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Hogy ne kelljen rettegésben

Egészségnapok
Alsóságon

Á R A : 27,50 F O R I N T
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Békét kötött a celli cigányság

Élénk egészségvédő
tevékenység
zajlik a Kemenesaljái Művelődést
Központ Alsósági Klubjában. Keddi
napon a reiki és a j ó g a klub tartja fog
lalkozásait.
Március 1-2-án egészségnapokat
tartanak, amikor reggel kilenc órától
este nyolcig dr. Viktor Korjakin orvos
és csontkovács Ferenczi László előadó
segítségével diagnosztikai és terápiás
kompjuteres vizsgálatot végez az ér
deklődőkön. A rendezvényt gyógyter
mékek és könyvek vására teszi teljessé.
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Már jó ideje ellentét feszült a celli cigányság
két csoportja között. A Nagyvárad utcaiak és a
Horváth Elek utcabeliek között az időmúlásával
egyre nagyobb lett a szakadék. Az ellentétek
verekedések, rongálások, ablakbetörések formá
jában nyilvánultak meg, és odáig fajultak, hogy
már-már alig mertek kimozdulni otthonaikból,
tartva a másik féltől.
Egyszer már tettek kísérletet a békülésrc, de
az akkor balul sült el. Február 4-én aztán sike
rült egy asztalhoz ültetni a két szemben álló
tábor képviselőit egyeztető megbeszélésre. Ez a
megbeszélés - úgy tűnik - konszenzushoz ve
zetett, mert a két csoport megegyezett, s a meg
egyezést jegyzőkönyvvel nyomatékosították.

Ezek szerint:
- Egymást a jövőben sem csoportosan, sem
egyénileg nem provokálják, a kölcsönös tole
rancia elvét betartják.
- Egymás gyermekeit egymás ellen nem
uszítják, iskolába járásukat és a városban köz
lekedésüket nem akadályozzák.
- Garantálják, hogy egymás üzleti tevékeny
ségét nem akadályozzák.
- Garantálják továbbá, hogy egymás vagyonát,
járműveit, családi házát stb. a jövőben nem rongálják.
- Az alaptalan feljelentésektől a jövőben tar
tózkodnak.
Csak bizakodhatunk, hogy a megállapodás
ban foglaltakat mindkét fél betartja.
V.L.

Szalagavató az 50 éves gimnáziumban
Az oktatási intézmények életé
ben az ismétlődésnek igen nagy
szerepe van. Minden tanévben
ugyanazok az események - év
nyitó, félév, bizonyítvány osztás
stb. - zajlanak. Nincs ez máskép
pen - immáron ötven é v e - a cell
dömölki Berzsenyi Dániel G i m 
náziumban sem. Generációk vált
ják egymást és élik a megszokott
hétköznapokat A z évközbeni sok
történés között a „nagyok", már
mint a harmadikos é s a negyedi
kes tanulók m é g egy, a többi is
kolai jelentős naptól különböző
esemény aktív részesei is. M a 
gyarországon több évtizedes ha
gyományra visszatekintő
ese-
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MUNKARUHA,
CSEMPE, JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K . u . 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
C s e m p é k , járólapok
széles választéka.

i

Fürdőszoba-berendezések,
szaniterek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
c s e m p e - , járólap ragasztók.

v
A

Szeretettel várluk
kedves
/
vásárlóinkat!
f.

(Folytatds a 2. oldalon)
i
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Szőlészeti bemutató és előadás
Február 27-én (rossz idó" esetén március 13-án) a szőlősgazdák és
más érdeklődök számára érdekesnek ígérkező esemény lesz. A prog
ram a következő: 14 órakor találkozó a Sághegy-fogadónál, majd 16
óráig szőlőfajták megtekintése a Sághegyen F e h é r T a m á s szőlőjé
ben. 17 órától Merre tart a magyar szőlészet? címmel dr. Bakonyi
László, a Pannon Agrártudományi Egyetem keszthelyi kertészeti tan
székének adjunktusa tart előadást a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont hármas termében.
A rendezvényt, amelyet a TTE Vas Megyei Szervezete támogat, a
Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Honismereti Munkaközösség szer
vezi.

Miért éppen a Müllex?
Január elsejétől változás k ö 
vetkezett be a celli szemétszállí
tásban. Ezt a szolgáltatást eddig
a Cellszolg végezte, most a kör
mendi székhelyű Müllex szállítja
a celldömölki szemetet a várostól
mintegy 70 kilométer távolságra.
Ezzel egyidŐben jelentős mérték
ben megemelkedtek a szemét
szállítási díjak.

