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Kigyúlt a gázláng Borgátán

ék úgy,
izonban

ünnepélyes pillanat volt Borgátán, amikor dr. Tömböly Tamás,
Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője meggyújtotta a gázt,
-kolőik- jelezvén, hogy a falu újabb értékkel gazdagodott. Borgáta kis falu a
izonban Kemenesalján, szinte hihetetlen, hogy ma 170-en lakják mintegy k i 
lencven házban. Mindez nem jelenti azt, hogy a községet nem jelzik
helyről jjráj. idegenforgalom térképein, hiszen fürdője egyre nagyobb nép
ba és szerűségnek örvend. Dicsérik a külföldiek is, akik visszajárnak a Kissomlyó tövében található melegvizű, gyógyhatású termálvízhez. A
szezonban mindig telített a kemping, autók sorakoznak a parkolókban,
zsong itt az élet. Fürdőzés után a jó bort rejtő pincékhez sétálnak a
vendégek, a csend és a levegő idilli helyet jelent az ide érkezők
számára.
A faluban már ott a telefon, majd minden házban, a vezetékes víz
után most a földgáz jelenti a fejlődést. A gázt a lakások nyolcvan
százalékába bekötötték. Minden adottság megvan ahhoz, hogy to
vábbra is létezzék ez a kis falu, az idegenforgalom fejlődése a lakók
boldogulását is nagyban elősegítheti.
DJ.
z elme-

a

a z

Fotó: HETÉNYI L .

Itt a Mikulás!
A Kemenesaljái Művelődési
Központ az idén is megszervezte a
ázhoz megy a Mikulás! elnevezé
si akciót. Aki bejelentette igényét
befizette a 300 forintos díjat, an¬
a családját december 5-én feleresi a Mikulás.
December 6-án (pénteken) 18
Srakor a KMK nagytermében tart
iák az immár hagyományosnak
mondható Mikulásváró műsort Az
ingyenes rendezvényre a szervezők
nindenkit szeretettel várnak.

FALINAPTÁR

A műszaki osztály szebb télben reménykedik
Egy hete még nem volt baj a hóval
Az elmúlt, rendkívül szokatlan
télen sokszor emlegettük a hóeltakarítókat, többször bizony ne
gatív értelemben. Mire számítha
tunk, hogyan készültek fel az idei
télre? Erről kérdeztük Horváthné Kovács D. Adélt, a műszaki
osztály ügyintézőjét.
- H á r o m céggel, illetve vállal
kozóval kötöttünk szerződést az
Mostani lapszámunkkal min
den kedves olvasónk ingyen kap
ja az Új Kemenesalja 1997. évi
falinaptárát.

idei télre, ami - reméljük - szebb
lesz, mint az előző volt. A szer
ződések értelmében a CELLSZOLG Kft. és Császár Ferenc
vállalkozó gondoskodik a hóeltakarításről. A síkosság-mentesítés
(sózás) a Talajjavító és Szállító
Kft. feladata. A járdákat is a
CELLSZOLG takarítja Multikár
gépével. A saját ingatlan előtti
járdarész tisztítása természetesen
most is az ingatlantulajdonosok
feladata. Rendkívüli hóviszo
nyok esetén bevetésre kész egy
MTZ, de mindig számíthatunk a

sági téeszre is. Ezen kívül rendel
kezésünkre áll 10-15 hómunkás.
- Tudhatnánk, hogy a város
egyes területeiéri - a szerződések
értelmében - ki a felelős? Vagyis
alkalomadtán kit dicsérjünk, ne
tán korholjunk?
- Nos, a főhálózat - a Széche
nyi, Sági, Kossuth, Baross, Wes
selényi és a Pápai utcák, vala
mint az alsósági és az izsákfai vá
rosrész - a CELLSZOLG-é. Az
egyéb, önkormányzati utak ille
tékese Császár Ferenc.
(Folytatás a 2. oldalon)

Butikok az áruházban
Törmelékhalmaz, téglarakás... Átalakítás. Ez a kép tárult a
járókelő elé november második felében Celldömölkön a főtéri
áruház környékén.
A rendszerváltás után többször is „arculatot váltó" üzletház
ban most éppen több apró butikot alakítanak k i - egyébként jó
ízléssel.
Értesüléseink szerint ezek a kis üzletek december elején - talán
már lapunk megjelenése idején - üzemelnek, s remélhetően kel
lemesebbé teszik, enyhítik majd a karácsonyi vásárlások gond
jait...
völgyi
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Egy hete még nem volt baj a hóval
(Folytatás az 1.

oldalról)

- Ki rendeli el a gépek beve
tését, egyáltalán, hogyan műkö
dik ez?
- A gépek bevetését osztá
lyunk rendeli el, de a szerződés
értelmében 3-5 centiméteres hóvastagság esetén elrendelés nél
kül is indulniuk kell.
- Milyen intézkedések történ
tek ezen kívül?
- Egy kritikus szakaszon, a
Vak Béla út északi oldalán 200

méteres hosszban hőrácsokat he
lyeztünk ki. Kérjük az arra lakó
kat, ne nyúljanak ezekhez, hiszen
az az ó" helyzetüket ronthatja.
Ezen kívül raktáron van már 23
tonna só.
- Még egy kérdés: mit tegye
nek azon utcák lakói, „akiket"
esetleg a hóban felejtenek?
-Hívják a polgármesteri hiva
tal műszaki osztályát, s mihelyt
tudunk, segíteni fogunk.
Völgyi L.

Segíts, hogy segíthessünk!
Az egyházmegyei karitász
celldömölki szervezete meg
rendezte Erzsébet-napi gyűj
tését.
Lám, a celldömölkiekből
nem veszett ki a részvét, a se
gíteni akarás. Sokan igyekez
tek a Szent Márton Otthon
felé nagy csomagokkal felpa
kolva. Rengeteg ruhát, kabá
tot hoztak, élelmiszert, amit
már el is juttattunk azoknak,

Tel.: 420-015

MTB kerékpárok 20", 24", 25"
18 900-32 000 Ft-ig
Minden kerékpárhoz
ajándékba adunk
1 db R E M I N G T O N kézi varrógépet
D E C E M B E R 9-TÖL KARÁCSONYI VÁSÁR
ORION T V 51 cm
ORION TV T X 51 cm
Automata mosógép
Egykazettás magnó
Kétkazettás magnó
ELIN kenyérpirító

VÁRJUK KEDVES

^66;5QJQQ&;5Z^09rJS^rJ199&?.3-960^-

48 990,53 89047 900,3 9907490,3 100-

VÁSÁRLÓINKAT

Hetényi Lászlódé

Értesítés!

• AKCIÓ • AKCIÓ • AKCIÓ
Á F É S Z 5. sz. V A S - M Ű S Z A K I boltjában

akik igazán rászorulnak &
tudnak örülni 1-2 kilop,
ramm krumplinak, babnak
is.
Ezúton mondunk köszönei
tet minden adakozónak, aki
megértette az evangéliumot;
„Éhes voltam és ennem adta.
tok, fáztam és felruházta!
tok." (Mt 25,30)

Értesítjük a tisztelt lakosságot, a társasházak közös képviselőjét,!
kereskedelmi egységeket, hogy továbbra is folytatjuk a hulladéktároj
kukák közterületen való tárolásának ellenőrzését.
Ismételten kérjük Önöket, hogy a hulladéktároló kukákat csak a
ürítés napján tegyék ki a közterületre. Ürítés után tegyék vissza azok
a saját belső területükre. Abban az cselben, ahol a belső elhelyez
nem megoldható, ott kukatárolót kell kiépíteni, amelyről a polgúrrncs
teri hivatal műszaki osztályán lehet érdeklődni.
Bízunk együttműködésükben, ugyanis ellenkező esetben helyszfl
bírságot, vagy szabálysértési eljárást kell kezdeményeznünk.
Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügy eleteti
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krumpliból

Megint egy ritkaság: amolyan egérfélét próbált utánozni
ez a krumpli, amely az egyik
celldömölki kiskertben termett.
1 ^ 8

FAGYÁLLÓ
Készítse fel
járművét a télre!
Fagyálló folyadékok
kis és nagy tételben (1-5-10 l-es
és hordós kiszerelésben)
kedvező áron (áphafóféaz

A G R O EN-TA^
Sgazdasági'g óp-alkatrész
-1 szaküzletben.
Továbbá kaphatók még:
ÉSSÖ, AGIP,
DIESEL
motorolajok!
Nyitva: H-P 8.00-16.00
hétvégin telefonon ügyeletet:
06/95/422-418
tartunk.

AGRO EN-TA

MíiDpoidosój! u ógip-olVolrtii irat Sitt
bltiömaHán a Namtuíanúlti v. I-bw

Bőrszobrok
kiállítása
December 6-án délután 5
órakor nyílik a KMK galéri
áján a Borsos Péter iparmű
vész bőrszobraiból összeál
lított kiállítás. Ez a tárlat az
utolsó abban a sorban,
amely a műalkotás-sorsolá
son való részvételre feljogo
sít.
Ahogy ismeretes, három
kiállításra szóló hitelesített
meghívóval lehet részt venni
azon a sorsoláson, amelyen
a Kemenesaljái Művelődési
Központban kiállítók alkotá
sai a díjak. A sorsolás - az
elképzelések szerint - kará
csony körül lesz.

