aláírás november
folyamán lesz az olaszországi te
lepülésen és hogy Celldömölk
nyolc tagú delegációval képvi
selteti magát.
Az Eötvös Loránd Általános
Iskola nevelő-oktató tevékenysé(Folytatás a 2. oldalon)
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vízvezető árkokat is rendbetet
ték.
A
költségekről kérdeztem
Dummel Ottót, az önkormány
zat műszaki osztály vezetőjét, aki
elmondta: a szilárd burkolat el
készítése kétmillió forintba ke
rült. Úgy hallottam, a lakók is
maximálisan elégedettek az ön
kormányzat és minden, az ügy
ben érdekelt által elvégzett mun
kájával. Köszönik, hogy ők is jó
úton járhatnak.
Káldos Gyula

Közmeghallgatás!
Celldömölk Város Önkor
mányzatának Képviselő-testü
lete 1996. november 27-én 15
órai kezdettel tartandó ülésén
első napirendi pontként köz
meghallgatást tart, amelynek
témája: Celldömölk város ren
dezési terve. Az ülés helye: Pol
gármesteri Hivatal földszinti
tanácskozó terme.
Kérjük mindazokat a celldö
mölki lakosokat, akik számára
fontos lakóhelyük jelenének,
jövőjének alakítása, megjele
nésükkel, véleménynyilvánítá
sukkal, javaslataikkal szíves
kedjenek munkánkat segíteni!
Minden érdeklődd állampol
gárt várunk!
Makkos István polgármester
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Jótékonyság a templomért
Több mint négyszázan voltak kíváncsiak arra a jótékonysági műsorra,
amelyet november 9-én tartottak a celldömölki evangélikus templomban.
A rendezvény célja - ahogy azt Sághy András lelkész bevezetőjében
elmondta -, hogy segítségével az emberek figyelmét a templom felújítá
sára vonják és újabb adományokhoz jussanak. Az közismert, hogy a
templom 250 éves és igen ingoványos talajra épült, így már számos
renoválásra volt szükség. A mostani külső és belső felújítás igen sokba
kerül, ennek megvalósítása adományok nélkül elképzelhetetlen.
Igen nívós előadókat sikerült felkérni a nemes cél propagálására, és a
kiválasztott versek, dalok, zeneszámok is méltóak voltak az alkalomhoz.
Külön nem lehet kiemelni senkinek a teljesítményét, hiszen Papp János
szavalatai és műsorvezetése, Tarr László gitárjátéka, Heim Mercedes
éneke, Czupor Attila trombitaszólója, Szily Ilona orgonajátéka, Szokolay Sándor közismerten szókimondó és érdekfeszítő hitvallása, valamint
Süle Nóra orgonajátéka egyformán lenyűgözte a jelenlevőket.
Fotó: Völgyi L .
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^Tüdósítás a képviselő-testület üléséről
(Folytatás az 1. oldalról)

géről szóló jelentés részletesen és
alaposan elemzi az intézmény
munkáját az 1992/93-as tanévtói
napjainkig. Szól az eredmények
ről, de a problémákról is. A mű
velődési és közoktatási bizottság
nevében Vinter József, míg a
pénzügyi bizottság részéről Fü
zesi László fejezte ki elismerését
az alapos jelentésről. Ahogy azt

az ülésen megtudhattuk, a pol
gármesteri hivatal revizora által
elvégzett célvizsgálat nem talált
szabálytalanságot az intézmény
munkájában. A következő pont a
S ághegy-kissomly ói Hegyköz
ség ez évi tevékenységéről
szólt A sok lehangoló tényt tar
talmazó beszámolót további el
szomorító és elgondolkodtató
adattal bővítette ki Németh

Gyula leköszönt hegyközségi el
nök és Hartmann József hegy
bíró.
A folyó ügyekben - egyebek
mellett - döntöttek a képviselők
a kórház támogatásának felül
vizsgálatáról és a műszerbeszer
zés további feladatairól. Ezek
szerint az előirányzott 14 millió
forintból 4 milliót zárolnak, mi
vel a tüdőgondozó épülete nem

került értékesítésre, 6 millió kar
bantartási, beruházási feladató'
ra használható, míg a fennma
dó 4 millió a működés várna
hiányának pótlására szolgálna
A műszerbeszerzés esetében
sőbbséget az ultrahangos
dezést új vizsgálatokra alkalnv
sá tevő tartozékának a megvás
lása élvez.
Györc G

Tapasztalatok a hegyközség egyéves működéséről
Tavaly december 18-án több
szöri kezdeményezés után meg
alakult a Sághegy-kissomlyói
Hegyközség. Már az indulásnál
érezhető volt, nem lesz könnyű a
hajdan olajozottan működő auto
nóm szervezet újbóli talpra állí
tása. Ennek törvényi, tulajdoni és
emberi tényezői vannak. Az
egyéves működés megerősítette
a kcábbi aggályokat és erről tá
jékoztatni kell a közvéleményt.
Az Önkormányzat legutóbbi ülé
sére Németh Gyula elnök és
Hartmann József hegybíró rész
letes és reális képet készített a va
lós gondokról.
Milyen gondokról van szó? A
legnagyobb maga a törvény, mert
olyan teriiletekben gondolkodik,
mint a nagy borvidékek, ahol
kisszámú tulajdonos kezében
nagy területek, közös épületek,
berendezések koncentrálódnak.
A Sághegyhez hasonló, igen sok
tulajdonú teriiletekre nem ad
megoldást, csak 1500 négyzet
méter feletti tulajdonosnak köte
lező a tagság. A zártkerten belül
ezt minden tulajdonosra ki kell

terjeszteni, függetlenül a művelési
ágtól, egységes hozzájárulást kell
kivetni. így lehet rendezni az elha
nyagolt utakat. Az nem megy,
hogy az azonos ú ton közlekedő tag
fizet, a kívülálló pedig nem.
A törvény nem biztosít köz
ponti ellátmányt a szervezet mű
ködéséhez, hivatali-ügyviteli ki
adásokhoz, tiszteletdíjakra stb. A
vezetők társadalmi munkában
látják el a feladataikat teljes
anyagi és pénzügyi felelősség
mellett, és el kell viselniök a tör
vényt nem értő, a közösséget
nem támogató gazdák sokszor
durva megjegyzéseit. Sokáig ez
sem tartható. A rendelet a hegy
községekre ruházza a terület
hasznosításra, kivágásra, telepí
tésre stb. vonatkozó feladatokat
úgy, hogy költségtérítésről nem
gondoskodik.
Mindezeket a gondokat a
hegyközség vezetői elmondták
az FM képviselőjének, aki arról
tájékoztatta őket, hogy miután ál
talános problémáról van szó, az
országgyűlés elé kerül a törvény
módosítása. Amíg ez rendeződik,

Ötvenedik jubileumára készülődik a celldömölki gimnázium.
Az intézmény 1958-ban költözött a jelenlegi épület falai közé. A
közel 40 éves épület most megújul, új köntöst kap. A munkálatok
- amelyek mintegy 9 millióba kerülnek - jól haladnak, s előre
láthatólag a tavasszal fejeződnek majd be.
völgyi

a hegyközségnek és az önkor
mányzatoknak kellene összefog
ni a közös feladatok végrehajtá
sára. Úgy tűnik, nem minden
érintett önkormányzat gondolko
dik így. Megjegyzem: a térképek
szerint valamennyi hegyi főköz
lekedési út községi útként van
nyilvántartva, így nekik is van
nak feladataik.
A beszámoló részletesen fog
lalkozott a taglétszámmal és a
pénzügyi helyzettel is. A földhi
vatal adatai szerint a Sághegyen
1796 zártkerti terület van, a cell
dömölki részén 1029, a kápolnain 628, a mesterin 112, összesen
230 064 négyzetméter. Ez a terü
let ma a természetes és mester
kélt osztódás következtében 6¬
7000 személy tulajdonában van.
A tulajdonosok, bérlők, haszon
élvezők egy része nem található
meg, mert a változásokat az adat,
illetve a tulajdoni lapok nem tar
talmazzák. Ennyi emberrel kap
csolatot tartani még akkor sem
könnyű, ha rendben vannak a
dolgok, különösen nehéz akkor,
ha sokan nem értik, vagy nem
akarják megérteni, csak a közös
összefogás vezethet eredményre,
amely eredmény mindenki javát
szolgálja, teszi értékesebbé a he
gyet, ahol ma a Dunántúl legel
hanyagoltabb útjai találhatók. Az
utak állapota, a közművek hiánya
miatt a terület fokozatosan elér
téktelenedik. A jussához minden
ki ragaszkodik, de azért tenni
már nem mindenki akar. Előde
ink bölcsebbek voltak, amikor
nem engedték meg a tulajdonok
ilyen mérvű elaprózódását.