A kérdést úgy teszik fel a celldömölkiek: miért kell körmendi
ekkel végeztetni a hulladékszál
lítást, amikor van erre alkalmas
helyi cég is, amely eddig is ellát
ta ezt a munkát?
A változás okairól D u m m e l
Ottótól, a polgármesteri hivatal
műszaki és vállalkozói osztályá(Folylalás a 2. oldalon)
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Szalagavató
\ J az 50 éves
gimnáziumban
(Folytatás az 1. oldalról)
mény a szalagavató. Ünnep, ame
lyet a celldömölki gimnázium is,
különböző formában, de az iskola
fennállása óta, megtartott.
Szerény, de bensőséges ünnep
volt február 14-én az idei szalag
avató a celldömölki Berzsenyi
Dániel gimnáziumban.
Mint
annyiszor, a folyosó most is
szűknek bizonyult, hisz annyian
- szülök, barátok, ismerősök jöttek el megnézni az „öregdiák
k á " való avatást. A köszöntő sza
vak az eddig elvégzett és a diá
kokra még váró feladatokról
szóltak. Az iskolai kórus előadá
sában elhangzott több dal, és n é 
hány, az alkalomhoz illő szavalat
tette színesebbé a műsort. A sza
lagok felfűzésének feladata az
idén is az osztályfőnökökre h á 
rult. Ezt k övetően a végzős diá-

kok köszöntötték a szüleiket,
majd a bálteremmé előléptetett
tornateremben a negyedikesek
nyitótáncként keringőt táncoltak.

\jVliért éppen a Müllex?
(Folytatás az 1. oldalról)
nak vezetőjétől kaptunk tájékoz
tatást
A változtatás egyik alapvető
oka az volt, hogy az eddig hasz
nált szemétlerakó hely közvetle
nül a pápai közút mellett van,
amiből nagyon sok probléma
adódott. A megoldásra országos
pályázatot írtak k i , amire a Cellszolg és a Müllex r e a g á l t A két
cég közel azonos díjért vállalta

volna a szállítást azzal a különb
séggel, hogy a fejlesztéshez a
Cellszolg az önkormányzattól
várta volna a segítséget.
- Ismerve a Celszolg géppark
jának állapotát, ez egy időzített
bomba lett volna, hisz egy kor
szerű hulladékszállító j á r m ű 20
millióba kerül - mondta az osz
tályvezető.
A Müllex pályázatát azért r é 
szesítette előnyben a képviselő
testület, mert ugyanazon szállí

Gondolom, minden végzős
büszkén viseli a szalagot, hisz az
öregdiáki státus - ugyan múló nem mindennapi dolog és össze

vissza világunkban - ahogy sok
mindennek - ennek is megvan az
igazoltsága és a helye.
gy.

tási díjért a saját gépparkját és
lerakóhelyét ajánlotta.
- Az év elején sok volt a pa
nasz a
szemétszállításra...
- A problémának két oka volt:
az egyik, hogy a Cellszolg az év
végén m á r nem végezte el a sze
métszállítást, az ünnepek alatt
szemétben maradt a város. A m á 
sik, hogy a Müllex dolgozói ele
inte nem rendelkeztek kellőhely
ismerettel, nem tudták, hol talál
ják egyes ingatlanok szeméttáro
ló edényeit. Ezek a panaszok
szinte teljesen megszűntek.
- Sok a szemrehányás a „ nagy

cégek" részéről a költségemelés
miatt...
- Meg kell végre érteni, hogy
az önkormányzat pénze is véges!
Ők is profitot termelnek, az önkor
mányzat pedig próbál úgy gazdál
kodni, hogy másra is jusson.
- A lakosság sem örül az eme
lésnek. Mit tegyenek azok a csalá
dok, afwl a gyermek katona, vagy
kollégista, tehát nem lakik otthon?
- Kérelmet kell benyújtaniuk
a Müllexhez, és igazolni kell a
távollét tényét. A z iroda a Szé
chenyi utcában, a volt pártház
emeletén található. Ha probléma
van, ott lehet reklamálni is. A
Müllex telefonszáma: 423-050.
Dummel Ottó elmondta még:,
mivel a j ö v ő útja a hulladék-új
rahasznosítás, ehhez pedig sze
lektív szemétszállítás szükséges,
a város egy részén m é g az idén
bevezetik ezt a módszert - egye
lőre kísérleti jelleggel. Völgyi L.