Védtető a gólyafészkes ház fölé

Akik a nagytemplom környékén járnak, láthatták, hogy a gi
lyafészkes ház körül ácsolásl munkák folynak. Megtudtuk: védtetőt vonnak a renoválás alatt álló ház fölé, hogy az időjárás
további károkat ne tehessen és a munkálatok télen is folytatód]
hassanak.
Völgyi

1996. DECEMBER 5.
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Történeti visszatekintés az új posta ürügyén
I

épületeknek is megvan a maguk sorsa,
piacié. Ez a történet a tulajdonosokra utaló
^Hozásokra, átépítésre, korszerűsítésre, a benJii- folyó életre vonatkozik. Az első tulajdono^ általában az építtetők neve után emlegetik
J^pületeket évtizedek, sőt évszázadok múltán
- aki • jgy van ez a közelmúltban átadott új posta
mot: ízületével kapcsolatban is, amit az idősebbek
idta. j^c-házként ismernek és emlegetnek. Ki volt a
ízta. U r a t építtető Pick Zsigmond? Az első zsidó
JJJeskedő, aki 1841-ben költözött ide. 1840-ig
0rvény tiltotta a zsidók számára a szabad lakl„tás lehetőségét.
pick Zsigmond vas-, fűszer- és gyarmatáru
jereskedő a Vas Megyei Gazdasági Egylet ala
pító tagja. A faipar fejlesztése érdekében végzett
munkásságáért Ferenc József nemesi levelet
Kjományozott számára. Nevét ott találjuk a merfváros bírái között. Kereskedése a posta he
lyén állt, kezdetben földszintes épületben. Ho
gyan lett abból községháza, illetve posta? A kér
dés megválaszolásához korábbi évtizedekre kell
visszanyúlni. Kis Czell 1787-ben lett önálló po
litikai község, azóta van bírája, választmánya,
jegyzője. Az ügyintézéshez szükséges épületet
elébb bérelték, majd sajátjuk lett az egykori Bá
rány vendéglő mellett, ez Herzfeld-ház néven
volt ismert Abban az időben is előfordult, hogy

a nehéz gazdasági helyzet, vagy a gazdálkodás
miatt problémák adódtak. 1854-ben például
közakarattal úgy döntenek, eladják a városhá
zát, mivel annyi adósságuk van, hogy annak
kifizetésére képtelenek. Később, 1862-ben pe
dig a templommal párhuzamos, úgynevezett
hosszúház - ahol a katolikus egyház különböző
alkalmazottai laktak és a lovasposta is működött
- mellé építtette a város azt az emeletes házat
- ma kétemeletes - az apátság szom
szédságában, amely egyházi és közigazgatási
célokat is szolgált. Ez volt a település legrégebbi
oktatási célú épülete. Horváth Lajos nyugalma
zott igazgató A celldömölki római katolikus ele
mi fiúiskola krónikája című kéziratos tanul
mányában részletesen íi az épület múltjáról. A
többi iskolatörténeti feldolgozásával együtt szí
vesen látnám őket közgyűjteményben, vagy ki
adásban.
A kettős funkciójú, tehát közigazgatási és

egyházi célú épületet a nagyközség - 1872-ben
rendezték az egyes települések jogállását, a ko
rábbi mezőváros nagyközségi rangot kapott eladja a katolikus egyházközségnek, és megve
szik a múlt század végén a nyugati felén eme
letesre épített Pick-házat, ahol 1906-tól folyt az
ügyintézés egészen 1979-ig, a várossá avatásig.
A második világháború végén károkat szen
vedett épületet felújították, átalakították. A ta
nácsok megalakítása után kizárólag a közigaz
gatást szolgálta, és egy szolgálati lakást foglalt
magába. A közelmúltban több intézménynek
adott otthont, 1968-72 között átmenetileg itt
volt a könyvtár is. A városrendezési terv hosszú
távon nem számolt az épülettel. Szerencsére
nem került lebontásra, így ma a posta céljait
szolgálva, a régi formaelemeket visszaállítva,
tagozatában, szíriéiben kiemelkedő része a város
központjának.
Káldos Gyula

FELHÍVÁS 5 % - * °
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ez
évben még az önkormányzatnak fizethetik
be a gázmü-hozzájárulás jelenlegi 68 E Ftos összegét azok, akik előtt már kiépült a
vezeték. Az érdeklődők a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi osztályát keressék!

w

Majdnem kész...

Október 25-én még a képen látható módon nagy munkában voltak
í z építők Celldömölkön, a Wesselényi Miklós utcában. Azóta jelentős
előrehaladás történt itt, elkészült a közlekedés célját szolgáló úttest
A templom déli oldalán vezetett út elkészültéről és a Király János
utcában akkor végzett munkálatokról lapunk idei 18. (szeptember
26-i) számában képekkel tájékoztattuk tisztelt Olvasóinkat. Lapzárta
előtt munkatársunk végigjárta az említett helyeket. A látottak alapján
Szabó Istvántól, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának elő
adójától kértünk információkat:
- A 25 millió forintos beruházásnak műszakilag és pénzügyileg is
1977 tavaszára terveztük a befejezését. Járulékos költségek is jelent
keznek, melyekkel növekszik a beruházás Összköltsége. Az eddig
elkészült közművezetékek, úttestek és járdák használatbavétele gya

korlatilag megtörtént. A műszaki átadásra - a tervek szerint - jövő
tavasszal kerül sor, amikorra a teljes beruházás elkészül. Az addig
végzendő munkálatok közben részleges forgalom-lezárások óhatatla
nul szükségesek lesznek. Ezek a munkák a következők: A vasútállo
más előtt, a Wesselényi utca keleti felének, a Kossuth utcának és a
Szabadság térnek egymásba kapcsolása részben változtatott forgalmi
rend kialakításával - ehhez elbontásra került a volt VOLÁN-iroda
faháza - folytatódhat a Wesselényi utca házak felőli oldalán a parko
lók kialakítása; ezzel a Wesselényi utca befejezett lesz. A Wesselényi
utca egyenes szakaszának végén, a kosárkötőnél (valamikor FUTU¬
RA), az úttest kanyarulatát átvágandó, el kell készítem az épületek
tövében a járdát, mely folytatása lesz a Király János utca északi
oldalán vezetett járdának. A Hollósy Jusztinián téren meg kell oldani
az úttest és a járda közt a csapadékvíz elvezetését!
Az említett útépítések a Celldömölkön (Kis-Czellben, Kiscellben!)
épített olyan régi utcákban valósullak meg, ahol a jelenlegi munkák
kezdetéig eredeti formában maradt fenn az úttest. Több helytörténeti
munkából ismert, hogy a jelenlegi Király János utca volt valamikor
a Pápai utca, és a Pápára vezető út ott szelte át a vasúti vágányokat,
ahol a Wesselényi utca kanyarulatában a vasút területére kapun át
lehet bejutni. A Kálvária előtti út alapja is - a dr. Szomraky Zoltán
utcától a vasútig - a régi állapotában volt a mostani felújítás megkez
déséig.
Az idén városunk más részén is épültek szilárd útburkolatok: ta
vasszal a Kinizsi-lakótelepen (Búza János és Bercsényi Miklós utcák
ban, de a Bocskai István utca kivételével); a nyáron, augusztus 20-ára
készült el a Hollósy tér, a már említett munkák részeként, Ősszel pedig
a sági városrészen a Barátság utca kapott új útburkolatot.
örömmel nyugtázhatjuk, hogy 1996-ot az utóbbi évek legnagyobb
útépítő tevékenysége jellemzi városunkban, a végeredményt pedig
jövőre, tavasszal várjuk!
Mihók Tamás
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Kisközösségi rendezvények
/. Elő hiedelmek az erdélyi falvakban
Az utolsó helyig megtelt a
celldömölki Kresznerics Ferenc
Könyvtár olvasóterme a novem
ber 14-én tartott előadáson. A
Kemenesalja Berzsenyi Asztal
társaság vendége Keszeg Vil
mos, a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem tanára volt.
Témája - az erdélyi falvak hie
delmei és népi vallásossága nem csak a romániai magyarság,
hanem az összmagyarság szem
pontjából is fontos.
A hiedelmek beivódtak min
dennapjainkba, ma is hatnak, ha
kissé „modernizálódtak" is. Ke
szeg friss gyűjtései számos új, de
számos archaikus motívumra is
utalnak. A másfél órás előadás
sok példával illusztrálva sikere
sen bemutatta egy tájegység szin
APRÓHIRDETÉS
5 részes, mosogatós kony
haszekrény, 4 személyes re

te teljes hiedelemvilágát, amely
be belefémek az ördögök, a bo
szorkányok, a lidércek, de a rontási módok tárházának számos is
mert és kevésbé ismert módja is.
Sok apró, de kifejező utalást hall
hattunk az adatközlőkről, akik
nehezen állnak rá a számukra az
intim szférába tartozó történetek
elmondására.
Érthető ez, hiszen nem egy
esetben, a keresztény vallással
vagy a „civilizáltnak" mondott
élettel nehezen Összeegyeztet
hető dologról van szó. Az
egyetemes magyar hiedelemvi
lághoz való hasonlítás ugyan
nem hangzott el az előadáson, de
így is sok - más tájegységeken is
fellelhető - motívumra ráismer
hettünk.
kamié 2 fotellal eladó. Ér
deklődni:
Celldömölk,
Arany J. u. 35.