láshoz ez nélkülözhetetlen vol
Időközben az FM 1996. márci
21-éig meghosszabbította a j
lentkezés határidejét. Újabb táj
koztatót adtak k i a hegyközsé
tulajdonosok részére, hogy a hi
ányos igazolásokat, adatokat p'
tolni tudják. A bejelentőlapo
negyedrésze jött vissza, föle
azoktól, ahol a nyilvántartáso"
ban nincs probléma. A visszakül
dött bejelentőlapok szerinti tag
létszám: 574, a celldömölki
szen 260, kápolnai részen 12'
mesteri részen 28, kissomlyói
szen 57, a borgátain 108 tag va
A hegyközségi támogatást eddi
257 tag fizette be 250 ezer f ő 
összegben.
Útépítés ügyében a szeksz
hegyen több éve folyó útépít
munkát tekintették meg, ahol
százalékos központi, 40 százai
kos önkormányzati hozzájárul
sal és a tulajdonosokra kivete
kötelező befizetéssel oldják me
a feladatot. A hegyközség és
önkormányzatok mellett v
még egy harmadik, befolyáss
bíró tényező, ez pedig a Tájv
delmi Felügyelőség. Velük is
gyaltak. Vezetőik elmondták, il
letve ismertették azt a tervdoku
mentációt, amit a minisztérium
nak küldtek a Sághegy tájvédel
mi terület rekonstrukciójáról,
biztonságos közlekedés, a víz-1
villanyhálózat részbeni fejlesztő
sét kívánja szolgálni a 40-45 mil
lió forintos terv. Reméljük, nem
vész el ez a kezdeményezés.
*
Ülésezett a hegyközség vá
lasztmánya is, ahol a beszámol
A hegyközség megalakulása megvitatása mellett személyi üg
után a celldömölki önkormány is szerepelt a napirenden. Né
zat 804 tag után igényelte meg a meth Gyula elnök - felesége vá
tagonkénti 2000 forintot Az^ ratlan halála miatt - augusztus
1 608 000 forint a hegyközség 30-ával lemondott. A választ
számláján van az OTP-ben. A két mány kérésére azonban a köz
vezető több mint kéthónapi mun gyűlésig vállalta a hegyközségi
kával elkészítette a tulajdonlapok ügyek további intézését.
szerinti nyilvántartást. Az induKáldos GyuU
;
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Mentsük meg a Mária-kutat!
Naponta elmegyünk mellette. Mint a gyer
mek növekedését - ha nap mint nap látjuk - ,
úgy nem vesszük észre egyre romló állapotát. A
Mária-kótról van szó.
Rövid történeti ismertetés:
,...1739 Koptiknak dömölki apáttá való kine
vezését eredményezi... Tervek fogannak agyá
ban- egyik marcali sétája alkalmával idilli hely
kényszeríti megállásra... egy kis pázsitos dom
bocska... felépítette ezen a helyen Bold. Szűz
Mária szobrának hajlékát..
Ez a kápolna szerény deszka és faépület mel
lette a remetekunyhó és 'ásoványkut, körülötte
fóldhányás, sánc védte kerítés helyett.
A kut ásása közben történt eset nagy hirtelen
híressé tette a kis kápolnát A kútásó fejére sú
lyos kó" hullt megsértette a gerincvelőt, halott
nak is hitték, mégis meggyógyult - orvosi vé
lemény szerint ember előtt érthetetlen, tehát
csak isteni módon...
A kis kápolna... A mai Hangya-bolt előtt pár
méternyire a klastromtől és szemben a temp
lommal emlékeztetett a régi kegyhelyre, a szentkuttal együtt, melyet az aszfaltozáskor födtek
be". (Porkoláb István: Celldömölk Kismáriaceli
szabadalmas mezőváros története, Celld., 1927.
Szagán és Hajnal könyvnyomdája.)

1933. május 6.: „A nagyközség képviselő tes
tülete a kegykút körzetének rendezése tárgyá
ban újabb bizottságot küldött ki". (Kemenesalja,
1933/19. szám.)
1933. május 20.: Tudósítás Celldömölk
nagyközség képviselő-testületének üléséről: „A
kegykút kérdése végre nyugalmi állapotba ke
rült. A kiküldött bizottság úgy határozott, hogy
a kegykutat mostani helyéről jobb oldalra tolja,
az apátsági épület és az aszfaltút közti térre. Itt
senkinek sem lesz útjában, forgalmi akadályt
nem képez, azért a képviselőtestület azt 27 szó
többséggel 3 ellenében elfogadta annál is in
kább, mert a jelenlévő dr. Horváth Károly r.
kath. perjel plébános kijelentette, hogy a kato
likus egyházközség a bizottság határozatával
teljesen megelégedve azt magáévá tette". (Ke
menesalja, 1933/21. szám.)
A műkőből készült díszkút jelenlegi állapota
enyhén szólva aggasztó. Balesetveszélyes! A
csapadék, a szél és a fagy romboló hatására
megrepedeztek az oszlopok, tartásuk bizonyta
lan, összcdőléssel fenyeget Felújítása sürgős!
Erre anyagi fedezet nincs. Társadalmi összefo
gásra lenne szükség.
Lapunk szándéka a kezdeményezés. Kérjük
olvasóink segítségét javaslatait! A Mária-kúttal
kapcsolatos minden segítőszáhdékot felkarol az
Új Kemenesalja, a javaslatokat illetékesek ré
szére közvetíti. Köszönjük!
A szerkesztőbizottság

TISZTELT

BANK
Tisztelt Bankkártyabirtokos
Ügyfeleink!

Celldömölkön
már két helyen
vehetnek fel készpénzt
bankjegykiadó automatákból.

ÜGYFELÜNK!

Postáink kedvező árú karácsonyi
áruválasztékkal várják Ont!
Kínálatunkból:
Á g y n e m ű k , asztalterítők.
Ruhaneműk:

nó'i harisnyanadrágok, női é s férfi kötött
pulóverek, indiai blúzok, szoknyák, férfi ingek, dzsekik
gyerekeknek ós fiataloknak, szabadidőruhák gyerekeknek
é s felnőtteknek

G y e r e k magasszárú velúr cipők
J á t é k o k : bébijátékok, babák, plüss állatok, dominók, kártyák,
műanyag autók.

Édességek:

OTP Bank fiók
Kossuth L. u. 18.
Vasútállomás
Szabadság tér 1-3.

csokoládé, rágógumi, Mikulás figura, desszert,
gumicukor, tejkaramella.

M a g n ó - és v i d e o k a z e t t á k .

Magyar Posta
Ma£y>si Pos!« Rósivinytirsajég
Soproni lgugal6sAga
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Emlékpark lett a régi temető Köcskön

A kis kemenesaljai település ön
kormányzata- egyetértésben a falu
lakóival, az egyházi közösségekkel
- példaértékű döntés alapján a mülecentenárium jegyében a két köz
ségrész között lévő" régi temetőt
emlékparkká nyilvánította, hogy
megőrizze az utókor számára. A
mindenszenteki és halottak napi
ünnepkörben adták át az újrarende
zett temetőt. A régi kőkeresztet fel

A
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újítva és emléktáblával jelölve a te
mető" középpontjába helyezték,
megszenteltették.
A bensőséges keretek között
zajlott ünnepen összejött a falu né
pe, Horváth László polgármester
ünnepi beszédében hangsúlyozta:
.Azon dolgoztunk, hogy az új te
mető mellett emlékként fenntart
suk és megőrizzük a Köcsk régi
múltját is idéző temetőt, ne veszít
sük el azt a helyet, ahol talán szá
zadokon át elődeink éltek, temet
keztek, létezésük színtere volt.
Szerényen készültünk erre, de ki
mondható, hogy méltóan, hisz ren
dezni igyekeztük a temetőt, fákat,
majdan növekvő cserjéket ültet
tünk és gondozni kívánjuk a helyet
a jövőben is." Beszédében érintette
a falu történelmi múltját és megin
dokolta, hogy a márványba vésett
szöveg méltóan Őrizni kívánja a te
metőben nyugvók emlékét, a falu
múltját. ,J3 TEMETŐ ÓRZI ELŐ
DEINK NYUGALMAT, ÉVSZÁ
ZADAINK
SZÍNHELYÉT."
KÖCSK, 1996. ÖNKORMÁNY

fényképezőgép

ZENIT névre hallgatok. Gazdám annak
idején a Kossuth utcai OFOTÉRT-ban vá
sárolt. Van egy érdekes tulajdonságom: sze
retem, ha fekete-fehér filmmel töltenek meg.
Olyankor varázsolni tudok! Gazdám mégis
a színeset szereti, pedig az újságnak is jobb
a fekete-fehér kép. Ha nagy ritkán kapok
egy F/F FORTE-filmet, varázserőm hatásá
ra mindig történik valami. Sok éve például
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ZAT." A köcskiek nemeset alkot
tak, áthatotta őket a tisztelet és az
a szándék, hogy a múlt emlékeit
kegyelettel őrizni kell, hisz ez a jö
vő záloga is. A polgármester kérte,
hogy fordítsanak gondot a sírokra
és tovább folytassák a temető gon
dozását. Köszönetet mondott az
eddigiekért azoknak, akik az ügy
érdekében tettek. Említette Né

a helyi járaton közlekedő autóbuszt fotózta
gazdám. Abban mindig nagy volt a zsúfolt
ság a szÜk hely miatt. Nem telt el egy hónap
és hoztak helyette egy nagy. háromajtós vá
rosig buszt Szombathelyről.
Újabb egy-két év múlva - a sok színes
film után megint F/F filmet fűzött orsómra
a gazdám. Lefényképezett két fontos embert,
akik hamarosan mindketten még sokkal fontosabb emberek lettek.
Alig két hete megyünk az utcán (monda
nom sem kell, hogy fekete-fehér filmmel vol