Diáknap
nemcsak diákoknak
Változatos műsort ígér a
Berzsenyi Dániel Gimnázi
um farsangi szórakoztató
programja, amely március
2-án délután 3 ó r a k o r lesz a
Kemenesaljái
Művelődési
Központ színháztermében.
Az összeállítást az iskola ta
nulói készítették és adják
elő.
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Közmeghallgatás és az 1997-es költségvetés elfogadása
Tudósítás a képviselő-testület
Február 19-én tartotta ülését
Celldömölk város önkormányza
tának képviselő-testülete. E l s ő
napirendi pontként közmeghall
gatásra került sor, melynek tár
gya a város 1997. évi pénzügyi
terve volt. Makkos István pol
gármester nagy vonalakban fel
vázolta a költségvetést, kitérve
annak gyönge pontjaira is. Hang
súlyozta, hogy rosszabb pénz
ügyi tervet kénytelenek elfogad
ni, mint az elmúlt években, mivel

komoly forráshiánnyal kell szá
molni. A kiadási oldalon a legna
gyobb tétel az intézmények fenn
tartásának költsége, de az alapve
tő kiadások fedezetének biztosí
tását vállalni kell. A beruházások
esetében a megkezdett munkákat
kell befejezni, és új projektumba
csak akkor szabad fogni, ha an
nak anyagi fedezete is biztosított.
Ezek közül kiemelte a folyamat
ban lévő szennyvízcsatorna-épí
tés folytatását, illetve meg kell

üléséről

kezdeni az orvosi rendelők fel
újítását, valamint a vízhálózat
rekonstrukciója is aktuálissá
vált. A polgármester és a szak
emberek szerint meg kell p á 
lyázni az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe került ön
k o r m á n y z a t o k részére kiírt p á 
lyázatot, hogy a felmerült h i 
ányt az elnyert összeggel is
csökkenteni tudják.
A bevezetők után a lakossági
hozzászólások, vélemények k ö 

vetkeztek. Egyedül Gyuráki Jó
zsef kért szót, aki az épülő olaj
tározóról mondta el a vélemé
nyét.
A szünet után a képviselők miután meghallgatták Futó Ist
ván könyvvizsgáló szakvélemé
nyét - egyhangúlag elfogadták a
költségvetést. A z ülésen m é g
számos aktuális ügyben született
döntés, ezekre a következő lap
számunkban visszatérünk.
Györe Géza

Előnyben a helyi munkaerő

Áprilistól 80 ezer köbméter a tartályokban
Lapunk többször foglalkozott m á r a Cell
dömölk határában épülő olaj tározóval. A z
eredeti ütemezés szerint ez év végére kell be
fejeződni az építkezésnek, á m a tavalyi év
végén mintegy egyhónapos lemaradásban
voltak a munkálatokkal. Kérdésünkre Kostyál Ferenc akkor elmondta: a kedvezőtlen
időjárás hátráltatta a munkavégzést. M á r a a
lemaradást sikerült behoznia a kivitelezést
végző IPC-nek, illetve a tartályépítést v é g z ő
alvállalkozó Budapesti Vegyipari Gépgyár
nak. Olyannyira, hogy hamarosan - várható
an áprilistól - m á r 80 ezer köbméter ü z e m 
anyag tárolását kezdik meg az elkészült tar
tályokban.
- A z első itt tárolt üzemanyag gázolaj lesz,
amit a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező
Szövetség megbízásából tárolunk - tájékoztat
Somogyi József, az IPR Celldömölk Tároló
Rt, műszaki vezetője.
Az év hátralévő részében m é g 20 ezer k ö b 
méterrel bővítik a tárolókapacitást. A telep
tevékenysége kezdetben - szakszóval élve a „betárolás" lesz. Azaz: a vasúton érkező
gázolaj, és egyéb üzemanyagok fogadása, le
fejtése. K é s ő b b kőolajtermékek forgalmazá
sával is foglalkoznak majd, így a telepről