II. Honfoglalás kori várak régiónkban
November 11-én a TIE helyi
szervezete és a Honismereti Mun
kaközösség vendége volt Dénes
József
régész-muzeológus, a
Szombathelyi Savaria Múzeum ha
tósági főtanácsosa.
Saját bevallása szerint a várak
mindig foglalkoztatták és külön
dokumentumgyűjteménye is van
róluk. A 10. századi várakról és
erődítményekről szólva elmondta,
hogy a régészek között több nézet
alakult ki ezek építéséről. Szerinte
a honfoglaló magyarok már rendel
keztek várépítési tapasztalatokkal,
a kalandozások megszervezéséhez
viszont már szükséges volt erős és
biztonságos háttérrel rendelkezni.
Vas megye korabeli várairól szólva
elmondta, hogy jelenleg hatvan kü
lönböző építmény meglétéről van
tudomás. Ez - természetesen -

^Trft

nem azt jelenti, hogy teljes a szín
hanem hogy ennyiről van fr^
dokumentum. A Kemenesalján ^
mert várakról megtudhattuk, hojj
mintegy nyolc épületről van tu£
más, és ezek a Sághegyen (akö
Ság-Somlyó néven ismert), W
Ostffyasszonyfa területén lévő ] f
gyókő és Csonkavár, valamj
Izsákfa, Bokodpuszta, Karakói
Keléd környékén épültek. A diavs
títéssel kísért előadásból kimerj
en megismerhettük a várak feltété,
lezett alaprajzait, építési m ó d j j |
lakóit és azok történetét, sorsát.
A szépszámú közönség száni
kérdést tett fel a régésznek. Az &
deklődők konkrét várakról szeJ
tek volna többet megtudni, dTT
honfoglalás általános kérdésej
felmerültek.

Mesemondó verseny

Hangulatos mesemondó délutánt szerveztek az Eötvös iskola 5.
osztályosai október 21-én, melyre meghívták a Gáyer iskola hasonló
évfolyamának képviselőit is. A szép beszéd mellett a hallgatók figyel
mét Is le kellett kötnie az előadóknak. A zsűri értékelése után a
legjobbak díjakat vehettek át. Az első helyezett: Bertha Rita, a Gáyer
iskola 5. b osztályos tanulója.

KARÁCSONY ELŐTTI

ARANYKAPU
VÁSÁR
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7-étől 22-éig

a celldömölki katolikus templom előtti téren.

Postáink gazdag
karácsonyi üdvözlőlap választékkal
várják Önt.

A VÁSÁR NYITVATARTÁSI IDEJE:
Hétfőtől szombatig: 14-19 óráig.
Vasárnap: 10-19 óráig.
POLGÁRMESTERI HIVATAL CELLDÖMÖLK

Kínálatunkból:

r karácsonyi képeslapok
szóló
borítékos
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Posta

Magyar Posta Részvénytársaság
Soproni Igazgatósága
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G A R D E N I A ÖLTÖZTESSE A B L A K A I T .
GARDÉNIÁBA
CeÜdömöIk, Sági u. 6-8. szám alatti
márkaszaküzletből!

Magyar

I !!

Széles választékban
kaphatók
függönyök, karnisok, teritők,
frottír áruk,
ágyneműk.
Várjuk kedves vásárlóinkat!
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5
hjzellemi tőke előbb-utóbb

tárgyiasul'

Elszármazottak találkozója - a vélemények tükrében
K hogj
n

'udo.
(akkor

rt). ^

Korábbi számunkban jeleztük, hogy visszatérünk a millecenj ^ i u m helyi záró rendezvényére. Ezúttal egy interjúcsokrot
fújtunk át olvasóinknak, amelynek segítségével szeretnénk viszj^adni a rendezvény hangulatát és sokszínűségét.
p jor László - 42 éves, paíokező ember szavait szinte Ot
tfgus, egyetemi tanár, az orvos- tani". Nagyon szívesen áldoznék
yfamányok doktora, a Pécsi Or arra, hogy a magam szakmai te
vostudományi Egyetem Patoló rületén évente egy előadást meg
tartsak.
giai Intézetének igazgatója:
- Mi a szűkebben vett kutatási
$ Nagy örömmel jöttem haza,
djert elkerülésem előtt teljes ze- területe?
• A hematológia, tehát a vér
pei, sport- és szellemi életet éllem, amit soha nem fogok elfe és vérképző" szervek betegségei
lejteni. A mostani kezdeménye- nek diagnosztikájával foglalko
jfc folytatásra érdemes, és az it zunk. Évtizedes hagyománya van
teni kollégákkal beszélgetve fel a POTE Patológiai Intézetének
merüli, hogy a gimnáziumnak ki ezen a területen. Az egész ország
kellene, aknáznia azt a szellemi területéről kapunk vizsgálati
erót, amit a különböző területe anyagokat, de nem vagyunk köz-

úti gócponti szerep például már
önmagában potenciális előnyt je
lent hasonló városokkal szem
ben. Saját kapcsolatrendszerün
ket valamennyien mozgósítjuk a
város érdekében.
- Celldömölkön a bérmunka
szerepe erősödött meg az utóbbi
években. Hogyan értékeli ezt a
folyamatot?
• Nincsen túl jó véleményem
a bérmunkáról, mert oda megy,
ahol a legolcsóbb a munkaerő:
ma itt, holnap másutt... Hosszabb
távú befektetés a szakmakultúrák
meghonosítása, de igazán jól ke
resni a gondolatok révén megva
lósuló termékekkel lehet.
Kósa András - 64 éves mate-

százhűszan tagjai a baráti kör
nek, de gyenge az utánpótlás az
ifjabb generációk köréből. Igye
kezünk majd számukra is vonzó
programokkal kedvet teremteni
az együttműködéshez, amit re
mélhetőleg a mostani kapcsolat
felvétel is szolgált.
Hanzsér Elemér - 49 éves,
önkormányzati képviselő, a ren
dezvényt előkészítő bizottság el
nöke:
- Honnan származott a talál
kozó megszervezésének ötlete?
• A honfoglalás 1100. évfor
dulójának évében a Berzsenyi
Asztaltársasággal az ország szá
mos pontján megfordultunk, és
mindenhol olyan nagy szeretettel

Pajor László

Moór Gyula

Kósa András

Hanzser Elemér

ken az elszármazottak képvisel
nek. Egy-egy előadásnak óriási
hatása lehetne a felnövekvő ge
nerációra, mert a mélyebb isme
retanyag mellett ízelítőt kaphat
nának a tudományos gondolko
dás saját gyakorlaton alapuló ele
meiből is. Egy ilyen baráti kört
is lehetne alakítani.
- A Kemenesaljái Baráti Kör
működik...
• Ezen belül lehetne létrehoz
ni egy szekciót vagy tagozatot.
Emlékszem, hogy gimnazista ko
romban egy akkor nagyon magas
pozíciót betöltő szakember tar
tott élménybeszámolót számunk
ra. Utólag visszagondolva sok
minden nem tetszett az előadás
ból, de a más világlátással rendel-

vétlen kapcsolatban a betegek
kel, hanem diagnosztizáljuk a
kórt a sejt- és szövetminták alap
ján. A patológia alapozó jellegű
tantárgy az egyetemen, hiszen
ezen belül a különféle betegsé
gek alapjait sajátíthatják el a hall
gatók.
Moór Gyula - 43 éves, a szé
kesfehérvári IKARUS igazgatója:
• Rendkívül megható volt a
szívélyes fogadtatás, köszönjük a
színvonalas műsort a szervezők
nek és a közreműködőknek. Vé
leményem szerint nagyon fontos
lenne a befektetők számára egy
komoly kiadvány, amely az ipar
fejlesztési lehetőségekről és az
esetleges kedvezményekről tájé
koztatná az érdeklődőket. A vas-

matikus, egyetemi tanár, a mate
matikai tudományok kandidátu
sa, a Kemenesaljái Baráti Kör el
nöke:
- Hogyan kapcsolódhat a gaz
dag hagyományokra visszatekin
tő Kemenesaljái Baráti Körftöz
ez az új kezdeményezés?
• Nagyszerűen sikerült a ren
dezvény és örülnék, ha a találko
zóra eljöttek közül minél többen
részt vennének a baráti kör tevé
kenységében. Sokan tanárember
lévén, közvetlen hasznot nem tu
dunk hozni a városnak, de meg
győződésem, hogy a szellemi tő
ke is előbb-utóbb tárgyiasul.
- Sok fiatalt lehetett látni az
elszármazottak között.
• Nagy bánatom, hogy bár

fogadtak bennünket, hogy •arra
gondoltunk: jó lenne egyszer a
cellieknek is összejönniük a millecentenárium jegyében. Nagyon
megtisztelő számunkra, hogy hí
vásunkra várakozáson felül so
kan eljöttek.
- Úgy tudom, hogy Alsóságon
már volt egy hasonló jellegű ren
dezvény.
• Természetesen az kisebb je
lentőségű esemény volt, de a
résztvevők ottani nagy száma
szintén ösztönzést adott a mosta
ni alkalom kezdeményezéséhez.
Nagyon sok támogatást kaptam
az előkészítő bizottság tagjaitól a
szervezéshez, amiért ezúton is
köszönetet mondok.
Németh Tibor

a

Kamiin
akó ,
diaw
feltété,
nódft
•sál

Megyei szavalóverseny, celli sikerekkel
Negyedik alkalommal rendezte meg a
Weöres Sándor emléke előtt tisztelgő kö
zépiskolai vers- és prózamondó versenyét a
szombathelyi Szentgyörgyi Albert Középis

kola. A versenyek történetében a legrango
sabb, legszínvonalasabb teljesítményt nyúj
tó mezőny idén jött össze, mintegy bizo
nyítván, hogy a versek üzenete a compute