Megrongálták az emlékművet

Nem tudom, mikor tették, kik tették. A cell
dömölki második világháborús emlékmű nő
alakját valaki, valakik elcsúfították, groteszk ar
cot kölcsönöztek neki. Szeme környékét vörös
re, szemét pedig rikító fehérre festették, ami
még a fekete-fehér felvételen is jól érzékelhető.
Vajon miért tették?! - kiált fel bennem a kér
dés.
Tisztelt(?) ismeretlen!
Bizonyára egy jó sztorit akartál, egy jó hec
cet Erre időnként szükség is van, de tudni kell
különbséget tenni. Más dolog egy művé
szettörténet könyvben Mona Lisának bajuszt
rajzolni, és egészen más kategória ez a festés.
A minap - halottak napja táján - Kemenessömjénben jártam második világháborús emlék
táblát fotózni. A bolt előtt álltam meg érdeklőd
ni. Idősebb nénit szólítottam meg, hol találom
az emléktáblát ő elmagyarázta, hol van, majd
elcsukló hangon hozzátette: biztos sok virág van
már ott.. Igaza volt
Ha te, ismeretlen pingáló, velem lettél volna,
biztos(?) elálltál volna a szándékodtól. Amit tet
tél, gyalázatos dolog volt! Ennek ellenére azt

kívánom neked, soha ne ismerd meg azt az ér
zést, amitől a kemenessömjéni néni hangja több
mint fél évszázad után is elcsuklott!
Völgyi László

meth József falugazdát, Szaká
László kőfaragót és Horváth
nos celldömölki fafaragót,
maradandót alkottak közös ügyül;
érdekében. Köcskön, ahol ma is
vezetik a falukrónikát, újabb ran
gos bejegyzést írhattak életük egy
ünnepi pillanatáról, a honfoglalás
1100-ik esztendejében.
Dala József Fotó: Hctényi L,

tam töltve), aztán egyszer csak a gazdám
„ráemelt" egy - a járdán tátongó, mély lyukra. Máris kacsintottam a blendémmel és
magamba zártam a lyukas aknafedelet. Hát
lássanak csodát! Mire gazdám lapzártára
leadta volna a képet, új aknafedél került a
lyukas helyére.
Ezért kérem, fogadják e pár sort fénykép
helyett! Az a fontos, hogy nem leselkedik
már veszély a Sági utca páros oldalán já
ró-kelő emberekre.
Zenit

Mikor foghatók
a celldömölki
tv adásai?
Ez a kérdés elsősorban az alsósági város-^
rész lakosságát foglalkoztatja, mivel - el- [
mondásuk szerint - az adások időpontja meg
lehetősen kiszámíthatatlan volt az utóbbi idő
ben. Emiatt több olvasónk is nálunk rekla
mált. A kérdésnek utánajártunk, és ezúttal
közreadjuk, hogy az adások a város mely ré
szén mikor láthatók.
A Celldömölki Városi Televízió adásának
időpontjai:
Celldömölkön:
Hétfőn:
19.00
Kedden:
20.00
Vasárnap:
10.00
Alsóságon:
Kedden:
20.00
Szerdán:
20.00
Alsóságon az adások napján 16 órától 20
óráig az alsósági képújság hírei olvashatók.
-vl-

UJ KEMENESALJA

1996. NOVEMBER 21.

Kemenesaljái

községek,

Keléd község a hagyományok szerint ősrégi település, ahol
már a rómaiak Idején is virágzó élet folyt. A honfoglalás után
a karakói várispánsághoz tartozott. Valaha földvára is volt,
ami a falu határától jobbra, a halastó környékén lehetett.
Neve 1468-ban Kylyd, 1842-ben Kylyth, a Keléd nevet 1836tól használja. Lakóinak a száma 1828-ban 173, ami folyama
tosan növekszik, és 1941-ben már 430. Jelenleg 120-an lakják.
Keléd polgármestere, Molnárné Kollár Veronika a Pest me
gyei Farmoson született. Ceglédre járt a mezőgazdasági tech
nikumba, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szer
zett diplomát 1977-ben mérnök-közgazdászként. Még ugyan
ebben az évben Jánosházára került fiatal házasként, és 13
évig az ottani téeszben dolgozott. Ebben az időszakban négy
gyermekük született, s közben megszerezte a mérnök-tanári
diplomát is.
1990-től a Kertai Jóbarátság Tsz főkönyvelő-helyettese,
majd az ebből megalakult kft. főkönyvelője. Jelenleg főállás
ban adótanácsadó, amellett pedig tiszteletdíjas polgármester
ez év április 28-a óta. (Keléden két alkalommal is időközi
választásokat kellett tartani. Először azért, mert a megválasz
tott polgármester, Laczi Vendel egészségügyi okokból lemon
dott a tisztségéről, másodszor pedig azért, mert a helyére
megválasztott Feiler Ferenc 1996 februárjában elhalálozott.)
Alpolgármester: Varga József. A képviselő-testületi tagok:
Czigányné Tóth Rozália, Freiberger Gyuláné, Horváth Péterné
és Marton Zsolt. Megbízott jegyző: Varga Sándor. Háziorvos:
dr. Szenté Tamás.
Keléd - 120 lakosával - a celli
városkörnyék egyik legkisebb te
lepülése. Ezt a falut nem csak a
csekély létszám sújtja, hanem az
is, hogy olyannyira megyeszéli
település, hogy például a vezeté
kes vizet Veszprém megyéből
kapja. Ha még ehhez hozzá
tesszük, hogy ebben a faluban
mindössze 17 az óvodás- és isko
láskorú fiatal, s talán ha húszan
vannak az aktív dolgozók, egyér
telművé válik hátrányos hely
zete.
Ha ezek után valaki arra gon
dol, hogy a falu vezetősége ma
gába roskadva töpreng a lassú el
múláson, az téved. Miközben a
polgármesterasszonnyal bejárjuk
a kis falut, számtalan elképzelés
és terv tárul elénk. MindenekelcTtt a falu közelebbi múltjáról
megtudjuk, hogy jobbágyközség,
cselédfalu volt. A határában nagy

Keléd

polgármesterek

gyümölcsös húzódott, amihez
1920 körül szeszfőzdét építettek.
Villannyal működő malma, gőz
fűrésze és önálló villanytelepe
volt Erre az időszakra tehetők a
falu fellendülésének évei.
Az 1945 utáni években a határ
egy része állami gazdaság, másik
része téesz-kertészet volt. Ami
kor az itteni téeszt összevonták a
jánosházival - a 60-as évek má
sodik felében - megkezdődött a
leépülés.
Körültekintve a faluban, egé
szen jó állapotban található
még a hajdani szeszfőzde épü
lete, aminek a felszereléseit
már széthordták, vagy eladták,
de még használhatóvá lehetne
azt tenni.
Réges-régi lóistállóba invitál
nak. Átbukdácsolva a bejáraton,
azon töröm a fejem, vajon miért
hoznak ide? Odabenn - látva a
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boltíves belső teret, és azt, hogy
ez a rész mennyire épen maradt
- mindent megértek: ez valóban
újrahasznosítható lenne.
Ennek a külsőleg elhanyagolt
épületnek a szomszédságában ta
láljuk a „kastélyt". A valójában
kastélyszerű" épületnek - mely
nek jelenleg lakói vannak szebb jövőt szánnak. A hasznosí
tásra több elképzelésük is van:
lovastanya, vadászház, esetleg
művésztelep kialakítása is számí
tásba jöhetne a polgármester
asszony elképzelései szerint.
A polgármesteri hivatallal
szemben, az űt túloldalán egy k i 
es, kihasználatlan teriilet látható.
Az önkormányzat szeretné ezt az
ingatlant kiváltani a téesztől, és
helyén egy egységes faluközpon
tot kialakítani a jövőben, sotmég
egy kápolnát is elképzeltek erre
a területre. A terveket hallgatva
az az érzése támad az embernek,
hogy ez a kis falu valóban nem
hagyja magát leírni.

Amikor az eddigi eredménye
ikről beszélgetünk, elmondják,
hogy a rendszerváltás óta új or
vosi rendelőt alakítottak ki. Jár
dát építettek mintegy 600 méter
hosszúságban. A ravatalozót bő
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vítették, ahhoz hűtőberendezést
vásároltak. A temető új bejárati
kaput is kapott, ami a néhai pol
gármester, Feiler Ferenc keze
munkáját dicséri. Felújították a
fából készült haranglábat, és a
futballpályát is rendbetették. Ottjártunkkor éppen „ostromálla
pot" volt a polgármesteri hivatal
épületében. Ment a keverőgép,
kőművesek dolgoztak, új vizes
blokk kialakításán tüsténkedtek.
Közben megcsodáltuk a nemré
giben kialakított imaszobát is a
hivatal szomszédságában.
A polgármesterasszony el
mondta, hogy régóta nem volt
már a faluban búcsúi rendez
vény. Az idén megpróbálkoztak
vele, és rendkívül sikeres volt. A
jövőben szeretnék a régi búcsúi
hagyományokat is visszahozni a
községbe.
Amikor a krónikás egy 120 fős
kis megyeszéli faluba elindul,
nem sok jót vár. Ami elétárul, az
sem sok jóval kecsegtet. Az út
jobb oldalán lévő új, bitumenes
járda, a polgármesteri hivatal
előtt mormoló betonkverő azon
ban felhívja a figyelmet valami
re: arra, hogy elképzelhető: ez a
kis falu valóban nem hagyja ma
gát leírni a jövőben. Bizonyságul
álljanak itt Molnárné Kollár
Veronika szó szerint idézett sza
vai:
„A jelenlegi állapotok azt mu
tatják, hogy a kis települések köztük Keléd is - lekerülnek a
térképről. Én személy szerint, és
a képviselő-testület valamennyi
tagja azon fáradozunk, hogy ez
ne következzék be. Szeretnénk,
és ez a célunk, hogy ez a telepü
lés idővel pihenőfaluvá váljon."
Azt már mi tesszük hozzá,
hogy erre megvannak az esélyei.
Völgyi László
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Celldömölk évszázadai
9. NemesdÖmölk articuláris
kijelölése előtt