közúton, vasúton szállítják el a majdani meg
rendelők az üzemanyagot. A cég m á r ezen
tevékenységek figyelembevételével szeretné
kialakítani a telepen foglalkoztatottak körét.
M i n t Somogyi József elmondta: elsősorban
Celldömölkről é s a városkörnyékről szeretné
nek munkaerőt toborozni. A városban kerin
g ő szóbeszédekkel ellentétben ugyanis a cég
egyik célja, hogy munkalehetőséget teremt
sen Kemenesalján. Amennyiben tehát a meg
hirdetett álláshelyekre akadnak megfelelő
végzettséggel rendelkező, megbízható helyi

jelentkezők, őket részesítik előnyben a felvé
telnél.
Arra a kérdésre, hogy nem hátráltatja, ne
hezíti-e az IPR Celldömölk Tároló Rt. tevé
kenységét a beruházásban érintett két önkor
mányzat - Celldömölk és Kemenesmihályfa
- között fel-fellángoló vita az adóbevételek
ről, a műszaki vezető nemmel válaszolt, hoz
zátéve azonban azt, hogy azért számukra is
megnyugtatóbb lenne, ha mielőbb rendeződ
nének a vitás kérdések.
Kiss Veronika
Fotó: Völgyi

Ostffyasszonyfa: amit egy fogolytáborról tudni lehet
A háború a maga borzalmaival
és értelmetlenségével a civilizált
ember egyik - m é g h a társadalmi
szükségessége meg is magyaráz
ható - nagy szégyene. M i értelme
annak, hogy a nagy kínnal felépí
tett dolgokat leromboljuk, hogy
emberi életeket holmi magasztos
cél miatt kioltunk? E században
két nagy világégés volt. A z em
beri pusztítás minden ezelőtti
méreteket felülmúlt
Az O s z t r á k - M a g y a r Monar
chia felkészületlenebb volt a há
borúra, mint ahogy azt vezetői
hitték. Ennek egyik következmé

nye volt, hogy a birodalom kép
telen volt a nagyszámú hadifog
lyot elhelyezni. A foglyok által
felépített táborok egyike volt az
ostffy asszony fai. Ennek törté
netét tanulmányozza C s á k Z s ó 
fia, a szombathelyi Savaria M ú 
zeum helyismereti gyűjteményé
nek osztályvezető muzeológusa.
Kutatásainak eredményeiről szá
molt be Celldömölkön, a Kresznerics Ferenc Könyvtárban feb
ruár 13-án. A Honismereti M u n 
kaközösség és a Kemenesaljái
Berzsenyi Asztaltársaság szerve
zésében tartott rendezvényen a

szép számú közönség kellő rész
letességgel megismerkedhetett a
fogolytábor történetével, annak
ellenére, hogy írásos dokumen
tum alig maradt fenn. A muezológus személyes vallomással kezd
te az előadását. Elismerte, hogy
véletlenül kezdett ezzel a téma
körrel foglalkozni, azután, hogy
a Savaria M ú z e u m birtokába ke
rült néhány míves fadoboz az
ostffyasszonyfai tábor lakóinak
munkái közül. Ezt követően több
levéltárban próbálkozott kutatni
a táborról szóló dokumentumok
után, de kevés sikerrel. Kitartása

és néhány gyűjtő, köztük Hetényi József segítségével sikerült
Összeállítani a fogolytábor törté
netét. Ez kötetként - köszönyvén
mások mellett az ostffy asszony
faiaknak és sitkeieknek - 1995ben jelent meg.
Előadása végén részletesen
bemutatta a m ú z e u m tulajdonát
képező, a foglyok által készített
emléktárgyakat. A közérthető és
élvezetes előadást jól kiegészítet
te Hetényi Józsefnek a tábor pén
zeiből és egyéb dokumentumok
ból összeállított tárlónyi kiállítá
sa,
gy.
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A tavasz hírnökei

Népünk évszázadokra vissza
nyúló tapasztalati megfigyelései
nek eredményeképpen hagyomá
nyozódtak máig ható érvénnyel
az időjárás-változásokkal kap
csolatos távprognózisok, melyek
a madarak viselkedéséből, eltá
vozásából, átvonulásából és ha
zaérkezéséből szűrődtek le. A ta
vasz érkezésével is vannak ilye
nek. K i gondolná azonban azt,
hogy a verebekkel kapcsolatban
is van ilyen népi hagyomány ha
zánk némelyik
tájegységén?
Megfigyelték, hogy a verebek té
len hallgatnak, nem csiripelnek.
De ha megszólalnak, csiripelni
kezdenek, vége a télnek, közeleg
a tavasz. Először csak Bálint nap
j á n szoktak megszólalni, s esze
rint február 14-e lenne a tél vége.
A napokban tényleg „ország
gyűlést tartottak" a verebek a
millecentenáriumi park fáin és
bokraiban, méghozzá hatalmas
csiripeléssel. E szerint érkezőben
a tavasz? Meglátjuk, igazuk van¬
e a verebeknek!