rek és a techno-zene korában is elér a fiata
lokhoz. A Berzsenyi Dániel Gimnázium két
tanulója szépen szerepelt, hiszen Borovszky Henriette második helyezést ért
el, Vinter Krisztina különdíjban részesült.
Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő
jüknek. Kiss Zsuzsanna tanárnőnek. - r .
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Celldömölk évszázadai
10. Selyemfonál vagy vaskötőfék
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.
Azt hisszük, alkalmas váro
sunk 18. században megélt hár
mas egységének történetére az a
kép, amely Ezékiel próféta köny
véből került elénk, s a szőlőtőke
fájának életképességéről kérdez.
Mire való, hiszen: „két végét
megemésztette már a híz, és kö
zepe megpörkölődött, vájjon való-é valami eszközre?" Ezt a ké
pet, városunk három ősi telepü
lésére alkalmazva nézzük meg,
hogy élte meg, mi módon jutott
el a század folyamán annak vé
géhez a három település.
Az általános történelmi hely
zet: a Wesselényi-féle összees
küvés, Buda visszafoglalása után
vagyunk, folyik a Rákóczi-sza
badságharc, lobognak a piros-fe
hér csíkos zászlók. De már jelen
vannak a Habsburg császári ab
szolutista próbálkozások az el
lenreformációhoz kapcsolódva,
minden változatában a németesí
téshez egyengetve az utat. Abban
a szellemben, ahogy azt a bécsi
udvari haditanács akkori elnöke,
a származására nézve olasz Montecuccoli megfogalmazta: „A
magyarok állhatatlan, kielégíthe
tetlen, hálátlan, féktelen és láza
dó természetét nem lehet sem ér
telemmel kormányozni, sem sze
lídséggel megnyerni, sem tör
vények útján vezetni. Mindig fél
ni kell egy olyan néptől, amely
önmaga nem fél, ezért akaratát
vasvesszővel kell megtömi és
szigorral kell kordában tartani...
A betöretlen paripa vadságát nem
selyemfonállal, hanem csakis vas
kötőfékkel lehet megzabolázni."
A bécsi udvar megszívlelte az
irányt adó, „bölcs" szavakat, út
mutatást, és végre is hajtotta. A
Kemenesalján végbement ellen
reformáció eseményeiről, a né
met katonaság és vármegyei ha
tóságok segédletével végrehaj
tott, s az evangélikus gyülekeze
teket sújtó eljárásokról Pacher
Donát részletesen beszámol az
apátságról írott könyvében. Erről
mi nem szükséges, hogy írjunk.
Ahhoz a korszakhoz tartoznak és
annak a szellemiségéből fakad
nak, és ma, amikor a római kato
likus egyház feje Debrecenben a
protestáns gályarabok emlékmű-

ve előtt imádkozva fejet hajtott,
az ökumenizmus áldásainak jóízét tenné keserédessé.
A tűzben megperzselődött
szőlőtő kihajtott. Lancsics Boni
fác a Rákóczi-szabadságharc le
verése után került Pórdömölkre
jószágkormányzóként,
hogy
megpróbálja feléleszteni a hamu
alatt „rejtőző üszök" életenergiá
it. Hitből fakadó buzgalmából fo
lyó munkájának eredményekép
pen élet áramlott a „megperzselt"
öreg törzsbe, és az erőre kapott.
Mégis, amikor az új apát, Koptik
Odó Dömölkre kerül, új vesszőt
telepít az öreg törzs mellé. Pa
cher szerint Koptik: „azt is tudta
Estorás (= Eszterházy Pál) köny
véből, hogy Dömölk valamikor
búcsújáróhely volt, hogy az ősök
ott csodatevő Mária-szobrot tisz
teltek... mivel a nép égedelemmel siet Dömölkre, mivel ájtatosabban könyörög Istenhez, mivel
különös bizalommal fordul Má
riához, azért szükség esetén kü
lönös kegyelmet nyerhet, külö
nös jóban, tán csodában is része
sülhet Isten jóvoltából! Miért
nem választhatná Isten megint
kedves helyének Dömölköt, cso
datevő helyének, ha új Mária

szobor kerül a réginek helyébe,
ha a nép igaz jámborságban za
rándokol ezen szoborhoz, ha az
új szobor körül megint a régi
buzgóság pezsdül?! Ha tehát
Dömölkön az ősi ájtatosság
megújul, akkor Isten talán me
gint boldogítja a népet és zarán
dokokat kegyelemmel és cso
dákkal."
Koptik így látta a történelmi és
a mindennapi helyzetet, és min
denkor ez a látás irányította mun
kájában és motiválta cselekede
teit. S az eredmény máig ható ér
vénnyel él és jövője újabb évszá
zadokra vet reményt! Az újonnan
telepített vessző élettől duzzadó
erős tőkévé növekedett, kiállta a
viharokat diadalmasan, és nem
hervadó virulással él!
A korszak történelmének szív
szorítóan torz fintora, grimasza
az, hogy NemesdömÖlk gazdasá
gi, kulturális és társadalmi fejlő
déséhez éppen az ellenreformációs hatalmi önkény végrehajtása
járult hozzá. Éspedig azzal, hogy
articuláris hellyé jelölte ki. A lel
keken való erőszaktétel eme kor
szakában az egyik olyan helység
volt, ahol az evangélikus vallású
hívek nyilvános, szabad vallás
gyakorlatot élhettek, folytathat
tak. Jóformán a fél Vas vármegye
településeinek evangélikus vallá
sú lakosai tartoztak ide, s jöttek
ünnepeken ezrével hitük gyakor
lásának megélésére.
NemesdömÖlk történelmében
nem tudunk olyan katasztrofális
eseményekről, mint amilyenek
Pórdömölk sorsát formálták, bár
bizonyos, hogy ezt sem kerülték
el a háborús és egyéb események.

6
Annyi bizonyos, hogy az \M
település még nem alakult y
18. század folyamán. Ezt mu«l
az 1774-ből származó térképe
(képünkön). A település magv "
templom, a paplak s az i^ú
közvetlen környéke. így n |
annak ellenére, hogy éppen 1
terjedelmes, mocsaras részi
van. A I I . József által elrend^
népszámlálás 1784-ből a kövq;
kező adatokkal szolgál: Birtoll
sok: Nedeczky Ágnes és másl
A házak száma: 78. Család^
száma: 132; jogi népesség 5J
távol van 3, idegen: 4, Összesl
lenlévő: 570. Házas férfiak:
nőtlen férfiak: 165, összes
nők létszáma: 292. Pap: 1, J
mes: 50, tisztviselő: 1, poigl
20, paraszt: 3, polgár és parin
ivadéka: 14, zsellér: 89, egyel
13; sarjadék 10-12 éves: 60, l f
17 éves: 20, összesen: 271. A
megyei cigányösszeírás szei
itt egy cigánycsalád élt, a család
fő neve Kiss Márton, ipart űz és
bevették a céhbe is. Az 1776. évi
koldusösszeírás szerint Nemes'
dömölkön 4, Kis-Czellben 3 k i
dus van, egyik sem helybéli szár
mazású. Az 1778. évi összeírás
szerint Ncmesdömölkön egyet
len zsidó család cl, Sámuel JoseB
mercator (kereskedő), Kis-Czell
ben nincs zsidó.
A század közepén Kis-Czc
ben és Nemesdömölkön meg
épülnek a templomok, békésen
folyik az élet, gyarapodik a l l
kosság, erősödik gazdaságilag, a
magyar vaskötőfékkcl, a betelej
pült germán-sváb selyemfonáll
zabolázva!
4
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Regionális környezeti nevelési konferencia
I ^ Vas Megyei Pedagógiai In^ t , a Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Egyesület és az
I^MIK Környezet- és Termé^tvédelmi Oktatóközpontja új
ra megszervezte a hagyományos
^imyczeti nevelési konferenciát,
ezúttal nem csak Vas megye, ha
nem a szomszédos, határmenti
jpegyék környezeti nevelői szá
mára is Velemben 1996 októbe
rében.
A természeti kincsekben gaz
dag régióban élő gyermekek kör
nyezettudatos szemléletének és

Piac celli
í

magatartásának kialakítását szol
gálta a tanácskozás.
Nyitásként Vörös Júlia ostffyasszonyfai 8. osztályos tanuló
szavalta el magyarul és németül
József Attila Szólt az ember címú
versét, később pedig két csöngei
óvodásnak az erdő és a madarak
védelméről szóló jelenete meg is
nevettette a konferencia közel
száz vendégét. Az első nap a ter
mészetvédelem jegyében zajlott,
a másodikon pedig a környezet
védelem témakörét járták körül
az előadók. A természet ezernyi

szépségében tündöklő tájba har
monikusan illeszkedett a hely
színként szolgáló, minden érzék
szervre ható épített környezet
(virágok, aromaedények, festmé
nyek stb.). A tartalmas progra
mot kirándulások és bemutatók
színesítették.
Dr. Mesterházyné Jánosa
Magdolna (képünkön), a konfe
rencia szakfelelőse lapunk érdek
lődésére elmondta, hogy a követ
kező, 1997 tavaszán tartandó ta
lálkozót a múhelymunkára, a
módszerek és tapasztalatok k i 

csütörtök, kisboltok

„Zöld-híd" Cell és a főváros között
A minden hétközi csütörtök
más, mint a többi nap Celldömöl
kön. A forgalom lüktetése, az
egyre nagyobb teret átfogó piaci
zsongás, a vidékről érkező bu
szok telítettsége mutatja, hogy
Kemenesalja központja változat
lanul Celldömölk. Bizonyos,
hogy a vásárlásra jutó pénz nap
jainkban kevés, mégis ilyenkor
sokszorozódik. Csütörtök termé