helységgé

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.
Városunk fejlődésének másik
pólusa, mely közel hat századra
visszamenőleg bőségesen szolgál
történetének adataival számunk
ra: NEMESDÖMÖLK. Soroza
tunkban ezúttal ebből vegyünk
szemügyre okulásul néhány ta
nulságos történelmi eseményt. A
település keletkezésének idejét hiteles adat hiányában - még
megközelítően pontos évszám
mal sem tudjuk meghatározni,
akárcsak Pórdömölknél. Az első
hiteles okleveles adatát véve f i 
gyelembe esetleg egy évszázad
dal lehet fiatalabb, mint az apát
sági település. A legelső ismert
okiratban KYSDEMELK néven
jön elő 1410-ben. Ebben a hiteles
okiratban Sebestyén dömölkí
apát elismeri azt, hogy a kisdemelki nemesektől jogtalanul kö
vetelt bizonyos járandóságokat
és pusztíttatta jószágukat, mert
ezeknek királyoktól kapott ne
mességük -van! A község név
használatának útján végighalad
va itt is találunk variánsokat,
mint Pórdömölknél, de 1459-tól
egészen a három település egye
süléséig, 1904-ig a hivatalos és
köznyelvben NemesdÖmölk.
A 16. századi összeírásokban
ilyen családneveket találunk: Demelky, Lazlo, Chaba, Bogdán,
Fijas, Jowman, Mihály deák,
Thoma, Gyarman; birtoka van itt
Choron Jánosnak, Nádasdy Ta
másnak, aki itteni egész birtokát
- 1560-ban keltezett adományle
vele szerint - a Demelky család
nak adományozta. Egy 1561-ben
keltezett záloglevélben találko
zunk két dűlőnévvel: HozzwReth
és Fyzkwth.
Évtizedenként, szinte menet
rendszerűen érte támadás portyá
zó török-tatár lovascsapatok ré
széről Kemenesalját
(1575,
1582,1594), s így Nemesdömölköt is. Olyan súlyosak voltak
ezeknek nyomán a pusztítások,
hogy a vármegye közgyűlése
1596-ban egész Kemenesalját
(per turcas devastatus) felmentet
te az adófizetés alól. Kemenesal

ja, és ezen belül a két Dömölk
sohasem volt ténylegesen török
közigazgatás alatt álló hódoltsági
terület, de mint a török portyák
nak kitett és azon belül eső or
szágrész, időnként mégis hódolt
bizonyos évi adófizetéssel. Ezt
igazolja Veli bégnek Székesfe
hérvárról küldött levélbeli szigo
rú parancsa Kis Beörseön, Nagy
Köczk, Kápolna, Mesteri, Deömeölk, Sitke, Heölgiösz, Tarkan,
Magosi falvak lakosainak a fize
tésre, ,,mivel császár dolgát nem
szolgálhatok parancsolom, min
den ado számra három forintot
hozzatok szolgalat pénzt, mert
az vitézek fizetésére rendeltet
tett, az császár eleset is megh
hozzatok". (Dátum: 1642!) De
bizonyítja ezt az 1649. évben no
vember 22-én Ságon tartott vizs
gálat alkalmával leírt jegyző
könyv is.
„Pagus Dömölk. - Eszén falu
midőn Pápában Török lakot oda
holdolt Haszan Vayda Izsaiáhak,
Summaiok volt f 15 és hat Pint
vay, hogy Pápából kimint asz
Török nem hódolt asz után, ha
nem czak annilkül volt, asz után
Bethlem háboruiában circa An¬
num 1620. Csorba Ali Ispaia fe
les Törökökkel ráiok mint, s ma
ga hatvan forintot vőt rajtok, Asz
után migh alkudot vilik harmincz
forintban, és hat pint vayban, aszt
alkalms ideig Gestalták asz Ispaiának, asszonban mintigy tiszinnigy ösztendeigh filben hatták
asz hodolást s lehet imár ösztendü 4. hogy continus Gestállyák a
holdolást s adnak Fiiir Várrá
Csorba Ali Mirnhet Ispaiának
minden idin f.36, vaiat Pintit No
10, mely Császár adoia volt f.5,
most iszin császár adoiát viszik."
Mindezekből láthatjuk, hogy a
lakosság megpróbálta békességét
és nyugalmát, életlehetőségét
megszerezni áldozatok árán is,
mert ez még mindig kisebb volt,
mint az emberi életek feláldozá
sa, s otthonaik elhamvasztása
gyilkos harcban.
NemesdÖmölk gazdasági, kul-

turális és társadalmi fejlődéséhez
a legnagyobb mértékben articu
láris hellyé való kijelölése járult
hozzá. Ezt megelőzőleg azonban
egy rettenetes járvány pusztítását
kellett túlélnie, és a Rákóczi sza
badságharc bukásának megrázó
élményét kellett elhordoznia. Az
1711. évi vizitációs jegyzőkönyv
Őrizte meg azt az adatot, hogy az
1710. augusztus l-jétől október
végéig pusztító pestis 118 halá
los áldozatot követelt! A telepü
lést tehát nem csupán a háborús
dúlás pusztította, hanem a kor
szak egyik legszörnyűbb beteg
sége is igen nagy rendet vágott a
lakosság sorában. Nincs adat arra
nézve, hogy mekkora volt a la
kosság összlélekszáma, de ha ek
kora érvágást kibírt és nem pusz
tult ki teljesen, ez annak a jele,
hogy sűrűn lakott település volt.
Érdekes, hogy Pórdömölkről az
egész vármegyére
kiterjedő
összeírás nem tesz említést!
Számba vehető lakossága tehát
nem is lehetett. Egyébként 1720ban hét (7), 1726-ban pedig 10
(tíz) taxás nemest írtak össze Nemesdömölkön.
Az 1670-80. években, a pro
testáns
egyháztörténelemben

gyászévtizednek nevezett i<j
szakban felségsértés és haza
lás címén 200 református
evangélikus lelkészt idéztek
pozsonyi vésztörvényszék eléJ
közülük negyvenet (40) gályá
is eladtak. Kiszabadításuk u'
Európa-szerte híre ment, hoj
vád hamis volt. Megoldást keli
találni, s ekkor hívták össze
1681. évi soproni országgyűl
Ez kimondotta ugyan a sza
vallásgyakorlatot, de egyúttal
rendelte azt, hogy tizenegy v
megyében csak 2-2 helyen ép
hétnek a protestánsok templ
mot, és csakis ott tarthatnak n~
vános istentiszteleteket. E~
voltak a „restringált", azaz kori
tok közé szorított, megzaboláz
vármegyék, melyeknek lakos
gát egyértelműen lázadóknak,
belliseknek tekintették. Ennek
törvénynek a végrehajtását
Rákóczi-szabadságharc
me
akadályozta, de annak buk
után irgalmatlanul végrehajt
ták. Az ún. Carolina Resoluti
Vas megyében Nemescsót és N
mesdömölköt jelölte ki az ev
gélikusok számára articul
hellyé.
?

Nádasdy Laj

VAS M E G Y E E S
S Z O M B A T H E L Y VÁROS
REGIONÁLIS
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
ALAPÍTVÁNYA
VÁLLALKOZÓI
KÖZPONT
A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 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

6

1996. NOVEMBER 21.

7

^ország

éléskamrája

ÚJ K E M E N E S A L J A

a Sághegy alatt

Mi épül a Tartalékgazdálkodási Igazgatóság telepén?
Ismert tény a '60-as évekből,
j,ogy a Sághegy alatt épült raktá
rakat katonákkal őriztették. Ak
kor elterjedt a faluban, hogy itt
fegyverraktár van! A tévhitet az
ott dolgozók és a vonatokkal be
tolató vasutasok oszlatták el. Ké
sőbb elhelyezték a „Fényképezni
tilos!" táblákat és újra gondolko
dóba estek néhányan: itt „válámi
váh"! Ez az időszak elmúlt - ha
zánk politikájára és gazdaságára
a nyitottság jellemző. A nyáron
építkezések kezdődtek a TIGtelep területén, és a hétközna
pok embere ezt látva ismét talál
gat... Lapunk szeremé eloszlatni
a félreértéseket, ezért felvilágosí
tást kértünk. Kérdéseinkre Helner László telepvezető vála
szolt.
- Mi az építkezés célja, miért
alakítják át az. épületeket?
- Az építkezés célja, hogy há
rom raktárépületünket ömlesztett
mezőgazdasági termények - bú
za, kukorica stb. - tárolására al
kalmassá tegyük. Az átalakítás
lényege, hogy az épületek végén
rakodógépek részére készül fel¬
és bejárat, az északi hosszoldalon
pedig olyan garatok épülnek,
ahova a terményt kiüríthetik a
közúti járművek. Az építkezés a
Budapesti Gabonaipari Központ
tervezése és tanácsai alapján ké
szül; külső vállalkozók munkája
nyomán valósul meg. Egyébként
a kérdésre adott válasz akkor tel
jes, ha hozzáteszem, hogy a ter
ményt megvesszük, a jövő évi
termésig tároljuk, aztán a várható
termés függvényében megkezdő
dik akészlet cseréje. Tehát keres
kedelmi tevékenységet is folyta

tunk, a nyereségből kell megél
nünk!
- A közelmúltban sokat emle
gette a rádió és a tévé az úgyne
vezett 90 napos készleteket. Mi
ennek a jelentősége; van-e öszszefüggés az Önök építkezése és
az említett készletek tárolása kö
zött?
- Igen, van! Az Ipari és Keres
kedelmi Minisztérium, mint tu
lajdonos dönti el, hogy miből
mennyit tároljunk, természetesen
messzemenően a gazdaságosság
szem előtt tartásával. Raktáraink
az ország különböző helyein ta
lálhatók - más és más tárolási
profillal és mennyiséggel.
-Bizonyára vannak készletek,
amelyeknek a tárolása nem igé
nyel nagyobb mennyiséget. Mi
nek a helyén valósítják meg a
mezőgazdasági termények táro
lását?
- Három épületünket - az
északi sort - kiürítettük, ezekben
helyezzük el a terményeket. M i 
vel ezek az épületek nem ömlesz
tett áruk tárolására készültek, ar
ra is találtunk egyszerű megol
dást, hogy a felhalmozott áru ne
terhelje a falakat. Egyszerre 1200
vagonnyi terményt tudunk itt tá
rolni.
- Feltételezzük, hogy az átala
kítás, s mint láttuk: kamion-híd
mérleg építése stb. jelentős
összegbe kerül. Forrásaik ele
gendőek-e ezek fedezésére?
- Az építkezésre, az átalakítá
sokra van anyagi fedezetünk,
nem volt szükség kölcsön felvé
telére. Beruházásnak csak a köz
úti hídmérleg létesítése és a ra
kodógépek beszerzése minősül.