Igazi tavaszi hírnök a kedve
sen csicsergő mezei pacsirtánk.
Ősz végén kel útra, és a telet Eu
rópa déli részén, vagy Észak-Af
rikában tölti, s kora tavasszal tér
vissza. A m i k o r megszólal, a népi
rigmus szerint - „Dicső-dicső-di
cső / Kikelet-kikelet / Kivirít-kivirít / A virág mind." / - akkor
valóban itt a tavasz!
Jóformán mindenütt ismerős
hazánkban az erdei pinty. Ősszel
éppen ú g y gyülekeznek, mint a
fecskék, és nagy csoportokban
indulnak vándorútra Európa déli
tájai felé. Ott áttelelve zömmel
március vége felé, április elején
érkeznek vissza. Enyhébb tele
ken az itt maradt áttelelő pintyek
behúzódnak a falvakba, városbéli
kertekbe. N e m a kemény tél hír
nökei tehát, mint némelyek vélik,
hanem itthon maradásuk éppen
az enyhe télnek a jóslója.
Dagad a föld méhe, mozdul az
élet, búvik a hóvirág! Kertek alatt
van a tavasz! Bálint napkor csiri
peltek a verebek!
Nádasdy Lajos
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A szőlőben

A hő elolvadása után és a fagyos napok elmúltával a múlt őszről
elmaradt tápanyag-visszapótlást szükséges sürgősen elvégezni. Ha szer
vestrágyát használunk, akkor négyzetméterenként 2-2,5 kg jó minősé
gű, érett trágyát adjunk k i . Műtrágya esetén négyzetméterenként 5-6
dkg pétisót, 5-6 dkg szuperfoszfátot és 7-10 dkg kálisót adagoljunk.
Sem a szervestrágyát, sem a műtrágyát nem szabad közvetlenül a tőkék
tövéhez adni, hanem 50-60 cm-nyire a tőkéktől mintegy 30 cm mélyen
a talajba kell bedolgozni. A pontos tápanyagigényt a költséges talaj
elemzések nélkül az elmúlt évek tapasztalatai alapján csak hozzávető
legesen lehet megállapítani. A vesszők erőssége, a termés mennyisége,
a levelek színe, a szőlőben előforduló gyomfajok száma és mennyisége
támpontot ad erről a gazdának.
A tartós plusz hőmérséklet bekövetkeztével érdemes a metszési mun
kákat elkezdeni. Előtte azonban - tekintettel a hosszan tartó hideg
időjárásra - feltétlenül meg kell győződni a rügyek állapotáról. A
hosszában kettévágott egészséges rügy zöld színű. Á barna vagy fekete
belsejű elfagyott. Nagy mennyiségű elfagyott rügy esetén okosabb
megvárni a fakadást a metszéssel.
A metszés előtt felmérhetjük a támberendezések állapotát. Időben
gondoskodhatunk a karók, oszlopok, huzalok pótlásáról és kijavításá
ról.
A borosgazdák jól tudják, hogy februárban lehet utoljára egyszerű
eszközökkel beleavatkozni a bor életébe! Ne feledjék a szabad savtar
talom és a tisztaság ellenőrzését! Egyszerű házasítással, kénezéssel és
derítéssel stabilizálhatják a szüretig maradó borokat.

A gyümölcsfák körül
Az időjárás barátságosabbá fordultával célszerű az alma- és körtefák
metszését elvégezni. Először a besűrűsödött koronát kell áttekinthetővé
tenni, ügyelve arra, hogy a vázágakat ne károsítsuk. Először a korona
belseje felé törő vékonyabb-vastagabb ágakat kell eltávolítani, majd a
külső ágakat lehet alakítani. A vastagabb ágak lefűrészelésekor először
alulról fűrészeljük be az ágat 3-4 cm mélységig, hogy elkerüljük az ág