szelesen csak egy nap a hétből, a
kereskedelem állandóságát a fedcttpiac területe, közvetlen kör
nyezete jelenti. E tekintetben
szünet nincs, a megszokott arcok
mindig feltűnnek, virágot kínáló
nénikék és a zöldségesek, ahogy
mondani szokás.
Országosan is ismert az a vé
lekedés, hogy ,jól megy a zöld
ségeseknek", de köztudottan ők
nélkülözhetetlenek, mindennapi
életünk részesei. A zöldséges té
len, nyáron, forróságban, didergő
hidegben, huzatos környezetben

kirakodik, árut kínál, szolgálja a
kedves vevőt. Sokszor elgondol
kodhattunk azon, hogy mikor is
van nekik szabadidejük? Ilyen
alig lehet. Megszokott kép: már
kora reggel Lászlóék standján ott
a friss áru. Meghitt nyugalommal
rakodik naponta Balogh úr, ládáit
egymáshoz illesztve, türelmesen.
Szerencse az is, hogy a vidéki
felhozatal is létezik még, főleg a

heti piacokon, őszidőben foko
zottabban. Azonban az a bizo
nyos „zöld-híd", amely összeköti
városunkat Budapesttel, különle
ges lehetőséget biztosít. És ez
már valamiféle „áldozat" is, hisz
László Lajos átlagosan heti két
éjjelen rója az utat, hogy időben
érkezzék az árujával. Ezért van
az, hogy gyakran hallani: hol vet
ted ezt a szép árut? A Valinál így a felelet.
Tehát a zöldségesek teszik a
dolgukat, leginkább ez jelenti a
folyamatos piacot Celldömöl-

kön. A másik terület a boltháló
zat, ez is egyre színesedő része a
város életének. Létezik bevásár
lóudvar, a régi nagy üzletek egy
re rendezettebbek. Egyszer már
írtunk lapunk hasábjain a kis
kocsmákról, most említést te
szünk a kisboltokról - a teljesség
igénye nélkül. Szükség van rájuk
és egyre népszerűbbek, kiegészí
tik a központi és a lakótelepi na
gyobb egységeket. Ezek a boltok
kicsit visszahozzák az emlékein
ket is, gondoljunk csak a régi
Cellre, a valamikori boltokra,
boltosokra, vagy a falvakban lé
vőkre, az ajtónyitásra csilingelőkre, a felejthetetlen illatokra, a
fűszerízekre és arra a látványra,
ah ogyan a fűszeres, másnéven a
boltos összesodorta a ncgyedkilót befogadó zacskót, ahogy a fü
le tövében állandósuló ceruzát
számoláskor lekapta és vissza
dugta. Akkoriban igazán negyed

cserélésére tervezik fordítani, kü
lönös tekintettel a Nemzeti Alap
tanterv kapcsán felmerülő sokré
tű feladatokra.
-bor
kilókban gondolkodtunk, nem
volt számológép, de a bolt amo
lyan ünnepélyesség kiteljesedése
volt. A maradék kis aprópénzből
netán kikerült egy gumicukor is.
A mai.kisboltok már mások,
ahogy a világ folyása is, de jó,
hogy léteznek, napjaik mindig
„csütörtökiek", az Andi-bolt pe
dig már vasárnap is az.
DJ.

Ne feledje:
Új
Kemenesalja
1997-ben is
kéthetente!
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Göttmann Bódogra emlékezünk
Göttmann Bódog nevét hallva általában a liget létrehozása és a Celldömölk fásítása érde
kében végzett munkája jut eszünkbe. Ezen túlmenően tagja volt a a képviselő-testületnek,
sokat fáradozott a közbiztonság javításán, támogatta a sportot. További tisztségei: a Polgári
Olvasókör alelnöke, az Állatvédő Egyesület elnöke. Celldömölk díszpolgárává választotta. A
továbbiakban azt vizsgáljuk meg, ki is volt Göttmann Bódog.
A szabadságharc leverése után a közbizton- készítő tanfolyamát jó, a tisztképző tanfolyamot
sági szolgálatot hazánkban az osztrák csendőr pedig jeles eredménnyel végezte. 1880-ban az
ség látta el, a kiegyezést követően a tulajdon erdélyi csendőrparancsnoksághoz helyezték át,
képpeni Magyarország területén azonban az és 1881-ben hadnaggyá nevezték ki. Előzőleg
osztrák csendőrség megszűnt. Csak Erdélyben Csíkszeredán volt Őrsparancsnok és Dorozsmán
és Horvátországban maradt meg a német nyelvű oktatótiszt, Budapesten pedig szakaszparancs
zsandárság. Ahol nem volt csendőrség, a vár nok. Főhadnaggyá 1883-ban léptették elő, utána
megyék a pandúrjaikkal igyekeztek a közbiz oktatótiszt a pozsonyi kerületnél, Nagykikindán
tonságot fenntartani, de siker nélkül. A zsivá pedig szakaszparancsnok. 1890-ben másodosz
nyok, a rablóbandák, a katonaszökevények, a tályú százados lett, egyidejűleg szárnyparancs
szegény legények ellen többször bevetették a nok Debrecenben. 1894-ben első osztályú szá
katonaságot is, de kevés eredménnyel. A pan zadossá nevezték ki, 1901-ben pedig a Buda
dúrok kevés száma, gyenge fizetése miatt sok pesti kerületnél előadótiszt lett. 1901-től őrnagy
szor összejátszottak a bűnözőiekéi. Erdélyben és és kerületi parancsnok-helyettes B udapesten.
Horvátországban azonban a közbiztonság meg 1904-ben alezredes lett, és mint ilyen, saját ké
erősödött és a bűnözés visszaszorult.
relmére 40 évet meghaladó tényleges szolgálata
Már 1876-ban a német helyett a magyar után 61 éves korában nyugdíjba helyezték.
nyelv lett a szolgálati nyelv. 1880-ban törvényt
Mint nyugdíjas, Kis-Czellben telepedett le
nyújtottak be a Parlamentbe a magyar csendőr 1904-ben. Igen élénken részt vett a város köz
ség felállítására. Az 1881. évi II. és IH. törvény igazgatásában és társadalmi életében. 1920-ban
szerint meg is indult a szervezés a csendőrség Celldömölk díszpolgárává választottak. Nevét a
nek kerületenként való szakaszos felállítására. liget őrizte meg, melyet 10 évi fáradozással ön
Mindezeket azért írom, mert a csendőrség meg maga létesített. Ez lett a Göttmann-liget, bár
szervezésének úttörői közé tartozó Göttmann először FéUx-parknak hívták.
Bódog alezredes, aki 1843. január 15-én szüle
1922. június 25-én halt meg, a celldömölki
tett Nagy-Sitkén. A kereszteltek jegyzőkönyvé temetőben alussza Örök álmát. Mint katona és
ben 2/1843 sz. alatt jegyezték be. Apja, Gött mint csendőr, a szolgálatát kiválóan végezte.
mann József erdész a Nagy-Pál-féle uradalom 1881-ben legfelsőbb dicsérő elismerést kapott
ban. Az újszülött neve még Félix, hogy hogyan (Signum Laudis) a Marischel-i rablógyilkosság
és mikortól lett a neve Bódog, azt nem kutattam. eredményes kinyomozásáért. 1898-ban katonai
Elemi iskolái elvégzése után Szombathelyen két érdemkereszttel tüntették ki. 1904-ben, nyugdí
gimnáziumi osztályt végzett.
jazásakor, megkapta a Ferenc József Rend lo
Húszéves korában önként jelentkezett felvé vagkeresztjét. (Ez magas kitüntetés volt.)
telre a cs. kir. 7. huszárezredhez a törvényszabta
Göttmann alezredes nőtlen maradt, csak Ma
szolgálati kötelezettség letöltésére. Egy év után gyarországon járt, magyarul, németül tökélete
áttették a cs. kir. győri csendőrezredhez, ahon sen beszélt, románul is tudott egy keveset.
nan mint gyalogcsendőr 1868. június 16-án a 2.
Göttmann Bódog kora ifjúságában hivatástu
ezredhez, majd az országos csendőrparancsnok datot érezvén határozta el magát a katonai és a
sághoz helyezték át.
közbiztonsági szolgálatra. Egész pályája mutat
1869-ben Őrsvezető, majd 1872-ben őrmes ja, hogy mintaképe volt a kiváló tisztnek. Vígter. 1878-tól 1880-ig a Ludovika Akadémia elő kedélyű, szilárd jellemű férfi, igaz barát és jó
0

Újdonság a könyvtárban
A celldömölki református gyülekezet története 1924-1996
Ritka eset, hogy egy helyismereti kötetet a tárgyalt esemény fősze
replői írják meg. Ez történt a celldömölki református gyülekezet tör
ténete esetében. Két, valamikor itt szolgálatot teljesítő lelkész, Jakab
Lajos és Nádasdy Lajos, valamint Szentpály-Juhász Imre, jelenlegi
lelkipásztor készítette el a kötet szövegét. Szerencsés ez a megoldás,
ha sikerül - a lehetőségekhez mérten - háttérbe szorítani a szubjektív
jellegú" emlékezést és a - nemegyszer sivár - tények ismertetésére
szorítkozni.
A kötet a Dunántúl reformációjának rövid ismertetése után szól a
kezdeti szakaszról, annak nehézségeiről és örömeiről. Ezeket a feje
zeteket Nádasdy Lajos írta. A következő rész Jakab Lajos munkája,
aki 1949 és 1989 között volt beiktatott lelkipásztora a celldömölki
reformátusoknak, írása ezt az időszakot mutatja be, de a gyülekezet
előző korszakából is közöl értékes adatokat. A jelenlegi lelkész,
Szentpályi-Juhász Imre 1991 óta tevékenykedik városunkban. E rövid
időszakot mutatja be és szól a jövőbeli elképzelésekről is.
Különös és kellemes színfoltja a kötetnek egyik oldalról dr. Már
kus Mihály püspök Köszöntése az olvasónak című írása. Ő így
összegzi a kötet lényegét: „A 'fiatal* eklézsia sok, saját múltjára büsz