A METRIKOND által kivitele
zett hídmérleg 50 tonnás, digitá
lis kijelzéssel, s ami a fő: mély
építési munkát nem igényelt,
csak alapozást, az egész a talaj
szint felett van.
- Tervezik-e a korábbiaktól el
térő szolgáltatások - például a
raktár bérbeadása — bevezeté
sét?
- Ha marad, vagy más okból
lesz szabad kapacitásunk, akkor
lehet szó bértárolásról is.
- Szállításaik elsősorban a
közúton bonyolódnak le, várha
tó-e a korábbi évtizedek jelentős
vasúti kocsiforgalma?
- A vasúton történő fuvarozás
mennyiségének növekedése csak
akkor várható, ha a MAV csök
kenti a fuvardíjakat. Jelenleg a
közúton történő fuvarozás ol
csóbb, gyorsabb és bizton
ságosabb - ez utóbbit a vagyon
védelemre értem - mint a vas
úton végzett szállítás. Például a

MÁV a kocsik beállítása után 4
órát biztosít a kirakásra, utána
kocsiálláspénzt kell fizetnünk.
Milliók úszhatnak el a kocsálláson, s ezt a vámosok is befolyá
solják. Ennyi idő alatt vagonból
mintegy 100 tonnát vagyunk ké
pesek kirakni. Ha egyszerre en
nél több érkezik, már eleve fizet
nünk kell. Ha kamionok érkez
nek és várni kell a vámolásra,
azokat azonnal továbbküldjük
Sárvárra, a legközelebbi vámud
varba. Ott kocsiálláspénzt nem
kell fizetni, csak a többlet-fuvar
díjat!
- Mik azok az információk,
amiket a már említetteken kívül
szívesen osztana meg az Új Ke
menesalja olvasóival?
- A TIG rövidítés, mint az az
eddigiekből már ki is derült: Tar
talékgazdálkodási Igazgatóságot
jelent. így, vagy sehogy sem is
mert eddig bennünket a közvéle
mény. Nevünk most TIG Köz
hasznú Társaság, s kereskedelmi
tevékenységet folytatunk minden
termékre szóló engedéllyel. Egy
példa „ismeretlenből" való kilé
pésre, hogy már reklámozzuk is
magunkat, ami látható sportpá
lyán, televízióban vagy felirat
ként a mezeken: Kispest Honvéd-TIG.
Szeretnénk, ha megismerné
nek bennünket az olvasók, mi
nem egy „titkos szervezet", ha
nem az állam, a Magyar Köztár
saság éléskamrája vagyunk, az
ország tartalékkészleteit tároljuk
és őrizzük.
- Az Új Kemenesalja olvasói
nevében köszönjük a szíves fel
világosítást és jó munkát, eredjnJnvítc
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In memóriám dr. Németh Sándorné

— Itt Cina hirtelen abbahagyta az ódát, mert én már elnevettem ma
gam - folytatta emlékezését az egykori kis „károsult". - Hát ezzel a
Nyolcvanhét éves korában, a közelmúltban távozott az élűk sorából spontán improvizálással rögvest meg tudott vigasztalni Cina, és már
dr. Németh Sándor, egykori ostffyasszonyfai körzeti orvos özvegye, nem is fájt, hogy az imént darabokra törött a szép ródlim... Én meg
született Hajas Ilona. Bölcsője a szomszédos Csöngén ringott. Hajas mindjárt megjegyeztem magamnak ezt a hozzám, Ületve a ródlimhoz
Dénes evangélikus tanító családjában.
út versét, hogy el ne felejtsem, és látja, úgy „megtanultam", hogy most
A kis Honka gyakran játszott együtt a nála négy évvelfiatalabbCinával, is fejből, emlékezetből tudtam idézni, pedig már ugyancsak régen volt,
azaz a gyermek Weöres Sándorkával, aki még verset is írt őróla. Gyermek hogy mi Cinával ródliztunk a csöngei temetődombon...
korának ezekről az élményeiről idős korában is szívesen beszélt.
A történethez mindjárt hozzáfűzi, hogy a Cina már gyermekkorában
Amikor egyszer meglátogattam celldömölki otthonában, elmesélte is mestere volt az improvizálásnak, szinte futószalagon „gyártotta" a
nekem egy édes-bús téli szánkózása történetét. Ha hó esett, siettek a rögtönzéseket. S erre egy másik példa is eszébe jut.
csöngei gyerekek a temető mögötti dombra szánkózni. Cina is szívesen
- A z egyik évben, augusztus 18-án, Ilona névnapon, Cina virágcsok
velük tartott. Egyik nap azonban igen emlékezetes maradt a ródlizás a rot hozott nekem, s a következő kis rögtönzött versikével köszöntött
kis Ilonka számára. Erről így vallott nekem:
fel:
- Egy szép, verőfényes téli napon éppen a hajamat vágattam le, s
Hogy felköszöntliessünk, drága Ilonk',
utána mentem ródlizni, de szerencsétlenségemre felborultam, s más baj
ma örömünkben szinte sironk...
ugyan nem történt, csak a ródlim törött össze darabokra. Bizony han
— De hát én még ennek az esetlen kis rögtönzésnek is örültem akkor!
gosan elkezdtem sírni a ródlim romjainál, Cina meg elkezdett nevetni, - vallja az egykori csöngei kislány. Majd megjegyzi, hogy Cina még
és máris hangosan-vidáman szavalta azon nyomban rögtönzött kis ver jó néhány verset írt neki, illetve róla, de ezek, sajnos, 1945-ben elvesz
sét, mely az elmúlt másodpercek eseményeit örökítette meg:
tek...
„Óda Hajas Ilonka ródlijálioz" — mondotta nagy pátosszal a vers
Most már Örökre elvesztek, bizony, a mulandóság tengerében, mivel
címét. Majd így folytatta:
Cina, azaz Weöres Sándor, az egykori csöngei játszópajtás hét évvel
ezelőtt, Hajas Ilonka, azaz dr. Németh Sándorné pedig most, egy szo
ó ródli, ródli. Isten s ég veled,
morú őszi napon, a mulandóság világából hazaköltözött az Örökkéva
lebeg feletted az emlékezeti
lóságba...
Immár nem vagy egész, csak csonka,
mert rajtad ült Hajas Ilonka:
Áldott emléküket szívünkben megőrizzük!
Szerdahelyi Pál
lejött ugyan ma egy lapát haja,
ny. csöngei cvang. lelkész
mégis megtörtént a ródli baja...

Testületi
döntések

^ Emlékezés Györké Józsefre
A készülő Kemenesaljái Élet
rajzi Lexikonban közvetlenül
egymás után lesz olvasható a la
punkban már korábban felidézett
GouthKálmán(1912-1949) élet
rajza az ugyancsak tragikusan rö
vid életű Györké Józsefével. A
szigorú betűrend fiatalon magas
ra ívelő és hirtelen megszakadó
pályaíveket sodort egymás mellé.
A Georgovits néven anya
könyvezett Györké József szüle
tése szinte egybeesett Celldö
mölk létrejöttével, hiszen 1906.
december 21-én látta meg a nap
világot. A pécsi egyetem böl
csészkarán finn-ugor nyelvész
nek készülve már diákkorában
Ösztöndíjat kapott 1930-ban
doktorált Vogul jelzős szerkeze
tek című értekezésével. A követ
kező évben az észt Tartu egyete
mének lektora, majd rövid időn
belül az ottani Magyar Intézet
igazgatója lett. A vezetői megbí
zás magyar állami ösztöndíjat ta
kart, ezért bőségesen nyílt alkal
ma ismereteinek gyarapítására,
tudományos látókörének szélesí
tésére és a gyűjtőmunkára. 1935ben jelent meg legnagyobb igé
nyű alkotása, amelyben az uráli
nyelvek összehasonlító elemzé
sét nyújtotta. A mű átfogó jellegű
szóképzéstanként hiánypótlónak
számított a magyar nyelvészeti
irodalomban. Györké külföldi
működése alatt észt élettársat vá
lasztott magának, akivel 1936ban tért haza.