Márciusi ajánlat
a Kemenesaljái
Művelődési Központból
r

7-én 17 órakor Kamerával a
világ körül címmel Hans Gustav
Edőcs németújvári fotóművész
kiállításának megnyitója. A meg
nyitót a témához kapcsolódó dia
vetítés teszi m é g színesebbé.
9-én 18 órakor a színházterem
ben operettgála. Fellép: Zsadon
Andrea, Löblaud Győző, Zentai
Anna és Latabár Árpád. Belépő
díj: 400 forint.
15-én 10 órakor a színházte
remben ünnepi műsor az 1848-as
forradalom tiszteletére. Ünnepi
beszédet mond Makkos István
polgármester.
Fellépnek
az
Ádám Jenő Zeneiskola növendé
kei és a Berzsenyi Dániel G i m 
názium tanulói. A z összeállítást
szerkesztette Kiss Zsuzsa és

Orosz Sándor. A megemlékezést
követően a jelenlevők megko
szorúzzák a Széchenyi-dombor
m ű v e t Közreműködik a zeneis
kola fúvószenekara.
19-én a szombathelyi Bábszín
ház vendégszereplése. Bemutat
ják A Kis M u k k című Hauff me
se bábszínpadi változatát. A mű
vet P e t ő Ferenc írta át. A 10 és
14 órakor k e z d ő d ő előadásra a
belépődíj 100 forint.
21-én 18 órakor a színházte
remben hangversenyt ad Horváth
Zoltán gordonkaművész. Közre-1
m ű k ö d n e k a barátai.
28-án 18 órakor tartja szoká
sos összejövetelét az Ország-Vi
lágjáró Baráti Kör. A z előadó dr.
Weszelits Jenő.

Új Kemenesalja: ez az Ön lapja!
leválásakor bekövetkezhető lehasadást. A száraz, felesleges ágakat min
dig tőből kell levágni. Nem szabad a fán „kapaszkodókat", vagy ,Jcabátakasztókat" hagyni! Az 1 cm-nél nagyobb vágási felületeket sebke¬
zelŐ anyaggal feltétlenül be kell kenni. Ez lehet fasebkátrány, faplaszt,
íixpol stb.
Számos kártevőt és károsítót elpusztítunk, ha a metszéskor Össze
szedjük a levágott lisztharmatos vesszőket (Jonathan-fajok), fákon ma
radt múmiákat (monília), összesodrott leveleket (sodrómolyok), kéregkaparékot (vértetű, pajzstetű, varasodás, almamoly stb.) és elégetjük. A
jól végzett mechanikai tisztogatás alapja a drága növény védőszerekkel
végzett munkák sikerének.
Az elöregedett alma- és körtefák fiatalító metszésének, esetenként
visszavágásának most van az ideje. Ugyancsak most időszerű a nem
kedvelt, vagy nem megfelelő fajtájú fák átoltása, az átoltáshoz szüksé
ges oltóvesszők begyűjtése. (A héj alá oltás csak rügyfakadáskor vé
gezhető, de az oltóvesszőt ahhoz is most kell megszedni.)
Még pótolható a korán fakadó ribiszke és köszméte (egres) metszése.
A seprűsödő, száradó ágakat vágjuk k i . A piros ribiszke 5-6 éves, a
fekete ribiszke 3-4 éves hajtásai a legjobb termők. A helyesen nevelt
bokorban 12-16 különböző korú ág van.

A zöldségeskertben
A kiskertben is először az esetleg elmaradt tápanyag-visszapótlást
kell elvégezni. Általánosságban helyes, ha négyzetméterenként 7-10 kg
szerves trágyát 2-5 dkg foszfor és káli műtrágyával kiegészítve adunk.
A zöldségfélék azonban nem egyfonna tápigényűek. A gyökérzöldsé
gek és a hüvelyesek nem szeretik a friss szerves trágyát, a paprika, a
paradicsom, a káposztafélék viszont kifejezetten meghálálják. Ezért az
eltérő igényeket növényféleségenként fej trágyázással célszerű kielégí
teni.