ír,

Göttmann Bódog sírja a celldömölki temetőben.
bajtárs volt. Alárendeltjeível szemben szigorú,
de gondoskodó elöljáró. A csendőrségi szolgí.
latáról elég sok adatot találtam, és abból próbál,
tam röviden megértetni az akkori idők nehéz,
változatos és sok áthelyezéssel járó szolgálaö
életét, de igyekeztem a celldömölki éveiről ij
adatokat szerezni. Sajnos a megyei levéltárban
Celldömölk nagyközség iratai 1942-ig nincse
nek meg, mert a II. világháborúban megsemmi¬
sültek.
A celldömölki Főszolgabírói Hivatal iktató
könyveit is átnéztem, a Göttmann név több
lyen előfordul, melyből kiderül, hogy az I. v |
lágháború alatt ő is élte a celldömölki polgáraié
küzdelmes életét Háza ma a Plébánia épülete.j
1922-ben, 79 éves korában halt meg. Az
1926-ban kiadott könyv: A csendőrség úttörői
című így méltatja Göttmann Bódog életét:
„Vas vármegyének volt szülöttje. Ott élte tó
gyermekkorát és oda tért vissza pihenésre. Aa
volt az ő szűkebb hazája. Büszke szeretettel
csüggött rajta. A vármegye is büszke lehet fiára,
aki egy érdemekben gazdag közéleti szereplé
sei fejezte be életét. Göttmann alezredes azo
közé tartozott, akik nem vonakodnak, nem tét
váznak erőiket, tehetségeiket a köz szolgálatá'
állítani, akik megtestesítői a puritán hazafisá
nak és nemes önzetlenségnek."
Dr. Kovács Jeni
Fotó: Völgyi L.

ke, több évszázados alapítású gyülekezetet is megszégyenítve... em
lékjelet állított hitvalló lélekkel: 'mindeddig megsegített minket
Úr...". Másik részről szellemesek és frappánsak Szakái Elemér
peres lelkészportréi. Külön-külön szól mindhárom szerzőről, igen ár
nyalt és életszerű képet festve róluk.
Szólnom kell a kötet technikai kivitelezéséről is. Úgy érzem, jobb
minőségű kiállítást érdemelt volna a kiadvány. A fotók nyomdai meg
jelenítése hagy maga után kívánnivalót és az oldalak fémkapcsokkal
való Összekapcsolása miatt a könyv - sajna - hamar szétesik. Persze
- mondani sem kell — ezek az írások minőségén nem rontanak semmit.
Györe Géza

12 tölgy
A millecentenárium évében
12 vörös tölgyet ültetett a Cell
dömölki Eötvös Loránd Álta
lános Iskola a Kodály városré
szen lévő játszótérre. A 12 fa
szimbolikus értelmet takar, hi
szen 11 az elmúlt századoknak

szolgál emlékül, míg a 12. a
magyarság elkövetkező 12 itt
töltött évszázadát szimboli
zálja.
A szándékot megörökítendő
Horváth János fafaragó táblá
ját helyezték el a fák között,
amely a város és az iskola jel
képeit ábrázolja: a Sághegyet
és az Eötvös-ingát.
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VAS MEGYE ES SZOMBATHELY
VÁROS REGIONÁLIS VÁLLAL
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
NYA
V Á L L A L K O Z Ó I KÖZ
PONTJA továbbra is várja azon ked
ves Ügyfeleit, akik már vállalkozók,
vállalkozni szeretnének, vagy pedig
érdeklödnek a vállalkozások valamely
területe iránL

»9

A celldömölki Gáyer iskola Tücsök bábcsoportja újabb szép sikert
mondhat magáénak. Az október 25-e és 27-e között Egerben megren
dezett Gyermekbábosok I I I . Országos Fesztiválján I I . helyezést értek
el a Kék kutya története cfmü darabbal. Felvételünkön a bábosok
vezetője, Nagy Márta és a csoport egy része látható.
V.L.

Az Új Kemenesalja
hirdetési tarifái 1997-ben:
egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés

16
8
5
3
2

000
800
600
900
100
600

forint
forint
forint
forint
forint
forint

A V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T szaktanácsadói hálózatá
ban működő tanácsadók több mint 20 területen (csak a leg
fontosabbak: a d ó j o g , könyvelés, kereskedelem, fordítás-tol
mácsolás stb.) állnak a V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T Ügy
felei rendelkezésére.
Amennyiben igényli az á^taliink nyújtott tanácsadást, úgy a
következő címeken érdeklődhet személyesen vagy telefonon:
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B
Tel.: 94/326-048
valamint a
CELLDÖMÖLKI
PARTNERIRODÁBAN:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szűcs Andrea
9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
Tel.: 06/60/376-202/38. m .

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli

FIGYELEM!

A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként

5 százalék kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a polgár
mesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

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

Rendelje meg a lakására az Új Kemenesalját 1997-ben is!
Tisztelt Olvasóink!
A lapáremelést — sajnos —
1997-ben sem kerülhetjük el. Az
Új Kemenesalja tulajdonosa és
kiadója, a Celldömölki Polgár
mesteri Hivatal jelentős mérték
ben részt vállal a lap előállításá
nak tetemes költségeiből, ennek
ellenére kénytelenek vagyunk
lapszámonként 2 forinttal emelni
az árat. Az előfizetők a januártól
esedékes 27,50 helyett lapszá
monként csak 26 forintot fizet
nek, így éves szinten - 24 meg
jelenéssel számolva - 36 forintot
megtakarítanak. Ráadásul nem
kell fáradniuk. Ha előfizetnek, a
postaládájukban találják a lapoL
Az áremelés ellenére bízunk ab
ban, hogy önt továbbra is az Új
Kemenesalja olvasóinak széles
táborában tisztelhetjük 1997-ben.
A Szerk.

r

£y-_

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1997-ben
CD egész évre
• fél évre
ö negyedévre

624 forint,
312 forint,
156 forint.

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel!
Név:
Cím: ..
Dátum:

Aláírás:

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak
további tájékoztatást
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Azt hírlik, szomszéd...
- Azt hírlik szomszéd, hogy nagyon kemény bírálatok hangzanak
el az illetékes városi hivatali szakfelügyeleti tevékenységéről.
- Noçsak: osztón miért?
- Nem Intézkednek, nem tesznek rendet a Katolikus Ifjúsági Ház
(Lázár ház-Zeneiskola) és a millecentenáriumi park (Rózsa-kert) kö
rüli anomáliák megszüntetése ügyében.
- Mi az? De bizonyosan nem is járnak arra!
-Esőzések idején a gyalogosok a gyalogátkelőtől a Hunyadi utcáig
bokáig járnak a járdán hullámzó vízben. És aztán a törököktől tanult
szókincs magyar változataival kiegészítve kiemelt harsánysággal mi
nősítik az illetékeseket. Mert ha bemennek is a gyöpre a ház elé, ott
is bokáig süppednek a sárba, mert ott vannak a háztatarozásnak a
nyomai.
- Mégis mit kellene tenni? Az úttest magasabban van!
-Egyszerű": ki kellene tisztítani a járda és az úttest közötti csatornát,
amelyet teleszórtak földdel, és vastagon benőtte a fú, s ott lefolyna a
víz a Hunyadi utca felé, mert volt ott egy kis csatorna. Pár órai munka
az egész, és megszűnne a gyalogosokat állandóan bosszantó helyzet!
- Défiât az illetékesek nem járnak gyalog arrafelé!
- Sajnos! De mire való a közterületfelügyelőség? Nagyon szép az
emlékparkban emelt és felavatott kopjafa, sokan gyönyörködnek ben
ne megállva előtte. Mégis van ott zavaró körülmény, amit meg kellene
szüntetni.
-Mi lenne az?
- A parkon átvezető kitűnő gyalogutat, gyalogjárót kettévágták,
hogy a kopjafához vezető „sugarakat" kihúzhassák. Kirakták bazalt
kockakövekkel ezeket a sugarakat, s a kis teret feltöltötték fehér ka
vicszúzalékkal. Szép is! Csakhogy a gyalogjárók most már a járda
közti részt alaposan letiporták, és így a kockakövek szintje maga
sabban van a kavicsos puszta földnél, és ez balesetveszélyes.
Láttam gyerekkocsit toló édesanyát, kinek a kocsija beleakadt, a
gyerek beütötte a fejét a kocsi fémrészébe, keservesen sírt, az anya
pedig a fentebb már említett szókincset gazdagítva csitítgatta az apró
ságot.
-Dehát mi lehetne, vagy lehetett volna a megoldás?
- Az netán, hogy fekete vagy szürke kockakővel lerakják azt a
kiképzett teret, más színű", mondjuk sárga kockakővel meg kirakják
a sugarakat, és így a megszakított gyalogjáró között sem lenne szint
különbség. Jön a tél, a hó, a síkosság, nő a balesetveszély! Minden
képpen gondolni kell a megoldásra! Állítólag a téli hóeltakarításra
szoktak szerződést kötni, csakhogy ezzel is bizony baj van.
- Itt is akad ilyesmi, szomszéd?
- Nézze: állítólag az egyik szerződő fél szerint azért nem takarí
tották le a Tátra utca és a Kodály lakótelep között átvezető gyalogutat
egyik télen sem, mert nem volt benne a szerződésben. Ugyanez áll a
Sági utca és a Kodály-bolt közti gyalogjáróra is, pedig a gyalogjáró
a magas házak előtt közterület. És mindkét helyen százak járnak
naponta ügyes-bajos dolgaik intézésére., a gyerekek pedig iskolába.
Egyik télen láttam, hogy gyerekek henteregték le fickándozva a gya
logjárón lévő magas havat, a felnőttek ugyanakkor a kocsiúton köz
lekedtek.
-Bizony, jó lenne szomszéd, ha bevennék ezeket is, ha már fel kell
sorolni az elvégzendő munkát is az idei szerződésbe.
- Meglátjuk, szomszéd. A viszontlátásra!
Nádasdy Lajos

Hova lett egy katonasír?
Szombathelyen élő ismerősöm levélben keresett meg, mint az Új
Kemenesalja szerkesztő bizottságának tagját. Tette ezt a következők
miatt:
Emlékezete szerint Celldömölkön, a Hunyadi utca végén jobb kéz
felől, a „Rendezőnél" egy német katona sírja volt. A háború után
valakik kovácsoltvas kerítést vontak köréje. Fejfát is faragtak, me
lyen név nem volt, helyette felirat: „Ismeretlen katona bajtárs, nyu
godjál békében!"