Az
Országos
Széchényi
Könyvtárhoz került ÁDOB-os
gyakornokként és ezzel egyidőben a Finn-Ugor Kulturális
Kongresszusok Állandó Magyar
Bizottságának titkára lett. 1942ben a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen az „Uráli szó
képzéstan és szóragozástan"
tárgyköréből magántanárrá képe
sítették. Az általános nyelvtudo
mány területén összegezte addigi
kutatási eredményeit Tő, képző,
rag című munkájában. Vélemé
nye szerint ezen elemeket nem
külön résztanulmányokban kell
vizsgálni, hanem egy új stúdium
ban, amelyet szó- és jelrésztan
nak nevezett.
1945-ben, az ország újjáépíté
sének kezdetén a Magyar Nem
zeti Múzeum ügyeit intéző elnö
ki hivatal vezetője lett. Páratlan
munkabírással intézte az asztalán
tornyosuló
személyi-szociális
kérdéseket és a felmerülő tudo
mányos problémákat. A rendkí
vüli erőfeszítés és a rossz táplál
kozási viszonyok következtében
gyenge szervezetét végzetes kór
támadta meg. A Magyar Tudo
mányos Akadémia 1945. május
30-án választotta meg levelező
tagjának. Június 7-én a minisz
terelnök - a Nemzeti Főtanács
hozzájárulásával - az Országos
Széchényi Könyvtár főigazgató
jává nevezte ki. Györké József
legsürgősebb feladatának a do
kumentumok százezreinek elhe

lyezését és használhatóvá tételét
tekintette a könyvtári munka
megindítása érdekében. Ezen
szinte egyenrangú kérdésként ke
zelte a tudományos tevékenység
feltételeinek megteremtését. A
vezetése alatt lévő intézményben
tervszerűen helyet kívánt biztosí
tani az egyes szaktudományok
fiatal művelőinek. Az infláció
nehézségei között is megszervez
te a fedezetet a muzeális értékű
könyv- és kéziratanyag megvá
sárlásához, és lehetőséget terem
tett a Nemzeti Bibliográfia újra
indítására. Hivatali munkaköre
mellett nem tudott lemondani a
szenvedélyévé vált nyelvészeti
kutatásról sem. Több nagyszabá
sú tervet szövögetett: szamojéd
szótár összeállításán fáradozott
és meg akarta írni az általános
nyelvtudomány történetét. A
szüntelen, mértéken felül végzett
munkát legyengült szervezete
nem bírta tovább, és alig negy
venéveskorában, 1946. szeptem
ber 11 -én elragadta a halál— bor

A szeptemberi képviselő-tes
tületi ülésen a celli városatyák
döntöttek a második és további
szakképesítés megszerzésekor fi
zetendő tandíjról. Ennek értelmé
ben a celldömölki 410. sz. Ipari
Szakmunkásképző és Szakközép
iskolában a minimális tandíj 14
ezer, a maximális 20 ezer forint.
*
Régebb óta húzódik a Vasvári
Pál utcai beépítetlen terület kér
dése. Több javaslat közül a füve
sítést fogadták el. Az 1997-es
gázépítési programba a Nemesdömölki, a Vak Béla, a Somogyi
Béla, a Hegyi, a Radnóti és az
Ady utcák hiányzó szakaszait ik
tatták be.
A szociális támogatások ala
kulásáról szóló tájékoztató kap
csán úgy döntöttek: - tekintettel
arra, hogy az idei keret kimerült, a
különböző juttatások fedezésére
(lakásfenntartási támogatás, átmeneü segélyezés, közgyógyellátás,
lakásépítés és -vásárlás helyi támo
gatása stb.) - 4,5 millió forint pót
előirányzatot hagynak jóvá.
*
Tájékoztató hangzott el az al
sósági tornacsarnok építési költ
ségeiről. Összesen - ez év júliu
sáig - közel 65 millió forintba
került a sportlétesítmény.
Györe Géza
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35 év a közigazgatás szolgálatában
A Magyar Köztársaság Elnöke Márkus Lászlónak érdemes és
tfédményes munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági
fejftst Érdemkereszt kitüntetést adományozom" - olvasható
fiöncz Árpád aláírásával az átadási okmányon. Vas megyéből az
^gusztus 20-ai ünnepségek keretében mindössze hárman részeLflitek eme elismerésben, köztük Vönöck és Kemenesszentmárton
községek körjegyzője.
B - Tömören hogyan összegez
het közigazgatásban eltöltött
három és fél évtized?
Jk+ 1957-ben érettségiztem és
decemberben kerültem az OTP
celli totóző irodájához, ahol - két
évi
katonáskodási
kény
szerszünettel - 1962 márciusáig
foglalkoztattak. Április 1-jétól
Merseváton, a szülőfalumban let
tem vb-titkár. Azóta ezen a kör
nyéken dolgozom, rövid másfél
éves kihagyással, amit a celli
kórház alkalmazottjaként töltöt
tem. Mersén 1966. július 1-jéig
voltam, majd a tanácsösszevoná
sok miatt ugyanabban a beosztás
ban Nagysimonyiban folytattam
1971. május 5-ig. Ezután - az
említett megszakítással - mint
egy 25 éve Vönöckön működöm.
Terveim szerint innen fogok
nyugdíjba vonulni majdan 1998
októberében - 41 évi munkavi
szony után.
- A közigazgatási változások
mellett személyes nézőpontból
hogyan lehetne ezt a hosszú idő
szakot szakaszokra osztani?
• 1966-tól jelentkezett erőtel
jesebben a tanács összevonás,
ahol néha .hatásos meggyőző
eszközökkel" vették rá a falukat
a közigazgatási egyesülésre.
Mersevát szívesebben csatlako
zott volna Celldömölkhöz vagy
akár Külsővathoz, de az „egy tsz
~ egy tanács" elv jegyében Vönöckhöz csatolták. 1968-tól az új
gazdasági mechanizmus során a
pénzügyi gazdálkodás szigorú
kötöttségei lazábbak lettek és a
helyi döntési lehetőségek meg
növekedtek.
Tapasztalataim
azonban azt bizonyítják, hogy
núhél nagyobb hatáskört adnak a
helyhatóságoknak, ahhoz annál
kevesebb pénz társul...
a

- Ha viszont bővebben buzog
az állami pénzforrás, akkor főleg
központilag preferált elvek sza
bályozzák a felhasználást!
• Általában ez a jellemző. Az
1971-es új tanácstörvény tovább
oldott a bürokratikus feladat
rendszeren. Elképzelhető, hogy
ez összefüggött a gazdasági me
chanizmus kifulladásával. A
nyolcvanas évektől pénzügyi vo
nalon tovább enyhültek a terve
zési kötöttségek. A szabadabb,
helyi érdekű felhasználás mellett
jobban lehetett építeni a lakossá
gi hozzájárulásra is. Ugyanakkor
ebben az időszakban felerősödött
a körzetesítés szándéka az intéz
ményrendszer területén. Büszkén
mondhatom, hogy Merseváton
ekkor is sorra épültek az új házak
és a nevelési intézményeket is
megőriztük. Példaként említhe
tem, hogy a városkörnyéken a
harmadik vízműépítés 1970-ben
Nagysimonyiban volt, a negye
dik pedig Merseváton. El merem
mondani, hogy amit nagyon
akartunk és elterveztünk, az - ha
vargabetűvel is - mindig megva
lósult.
- A vázolt folyamatba hogyan
illeszkedik be a Magyar Köztár
saság kiépülő
önkormányzati
rendszere?
• Az új önkormányzati tör
vény pozitívuma a községi önál
lóság teljes megteremtése, de a
hivatali intézményeket nem cél
szerű minden településen külön
működtetni, és ezért hasznosnak
tartanám a körjegyzőségek szere
pének erősítését. A jogszabályok
dzsungelében csak komoly fel
készültséggel lehet tájékozódni
és megalapozott döntéseket hoz
ni.
- A kormányzati informatikai

FIGYELEM!
Autópiacot

rendezünk

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

rendszer kiépítése mellett remél
hetőleg az önkormányzatok teljes
szövegű jogi CD-ROM adatbázi
sokkal való segítésének ügye sem
sikkad el.
• A jövő csak ebben a formá
ban képzelhető el, de félő, hogy
a szükséges hardverháttér bizto
sítása és a rendszer hosszú távú
életképességét garantáló egysé
gesség egyelőre illúzió marad.
- A költségvetés helyzete ho
gyan alakult a rendszerváltás
óta?
• 1990 után annyi pénze volt
az önkormányzatoknak,a mennyi
sem előtte, sem pedig azóta... A
2 millió forintos alanyi támoga
tás különösen a legkisebb közsé
geknek jelentelt nagyon sokat. A
céltámogatások révén - a saját
erő előteremtése után - további
források váltak hozzáférhetővé
iskolai tantermek, tornatermek,
utak és járdák építése, orvosi mű
szerbeszerzés és felújítások cél
jára. Sajnos, az utóbbi időben be
szűkültek a lehetőségeink, mert
az állami normatívákat ugyan
nem csökkentették, de az infláció
miatt annak értéke a töredékére
esett vissza.
- A közigazgatási kérdések
után váltsunk személyes témára.
Volt-e olyan érdeklődési területe,
amely meghatározta szabadide
jének eltöltését?
• A sport. 1954-től atlétizáltam és a megyében egyedüliként
a távgyaloglásra specializálód
tam. Egy évvel később már az
országos ifjúsági bajnokságon
negyedik lettem 10 kilométeren.
Diákként a Celldömölki Vasutas
ban versenyeztem, majd bevonu
lásom után az országos hadseregbajnokságon ezüstérmes leltem.
Ezt követően a Budapesti Hon
védhoz igazoltam, ahol az orszá
gos 20 km-es csapatbajnokságon
a dobogó harmadik fokára állhat
tunk, az 50 km után pedig ezüst
érmet vehettünk át. Hazakerülve
a Szombathelyi SZSE-be, később
a Haladásba igazoltam. Másfél
évtized alatt az ország szinte

minden pontját „bejártam". Pá
lyafutásom befejezéséig, 1970-ig
Vas megyében minden évben
megyei bajnokságot nyertem.
—Miért éppen a gyaloglást, ezt
a kívülállónak monotonnak tÜnő,
minden látványosságot nélkülöző
sportágat választotta?
• Szülőfalumból, Mersevátról
gyalog jártunk a külsővati isko
lába, majd a pápai középiskolába
kerülvén másfél évig a vasútállo
másra szintén így mentünk, sőt a
celldömölki gimnáziumba is így
jártam be később két és fél évig.
Talán ez orientálhatott, amikor
az 1954-es falusi szpartakiádon a
senki által nem választott gya
loglás mellett döntöttem. Az or
szágos döntőbe kerülés aztán
olyan motivációt jelentett, ami
meghatározta a jövőmet e terüle
ten. A nyolcvanas évek második
felében bizonyos mértékig újra
bekapcsolódtam a sportéletbe,
hiszen a Veterán Atlétikai Szö
vetség alapító tagjai közé tarto
zom, és számos veterán verse
nyen is eredményesen szerepel
tem.
- Néhány szót hallhatnánk a
családjáról?
• 1971-ben nősültem meg és
abban az évben kaptam „Kiváló
Dolgozó" kitüntetést, Krisztina
lányom pedig éppen az idén vég
zett az egyetem német-orosz sza
kán. A szakmai elismerések és a
magánszféra jelentős eseményei
életem során így fonódtak sajáto
san egybe.
Németh Tibor