Méreg
A közjavunkat szolgálni
hivatott" Kossuth rádió műso
ra. Ebben telefonon mindenki
kiöntheti mérgét, dühét, bármi
lyen dolog miatt, ami felmér
gesítette vagy éppen bosszant
ja. Véletlenül hallgattam bele,
mert csak ritkán hallgatom, vá
logatás szerint, ha érdemes.
Egy idős asszony - nyugdíjas
- beszél remegő hangon, vala
mi belső, elfojtott sírás érződik
benne. Elmondja, hogy lakóte
lepükön a lépcsőházakban
meghívókat, plakátokat füg
gesztettek ki, melyben a nyug
díjasokat és az öregeket pik
nikre hívják a közel eső erdőbe
meghatározott napon és időre.
Ez azzal végződik, hogy ott:
MEGTANÍTJUK LEGELNI!
Megdöbbenve hallgattam és
bennem is gerjedezni kezdett
az indulat! Ma is fülemben
cseng méltatlankodó, keserű
hangja és belső gyötrelemről
tanúskodó, szégyentől fuldok
ló méltatlankodó, elítélő mon
datainak áradata. Várnám a
műsorvezető együttérző, me
leg szavait és elítélő megnyi
latkozását, de helyettük ilyen
lapos, semmitmondó szavakat
hallok: tépjék le, dobják el, ne
olvassák el, ne törődjenek ve
le. Kihallik ebből az, hogy a
műsorvezető semmit nem ért a
lélektanhoz, fogalma sincs az
ember belső érzelem- és gon
dolatvilágáról, különösen az
idősek tekintetében.
De lehet-e ilyen megnyilat
kozások, meghívók (?!) mel
lett felháborodás és elítélő szó
nélkül elmenni? AMrmi volt is
az indítéka a szerkesztőknek,
mindenképpen gonosz embertelenség, megalázó csúfolódás,
barbár méltánytalanság, tuda
tos lebecsülés. Az ilyen maga
tartású és gondolkodású embe
rek, legyenek bármilyen korú
ak, mintha igazolnák Szabó
Dezső írónak keserű elítélő

gondolatát, hogy az emberi
„kétágú tollatlan állata az Űris- j
tennék"! Persze ezt a kemény
és rideg, megalázó, az ember
emberségét szinte megtagadói
torz megállapítást el nem fo
gadhatjuk. Mégis, hol volt a
meghívók készítőiben s a ha-j
sonlő gondolkozásűakban az]
emberség?!
Elfelejtik, hogy a testi em-;|
ber múlandóság alá vettetett égj
fokozatosan megy a hervadás
útján a végső elomlás felé, éle-*
te behatárolt folyamat. Az em
ber nem regenerálódik, mint a,
természet Hervadása nem csjjfl
pán lombhullás, hogy tavasz;
jöttével megújuljon, ahogy a
mező, a rét, az erdő újra
kivirul, megifjodik! Az ifjú
ság nem tér vissza, az ember
egyedi és egyszeri lény. És
életfolytatása
fokozatosan
emészti meg, magyarán: min
denki megöregszik, ezt pedig
tudomásul kellene vennie
mindenkinek, aki magabizto
san „ül a csúfolóknak széki
ben".
„Az asszonytól született em
ber rövid életű és háborúsá
gokkal bővelkedő. Mint a vi
rág, kinyílik, elhervad és eltű
nik, mint az árnyék és nem ál
landó. Mert a fának van re
ménysége, még ha megaggodik is a földben a gyökere, és
ha elhal is a porban törzsöke:
a víznek illatától kifakad, ága
kat hajt, mint a csemete. De ha
a férfi meghal és elterül, ha az
ember kimúlik, hol van? Mint
a víz kiapad a tóból, a patak
elapad, kiszárad, úgy fekszik
le az ember és nem kél fel, az
egek elmúlásáig sem ébred
nek, nem költetnek föl az ő ál
mukból." (Jób 14.)
Bizony, üdvös lenne bele
gondolni abba, hogy mindenki
elmegy abba az „otthonba",
ahol senki sem lesz öreg!
;

Nádasdy Lajos

Gyermek- és ifjúkorában gyakran járt arra, s látta, hogy az50-es,
60-as években is gondozott volt a sír, mindig díszlett rajta virág is,
pedig akkoriban ez nem volt dicséretes tett.
Barátom legutóbb, hogy itthon járt, nem találta a sírt. A terepet
feltöltötték, tudomása szerint a sírt eldózerolták. Véleménye szerint
mindez a rendszerváltás után történt.
Barátom azt kéri, hogy akik tudnak vagy tehetnek valamit ebben
az ügyben, derítsék ki, hogy mi történt valójában, és jelölje ismét
kereszt a sír helyét, vagy egyéb módon rendezzék a sorsát.
„Azért íródtak soraim, hogy legalább az alulról jövő kezdemé
nyezés meglegyen" - fejeződik be a levél.
Völgyi László
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$zilárd

elhatározással

Két keréken irány a magyar élmezőny!
Bevezetésként néhány röpke
mozzanat a kerékpár kultúrtörté
netéből. Eötvös Loránd, a világ
hírű" fizikus kerékpáron járta be
Európát. A Nobel-díjas Curieházaspár Franciaország szinte
jrúnden zeg-zugában megfordult
biciklivel. Lev Tolsztoj közel 70
évesen külön engedéllyel kere
kezett Moszkva utcáin, naponta 30
kilométeres túrákat tett és rendkí
vül büszke volt arra, hogy aMoszkvai Kerékpáros Klub tiszteletbeli
tagjává választotta. Minden idők 12
legjobb alkotása közé számít V'tttorio de Sica „Biciklitolvajok" című
filmremeke.
Míg Magyarországon az el
múlt évtizedekben „proli"-sportnak számított a kerékpározás, ad
dig a világ más részein a legpro
fibb sportágak közé küzdötte fel
magát. Talán ennek is köszönhe
tő az utóbbi években maroknyira
szűkült magyar elit, amelyben re
mélhetőleg egy celldömölki fia
talember, Hajba Szilárd is
..megszilárdítja" a helyét. Neki
nincs oka megsértődni, ha azt
mondják rá: „keményen pedálo
zik"...
-Mi a foglalkozása és hogyan

kezdett el komoly szinten kerék
pározni?
• Három éve a szakmunkás
képzőben végeztem, de jelen pil
lanatban munkanélküli vagyok.
Már gyermekkoromban is szeret
tem biciklizni: ez a vonzalom vé
gigkísérte az életemet, és első ke

resetemből rögtön egy kerékpárt
vásároltam. Másfél évvel ezelőtt
elmentem egy nemesszalóki ver
senyre, ahol azonnal harmadik
helyezést szereztem. Ezután az
ottani,JTTT TEAM KSE" elne
vezésű amatőr egyesületben
kezdtem el edzeni, amelyben k i -

- Az országúti versenyek 100
kilométeres távjához mekkora
edzésadaggal készül?
• Ebben az évben már közel
20 ezer kilométert hajtottam és
szinte rninden egyes napon telje
sítem a kötelező penzumot.
- Sokat számít a jó kerékpár?
• Meggyőződésem, hogy nem
igazán a kerékpáron múlik a do
log, mert ezt is ugyanúgy kell te
kerni, mint egy hétköznapi bicik
lit. Profi szinten a súly a mégha-

Hajba Szilárd a dobogón balról az első.
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SEPSIKER
dohány- és kávékereskedés
(Celldömölk, Szomraky u. 3.)
Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a már közis
merten kedvelt dohányáruink mellett, nagy kedvezménnyel
kínáljuk az alábbi kávéféleségeket:

-

DOUWE E G B E R T S
TCHIBO
JACOBS
BRAVOS
BRASIL

MIKULÁSOK, SZALONCUKROK, FÜGGELÉKEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

Győződjön meg róla személyesem
Nyitva tartás: H-P-ig 7-16-ig, szombaton: 8-10-ig.

zárólag országúti versenyekre
készült a mintegy 10-12 igazolt
kerékpáros. Ekkor még két mű
szakban dolgoztam Szombathe
lyen, ezért hajnali háromkor kel
tem és munka után délután négy
kor indultam az 50-60 kilomé
teres edzésekre... A komoly fel
készülés meghozta az eredmé
nyét, mert az idei szezonban már
jelentős
versenyeken
bizo
nyíthattam: ősszel öt indulásom
közül négyszer győztem, egyszer
pedig második lettem.
- Melyik hozta közülük a leg
nagyobb sikert?
• Az utolsó versenyemen, Ta
tán 8,9 kilométeres távon 16 perc
54 másodperccel pályarekordot
kerekeztem, és 28 másodperccel
megdöntöttem egy profi kerék
páros csúcsát. Edzőpartnerem, a
27 éves kemenesmagasi Lukács
József is bőven a korábbi rekor
don belül érkezett célba. Ezzel a
teljesítménnyel annyira felhív
tam magamra a figyelmet, hogy
a jövő szezonra a budapesti Pos
tás- MATÁV-ba hívtak verse
nyezni. Az invitálás nagy lehető
ség számomra, de a magyar or
szágúti kerékpársport szerény
anyagi körülményei és az utazá
sok miatt fokozott anyagi meg
terhelést is jelent. A legnagyobb
mérvű segítség részükről a speci
álisan rám szabott edzésterv.

tározó: egy 10 kg-os kerékpár sú
lyának csökkentése grammon
ként 1000 forintba kerül. Az első
biciklimet, egy Bianchi márkájú,
olasz gépet kölcsönökből, 35
ezer forintért, újsághirdetés alap
ján vettem 1995 májusában. Még
év vége előtt SLX-vázas, ugyan
csak Bianchi típusú kerékpárra
váltottam. Idén még komoly be
ruházás, hogy úgynevezett szet
tet kell cserélnem (fogaskerekek
stb.), hiszen 10 ezer kilométer
után erősen elkopnak az alkatré
szek, így használtan is az értéke
meghaladja a 100 ezer forintot.
-Milyen célokat tűzött ki ma
ga elé?
• Egyelőre szeretnék élni a
felajánlott lehetőséggel, és meg
szilárdítani helyemet a PostásMATÁV-ban, ami egy 100 éves
klub és a szűk magyar kerék
páros-társadalomban a legjobb
három egyesület közé tartozik. A
világban egyre növekvő mérték
ben, Olaszországban és Francia
országban pedig különösen nép
szerű a kerékpársport. Ezt szemé
lyesen is tapasztalhattam, hiszen
idén megnézhettem a Tour de
Francé egyik hegyi szakaszát.
Remélem, hogy talán nem túl so
ká nálunk is reneszánsza lesz és
a megpezsdülő honi kerék
pároséletben maximálisan kihasz
nálhatom képességeimet.
N. T.
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Megyei labdarúgó-bajnokság

Tájfutás

CVSE-Antók Nyomda-Csepreg 1:1 (1:0) Celldömölk, 900 néző".
CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Nagy A., Horváth I . , László,
Dénes - Molnár T., Nagy L, Huszár (Varga N.), Kelemen - Mészáros
(Pécz), Vidos.
Góllövő: Mészáros.
Két fordulóval a zárás előtt gyakorlatilag őszi bajnokként fogad
hatta a kiesőjelölt vendégeket a celldömölki együttes. A pezsgőfürdő
azonban elmaradt, hiszen hiányzott a BB. Mármint a hazaiak játéká
nak fazont adó Balhási-Bognár páros, akik közül az előbbi sérülés,
az utóbbi pedig eltiltás miatt pályán kívülről nézhette társai vergődé
sét. A gyors vezető gól kényelmessé tette a cellieket és a lelkes
vendégek kihasználták a nagy lehetőséget, második félidőben nyújtott
játékukkal megérdemelten raboltak pontot a Vidos révén büntetőt is
hibázó listavezető otthonából.
Kőszegi SE-CVSE-Antók Nyomda 3:1 (2:0) Kőszeg, 500 néző.
CVSE-Antók Nyomda: Horváth Zs. - Nagy A., Horváth I . , Huszár
(Bodor) - Kelemen, Bognár, Molnár T. (Szabó J.), Dénes, Nagy I . Mészáros, Pécz.
GóllövŐ: Nagy I .
Az utolsó őszi fordulóban rangadó jellegű" mérkőzésen gyorsan
kétgólos vezetésre tett szert a hazai gárda és ez meghatározta a talál
kozó további menetét Mezőnyfölényre tett szert a celli együttes, amit
azonban nem tudott gólokra váltani, sőt egy ellentámadás révén újabb
találatot ért el a Kőszeg. A hajrában szépített az Őszi bajnok, de a
vereséggel minimálisra csökkent az előnye a téli szünet előtt.

Az Utánpótlás Kupa hatodik, egyben záró fordulójában az F 13-1,
kategóriában Horváth Pál (Jánosháza) győzött 33 perc 1 másodperc¬
cel, a 35 év felettiek között Rétfalvi Lajos (Jánosháza) diadalmasko
dott 57 perc 50 másodperccel. Az összesítés alapján az F 13-14-ben
Horváth Pál harmadik helyen végzett, Hende András (Jánosháza)
megnyerte az F 15-16 kategóriát.
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Megyei I I . osztályú
labdarúgó-bajnokság
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A SÁRVÁRI CSOPORT ŐSZI VÉGEREDMÉNYE
26 -6
30
1. PecÖl
13
9
3
1
2. Kemenesmagasí
8
5
0
20 -7
29
13
3. Jánosháza
13
8
3
2
30-13
27
4
25
4. Gérce
13
7
2
21-11
5. Ostffyasszonyfa
5
4
4
21-20
19
13
4
4
17-17
6. Jakfa
13
5
19
0
18
7. Nagysimonyi
13
6
7
22-24
8. Kőrismenti
13
5
3
5
20-26
18
4
4
11-17
16
9. Rábapaty
13
5
10. Hegyfalu
13
4
2
7
21-22
14
4
0
18-26
12
11. Hegyhát
13
9
12. Szeleste
13
3
2
8
18-26
11
13. BŐ
5
7
13-27
8
13
1
14. Szergény
1
3
9
14-30
6
13
Az éllovas Pecöl nyomában, a képzeletbeli dobogó másik két fokán
található a feljutásra is esélyes két kemenesaljai együttes: egyetlen
veretlenként a kiváló védelemmel büszkélkedő Kemenesmagasi, va
lamint a csoport legtöbb gólját termelő Jánosháza gárdája. Közöttük
és a negyedik helyezett Gérce között fog eldőlni tavasszal a bajnoki
cím sorsa.
Ezután törés következik a tabellán: a sűrű középmezőnyt Ostffy
asszonyfa vezeti, de remekül helytállt Nagysimonyi együttese is. Kis
sé leszakadt az utolsó két helyezett, de a nemrég sokkal szebb napokat
látott, sereghajtó Szergénynek van esélye a felzárkózásra, hiszen ta
vaszi meccseit hazai közönség előtt vívhatja meg.
N. T.
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Birkózás

Győrben diák „B" kategóriás
szabadfogású nemzetközi verse
nyen az ostffyasszonyfai indulók

^

A

9 egyesület közel 100 versenyző¬
je között az alábbi eredményeki
érték el:
33 kg: 1. Somogyi Ernő
55 kg: 2. Keszthelyi Ottó
73 kg: 1. Horváth Csaba

Asztalitenisz

NB n-ES FÉRFI ASZTALITENISZ-MÉR KŐZ ÉS EK
CVSE-MÁVÉPCELL-Fejérvíz 9:9
Győz: Frei Péter (3), Molnár Balázs (2), Ölbei Péter (2), Nyí
József (2).
A húzóemberek halványabb szereplése és a párosok botlása miat
veszítette el az egyik bajnoki pontot a hazai együttes.
Csanádi KSIIL-CVSE-MÁVÉPCELL 8:10
Győz: Frei Péter (4), Molnár Balázs (4), Nyíró József (1) és
Frei-Molnár páros.
óriási küzdelemben Frei és Molnár pazar játékával sikerült
győzni.
NB in-AS FÉRFI ASZTALITENISZ-MÉRKŐZÉSEK
CVSE-MÁVÉPCELL Ü.-MOTIM TE 6:12
Győz: Tekét Attila (3), Máthé Gyula (2) és a Balázs-Teket páros
Szoros találkozókon maradt alul a hazai együttes mosonmagyaró
vári riválisával szemben.
CVSE-MÁVÉPCELL H.-Pápa 15:3
Győz: Máthé Gyula (4), Balázs Béla (3), Tekét Attila (3), Balázs
Gyula (3), Máthé-Szabó és Balázs-Teket párosok.
A kiesés ellen küzdő pápaiak megszorítani sem tudták a nagy kedv
vei játszó celli gárdát.

MEGNYITOTTUK
Sági u. 6-8. alatt
NŐI-FÉRFI divatáru üzletünket
(bal oldalt az utolsó)
— alsóneműk, zoknik
— harisnyanadrágok
— pulóverek, kabátok
- női-férfi ruhák

MÁJUS l . UTCA
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Reklámáron Claudia termékek.
Nyitva: hétfő-péntek 8.30-13.00
14.00-17.00
Szombaton: 8.00-12.00
Dénes Cecília

U
f
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Kedvező áron:
- női -férfi és
gyermek ruhák.
- lakástextíliák,
-törülközők, törlők.
Nyitva tartás:
reggeltől estig.
Dénes Cecília
Celldömölk,
Mesteri u. 19.

KASSA UTCA

Felelős kiadó: M A K K O S I S T V Á N polgármester. • Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Dala
József, Horváth Lajos, K á i d o s Gyula, Molnár G á b o r , N á d a s d y Lajos, N é m e t h Tibor,
Völgyi László. Felelős szerkesztő: B U R K O N L Á S Z L Ó . Szerkesztőség: Celldömölk, Szent
háromság tér 1. • Nyomdai munkák: Szignatúra Kft., Szombathely. Felelős vezető: B A L L Á
T I B O R . I S S N 0865-1175