Színházbusszal Budapestre
December l-jén (vasárnap) színházbusz indul Budapestre. A
Madách 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.
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Bővítik a tokorcsi faluházat
A rendszerváltás után nem sokkal, 1992-ben faluházat építettek
Tokorcson, amit 1993 decemberében avatott a falu lakossága. A bu
dapesti MATERV Kft. tervei alapján épített létesítmény úgy készült,
hogy ahhoz a későbbiek során egy úgynevezett nagyterem csatlakozhassék.
- A tervek már a faluházéval együtt elkészültek, de a testület akkor
fontosabbnak tartotta a gázközmű megépítését - mondta Dömölki
Lajos polgármester. - Azon a tervrajzon némiképp módosítani kellett,
ugyanis a különleges tetőszerkezet kissé költséges lett volna. A mó
dosítást a MATERV elvégezte, és kiírtuk a pályázatot a kivitelezésre.
- Ki lett a nyertes?
- ö t pályázat érkezett az önkormányzathoz. A Cellszolg Kft.-ét
tartottuk a legkedvezőbbnek, így ők kapták meg a munkát, ami mint
egy 15 millióba fog kerülni. A munkálatok megfelelő ütemben halad
nak, még ebben az évben tető alá kerül az épületrész. Télen a belső
munkák következnek. A 120 négyzetméteres terasz megépítését és a
külső vakolást a jövő évre tervezzük.
- Az elmúlt 5-6 évben faluházat, gázközművet építettek, telefont
vezettek a lakások 40 százalékába. Most egy 9 x 18 méteres nagyter
met építenek, amihez színpadrész is lesz. Hogyan bírja ezt egy ilyen
kicsi község?
- 1993-ig a faluházra spóroltunk, '94 óta a nagyterem megépítésére
gyűjtöttük a pénzt Eladtuk az ÉGÁZ-részvényeinket, az ebből származó
bevételt is az építkezéshez használjuk fel. Ha jövőre is megkapjuk a
kisközségeknek járó kétmillió forintot, akkor minden rendben lesz. Higyjék el, nem luxus, amit csinálunk. Huszonkét évig társközség voltunk.
Az Önállóvá válás után nagy szükség van arra, hogy idehaza normális
körülmények között intézhessük saját dolgainkat. Ha elkészül a nagyte
rem, módunk lesz végre falugyűléseket is összehívni. Ezen kívül nemzeti
ünnepeinket, megemlékezéseinket, különböző rendezvényeinket kultú
rált körülmények között tarthatjuk meg.
- Mikorra tervezik az átadást?
- A jövő év második felében mindenképpen szeretnénk használatba
venni az új épületrészt.
Völgyi László

Ló és lovas - a kisgrafikák tükrében
Szeptember 20-ától október
végéig láthattuk azt a kisgrafika
kiállítást az Ádám Jenő Zeneis
kolában, amelynek témája egy
olyan kapcsolat, amely mindig is
foglalkoztatta az embereket,
mindig sok érzelemmel volt telít
ve, mindig sok szépséget tartoga
tott: Ló és lovas. Sokan, sokfélét
gondolunk róluk, tudjuk, meny

nyire intelligens állat a ló, s
mennyit tett a hosszú történelmi
évszázadok során az emberi fa
jért, gazdájáért. Ez a sokféleség
meglátszott a kisgrafikai alkotá
sokon is, hiszen oly sok megkö
zelítését adták a témának - mely
igazából azt hiszem, kimeríthe
tetlen.
A kiállítás rendezőjével, Ür

mös Péter grafikusművésszel
beszélgettem.
- Honnét jött az ötlet erre a
témára?
- A motivációt a pápai huszár
találkozó adta, amelyre meghir
dettük a kisgrafikai kiállítást, s
később ez kibővült a ló és lovas
témájára. Az anyag szépen gyűlt,
s mivel tagja vagyok a Kisgrafika
Barátok Köre Grafikagyűjtő és
Művelődési Egyesületnek, sike
rült a gyűjtőktől is ilyen témájú
anyagokat kapnom, melyért ez
úton mondok köszönetet. Szintén
nekik köszönhető, hogy bekerült
az anyagba néhány már nem élő
alkotó műve, s így a maiak mel
lett mintegy visszatekintőnek is
felfogható a kiállítás.
- Kiktől valók az alkotások?
- Zömében honi művészek al
kotásai, de bevontuk a határontú
li magyarságot is, s így voltak al
kotások Erdélyből, Újvidékről, a
nyugaton élő művészektől, s egy
művész - bár ő már nem él - a
Felvidéket is képviselte.
- A kiállítás után hallhatnánk
a rendezőről is?

- Csak röviden. Húsz éve va
gyok a műfajban. Alkotok, gyűj
töm a kisgrafikákat és publiká
lok. Ez nálam több, mint szakma.
Ez már megszállottság.
-A kiállítás színvonala a hoz
záértést is mutatta. Hadd tegyek
fel egy rendhagyó kérdést! Sze
mély szerint önnek mit jelent a
ló?
-Lovagolni nem tudok. Pápán
nőttem fel, diák- és főiskolás ko
romban sokszor jártam alkotóte
lepekre, ahol a ló, mint téma
előkerült, s a sümegi tartóz
kodások, a lovasiskolai rajzok
nyoma nagyon megmaradt ben
nem. Mindezek mellett azt kell
mondjam, hogy a téma nem
jelentős, de időről időre vissza
tér.
- Még egy rendhagyó kérdés.
A mesék táltosa, a pegazus, vagy
az ember hűséges igavonó társa
áll közelebb önlwz.
- Erre már tényleg nem tudok
válaszolni. Annyira ismerem ezt
az anyagot, hogy egyformán kö
zel áll hozzám minden.
R ozmán
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Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Horváth Attila és Kovács Renáta. Németh József és Papala
porottya Mária.
Születés: Jakus Tamás és Nagy Nóra fia: Tamás Gábor, Fülöp Attila
Ae Rozzay Bernadett fia: Attila.
KEMENESMIHÁLYFA
Születés: Szabó Sándor és Mészáros Andrea fia: Marcell.
KEMENESMAGASI
Születés: Nagy Zoltán és László Anita leánya: Patrícia.
NEMESKOCS
Születés: Klatz Ferenc és Baturin Erzsébet leánya: Norina Daniella.
BOBA
Születés: Mórotz Zsolt László és Kiss Györgyi fia: Levente Domon
kos.
MESTERI
Születés: Pék Csaba György és Szabó Judit fia: Csaba László.
JÁNOSHÁZA
Halálozás: Köves Istvánné sz. Markó Julianna, Tróbert Mártonné sz.
Horváth Mária.
NEMES KERESZTÚR
Halálozás: Friedman Sándor.

»

3654 NBII-es férfi
kézilabda-mérkőzések

CVSE-Cellkolor-Balatonalmádi 30:25 (14:14)
Celldömölk, 200 néző. Celíkolor: Garray - Fonyő (7), Kósa (5),
Sali (1), Gulyás (2), Bagics (7), Tóth R. Csere: Tamás, Dénes, Gőcze
(5), Lendvai (3), Pozsonyi, Ludvig.
A második félidőben nyújtott teljesítménye alapján a két bajnoki
pontot megérdemelten szerezte meg a celli együttes.
CVSE-Cellkolor-Sopron 17:18 (8:9)
Celldömölk, 200 néző. Celíkolor: Garray - Lendvai (5), Kósa (2),
Sali, Gulyás (3), Bagics (1), Tóth R. (2). Csere: Ludvig, Gőcze (1),
Fonyó (2), Pozsonyi (1), Koronczai.
Az őszi idény zárótalálkozóján nagy esélyt szalasztott el a hazai
csapat, hogy várakozáson felüli első féléves teljesítményére feltegye
a pontot. A játék lassítására törekvő vendégek taktikája érvényesült
a gólszegény mérkőzésen.

%S3 NBII-es férfi
asztalitenisz-mérkőzés
Kaucsuk SE-CVSE-MÁVÉPCELL 9:9
Győz: Molnár Balázs 4, Hans-Ame Janjic 2, Nyírő József 1, Molnár-Frei és Nyírő-Janjic párosok.
Színvonalas mérkőzéseken, óriási küzdelemben alakult ki a dön
tetlen. A bajnoki címre pályázó kaposváriak ellen bravúros pontszer
zés annál inkább értékes, mert a csapat húzóemberének számító Frei
..betlizett" a találkozón.

NB III-as férfi
asztalitenisz-mérkőzések
Várpalota-CVSE-MÁVÉPCELL ÍL 3:15
Győz: Ölbei Péter (4), Máthé Gyula (4), Balázs Gyula (3), Tamás
László 2, Ölbei-Máthé és Tamás-Balázs párosok.
Lendületes, bátor játékkal lerohanták a celliek a hazaiakat és a
bennmaradáshoz égetően szükséges győzelmet szereztek.
Zalaegerszegi TE-CVSE-MAVEPCELL 11:7
Győz: Ölbei Péter (3), Máthé Gyula (2), Balázs Gyula 1 és az
Ölbei-Máthé páros.
A bajnokság egyik esélyesének otthonában szoros mérkőzésen ma
radt alul a remekül küzdő celli gárda.

Telefon „részletekben"
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Rába-Com Rt. rend
kívüli akció keretében - távbeszélő állomást igénylőket gyűjt.
A belépési díj 37 500 forint, de első részletként 12 500 forint
belépési díjelőleget kell megfizetni az Ügyfélszolgálati Irodában.
A belépési díj fennmaradó részét (25 000 forint) az előfizető az
első távbeszélő számlájától kezdődően 5 egyenlő részben, 5000
Ft/hó törlesztheti.
Az első részlet megfizetésével egyidejűleg a Rába-Com Rt. egy
Con Corde 508 ajándékkészüléket ad.

A

FA-GYULA
VÁLLALKOZÁS

F A - G Y t l t A

F A I P A R I TERMÉKEK GYÁRTÁSA E S F O R G A L M A 
ZÁSA, FAKITERMELÉS
GERENDA- DESZKA • PALLÓ • TETŐLÉCEK - ASZTALOS
ÁRUK • LAMBÉRIA • LÉPCSŐK • BÚTOROK EGYEDI
MEGRENDELÉSRE • KERÍTÉS- ÉS KORLÁTELEMEK • AJ
TÓK, ABLAKOK, KAPUK - LAMINÁLT FORGÁCSLAPOK
MINŐSÉGI MÉRETRE SZABÁSSAL - ÉLFÓLIÁZÁS • TŰ
ZIFÁK. Tel.: 420-543. Rádiótel.: 06/60/377-557
TELEP:
ÜZLET:
CELLDÖMÖLK-IZSÁKFA
FAÁRU BOLT
BOKODPUSZTA
CELLDÖMÖLK, SÁGI U.

Atlétika

S€3X.

Tinódi Kupa
Idén immár 31. alkalommal rendezték meg Sárváron Vas megye 8
középiskolájának több mint félezer diákja részvételével a Tinódi Ku
pát. A fiúk pontversenyében a Berzsenyi Dániel Gimnázium csapata
mindössze hajszállal lemaradva a 142,5 ponttal győztes hazaiak mö
gött 140 ponttal az előkelő második helyen végzett, ezzel az utóbbi
évek legjobb szereplését produkálta.

A celldömölki versenyzők
részletes eredményei:
Leányok
II. korcsoport 800 m: 1. Makkos Lilla 3 perc 00,0 mp.
UJ. korcosport 60 m: 3. Balogh Judit, Esztergályos Katalin 9,1 mp
- 800 m: 1. Payr Luca 2 perc 55,2 mp.
IV. korcsoport 100 m: 3. Emih Abigél 14,1 mp - 800 m: 2. Somogyi
Henrietta 2 perc 48,8 mp, 3. Tömböly Tímea 2 perc 50,8 mp.
Távolugrás: 3. Payr Anna 459 cm.
Magasugrás: 2. Csőre Veronika 140 cm.
V. korcsoport 4 x 400 m: 2. CBDG 4 perc 48,6 mp - 800 m: 4.
Horváth Dóra.
Fiúk
H l korcsoport 60 m: 1. Horváth László 8,3 mp, 3. Csiszlér Gergely
8,7 mp - 800 m: 1. Horváth László 2 perc 35,9 mp, 3. Csiszlér Gergely
2 perc 50,1 mp.
Távolugrás: 1. Horváth László 465 cm, 2. Csiszlér Gergely 464 cm
TV. korcsoport 100 m: 1. Jankovics László 12,3 mp, 3. Győrvári
Gábor 12,8 mp - 800 m: 2. Vass Gábor 2 perc 24,1 mp - 1500 m:
4. Szita Gergely - 3000 m: 3. Kiss Balázs 11 perc 14,4 mp.
Távolugrás: 4. Borovszky Tamás.
Magasugrás: 1. Borovszky Tamás 165 cm.
V. korcsoport 1500 m: 2. Hajba Zoltán 4 perc 55,4 mp, 4. Nagy
Zsolt - 3000 m: 1. Pozsonyi Mihály 10 perc 32,1 mp.
Távolugrás: 3. Joó Balázs 546 cm.
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Őszi első az Alsóság

Megyei labdarúgó-bajnokság
Nagyrákos-CVSE-Antók Nyomda 1:2 (0:2)
Nagyrákos, 150 nézd. Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Horváth I.,
Dénes - Molnár T. (Nagy I.), László, Huszár, Bognár, Kelemen - Balhási
(Mészáros), Vidos. Góllövó": Balhási (2)
A kiese" helyen tanyázó hazaiak ellen az első félidőben magabiztos
játékkal megnyugtató előnyre tett szert a hazai gárda. Szünet után na
gyobb sebességre kapcsoltak a vendéglátók, de erejükből csak szépítésre
tellett.
CVSE-Antók Nyomda-Pamut Formen 2000 3:0 (3:0)
Celldömölk, 600 néző. Celldömölk: Nagy Z. (Horváth Zs.) - Nagy A.,
Horváth I., László, Dénes - Molnár T. (Takács), Bognár, Kelemen, Nagy
I . - Mészáros (Szabó J.), Vidos. Góllövő: Bognár, Kelemen, László.
Az első játékrészben listavezetőhöz méltó játékkal rukkolt ki a celldö
mölki együttes, de a biztos vezetés tudatában kiengedett és könnyen
feledhető második játékrészt produkált.

y<fp( Kisiskolák teremtornája
Az elmúlt tanév végén az alsósági iskola diáksportköre pályázatot nyúj
tott be a Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért
Alapítványhoz, amit végül is elnyertek. A pénzt a szombati terembérleti
díjakra fordítják. A versenyek - amelyekre a házigazdákon kívül Egyházashetye, Jánosháza (Szent Imre), Kemenesmagasi, Kenyéri és Nagysimonyí jelezte részvételét - november 9-én kezdődtek, és február végén
fejeződnek be. A tíz versenyből álló sorozaton asztaliteniszben, teremat
létikában, kézilabdában, kosárlabdában és labdarúgásban mintegy 600
gyermek méri össze erejét.
Az 5-6. osztályosok teremtornáján: Kemencsmagasi-Berzsenyi 0:0;
Jánosháza Szt. Imre-Nagysimonyi 6:0; Berzsenyi-Jánosháza 3:1; Egyházashetye-Kemenesmagasi 0:1; Jánosháza-Egyházashetye 5:2; Berzsenyi-Nagysimonyi 4:1; Egyházashetye-Nagysimonyi 1:0; Kemenesmagasi-Jánosháza 2:5; Kemenesmagasi-Nagysimonyi 3:1; Berzseny i-Egyházashetye 6:2.
-vl-

Birkózás
Földi Csaba edző munkájá
nak elismeréseként október vé
gén Ostffyasszonyfán diák „A"
kategóriás versenyt rendeztek 9
egyesület 82 birkózója részvéte
lével.
A vendéglátók eredményei:
24 kg: 2. Pongor Zsolt
32 kg: 1. Somogyi EmŐ
2. Ádám Zoltán
35 kg: 2. Pongor Zoltán
38 kg: 3. Smidéliusz Bálint
41 kg: 2. Boda Péter
50 kg: L Csőre Szabolcs
55 kg: 1. Horváth Gábor
A csapatversenyben a 34 pont
tal győztes zalaegerszegiek mö
gött Ostffyasszonyfa 26 ponttal
második lett. A legjobb hazai in
dulónak felajánlott különdíjat
Somogyi Ernő nyerte el.

M ]*M
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CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Celldömölk kel, körzeti bajnokságban szereplő csapata már befe.
jezte az őszi szezont. Az alsóságiak örülhetnek jobban, hiszen miután
az utolsó fordulóban idegenben 8:0-ra legyőzték a csöngeieket,
tabella élére ugrottak. Az első négy fordulóban még botladozott]
csapat, de a „búcsúi pofon" (a celli búcsú napján odahaza 4:1 ar
ban alul maradtak a Merseváttal szemben) jókor jött. Fenyő
rendezte a sorokat, és utána minden mérkőzésüket megnyerték ú
hogy miközben 27 gólt lőttek, csak kettőt kaptak. A tavasz azonban
nehéz lesz, mert hatszor kell vidékre utazniuk, és túl szoros az élme¬
í
zőny.
a\
Az izsákfaiak kevés örömöt szereztek ezen az őszön a szurkolóig
nak: odahaza mindössze 4 pontot gyűjtöttek. A tavasszal azonban jele
Kei
mindent jóvá tehetnek, mert 6 alkalommal játszanak otthon.
lein
A városkörnyék csapatai közül a Mersevát az előkelő 3. helyri
M
folytathatja tavasszal. A középmezőny stabil csapata a Boba és'
sza
Nemeskocs, Kenyéri és Csönge azonban sokat botladozott.
sori
A tavaly még megyei II. osztályban futballozó Egyházashetye
szc:
pata kicserélődött, a fiatalok még nem szokták meg a bajnokság lég 7SO
körét. Az utolsó fordulóban viszont 5:2-re nyertek a kenyériek ellen. ver
Ha innét folytatják a tavasszal, elkerülhetnek az utolsó helyről.
szá
völgji

1. Alsóság
2. Simaság
3. Mersevát
4. Csénye
5. Boba
6. Nemeskocs
7. Izsákfa
8. Csönge
9. Kenyéri
10. Sitke
11. Egyházashetye

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
8
5
4
3
3
3
2
2

0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0

2
2
2
2
4
6
6
6
7
7
8

39: 8
38:15
32: 8
34:12
18:27
19:29
13:19
11:34
13:32
10:22
16:37

24
24
22
22
16
12
10
10
9
7
6

A=?ZE
RUHÁZATI ÁRUHÁZ A KÖZPONTBAN SÁGI U. 6-8.
(Arizonával szemben)

FÉRFI-NŐI-GYERMEK
RUHÁZAT
Óriási választék, rendkívül kedvező árak!
TÉRJEN B E HOZZÁNK, PÉNZT TAKARÍT M E G !

JU

Mi

•

m

Nyitva: hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig,
szombaton 8.00-12.00 óráig
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