A szobában
A hosszú tél során a szobanövények tartalékai is kimerültek. Csere
penként néhány tápanyagrúd, vagy egyéb tápszer az öntözővízhez adva
helyreállítja az egyensúlyt. A száraz, meleg levegőjű helyiségekben
elszaporodtak a pajzstetvek és a molytetvek. Lakáson belül csak a
biokészítmények használata ajánlható. Többszöri Bio Sekt, Bio Kill
vagy Fito Insekt permetezéssel megszabadulhatunk e kellemetlen kár
tevőktől.
Dr. Hollós-}' István
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Kemenesaljái községek,

polgármesterek

A mai Nemeskocs környéke m á r az ókorban lakott terület volt,
a római uralom alatti virágzó életről pedig számos sír és egyéb
lelet tanúskodik. A régészeti anyagokból az is kiderül, hogy mint
egy
évvel ezelőtt is élt ember ezen a vidéken. A térség folyóvizek, erdők, legelők, termőföldek - egyesítette magában
mindazokat a feltételeket, amelyek m á r az ősi időkben arra kész
tették az embert, hogy itt letelepedjen. Nemeskocs község a X I V .
század elején m á r létező település volt. Az oklevelek és egyéb
dokumentumok Koach, Koch, Kocz, Kooch, Kóts stb. néven em
lítik. A sok névváltozat nem a község nevének gyakori változta
tása, hanem a különféle írásmódok miatt ilyen gazdag. A Nemes
kocs nevet 1907-ben kapta.
Nemeskocs
polgármestere,
László E r v i n főállásban a Ság
hegyalja Szövetkezet ágazatve
zetője, a polgármesteri teendőket
társadalmi megbízatásban látja el
1990 óta. A z alpolgármester:
Hajós Zsolt.
A képviselő-testület
tagjai
még: B a r á t h E m i l , G y ö r k ö s
Géza, M a r s a i n é Nováki É v a
és Pálffy L á s z l ó . Körjegyző:
Horváth Csaba-bobaiszékhelylycl. Háziorvos: d r . Gajer T a t 
jána.
Nemeskocs község Celldö
mölktől délkeleti irányban fek
szik, a várostól 8 kilométer távol
ságra a Marcal vízgyűjtő terüle
tén, a folyótól 800-1000 méterre.
A falu földrajzi helyzete kedve
zőnek mondható. A Szombat
helytől való nagyobb távolságot
Celldömölk város közelsége el
lensúlyozza. A község lakossága
ennek ellenére gyorsan fogyott.
A századfordulón m é g közel 600
lelkes település lélekszáma csak

nem a felére csökkent. Most 365
lakosa van.
A z utóbbi évek változásai
azonban jótékony hatással voltak
a népesség alakulására. Megkez
dődött egy szerény mértékű bete
lepülés, ami azt eredményezte,
hogy megállt a létszámcsökke
nés, majd egy lassú növekedés is
megindult. Ezt statisztikai adatok
is igazolják: A község lélekszá
ma 1991-ben 344,1995-ben 357,
1996-ban 365 fő.
Nemeskocs 1990-ig Boba társ
községe volt. Sem iskolája, sem
óvodája nincsen. A z iskolások
zömmel Bobára, részint celldö
mölki iskolákba járnak. A z óvo
dásokat Bobára hordják. A nemeskocsiak annak idején kicsit
megelőzték a kor igényét, már
1991-ben, az Önállósulás után vá
sároltak egy húszszemélyes autó
buszt. Azzal viszik és hozzák az
iskolásokat és az óvodásokat Bo
bára, ellenszolgáltatás nélkül.
Ugyanez a busz hozza az ebédet
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annak a 15-20 idős embernek,
akik ezt igénylik. Az Önkor
mányzat az ingyenes szállítás
mellett beiskolázási és kará
csonyi segéllyel segíti a gyereke
ket, az idősek közül pedig szük
ség szerint segélyben részesítik a
rászorulókat.
A községben könyvtár és kul
túrotthon működik. A könyv
tárban hetente egy alkalommal
van kölcsönzés. A kultúrotthonban a klubot igény szerint hasz
nálhatják a fiatalok. A z elmúlt év
végén egy betörés alkalmával el
vitték a szórakoztatást jelentő
technikai felszerelést, ami most
nagyon hiányzik.
Időközben megalakult a labda
rúgócsapat is Nemeskocsban, és
mint minden kis településen, el
sősorban itt is ez biztosítja a
sportolási lehetőséget a fiatalok
nak, é s a szórakozást az időseb
beknek, a szurkolóknak.

UJ K E M E N E S A L J A

Nemeskocs
A rendszerváltás egyébként
óriási fordulatot jelentett a kis fa
lu életében. Miután megszűnt a
hierarchikus függőség, önállóan
intézik a sorsukat, anyagi lehető
ségeiket saját belátásuk szerint
használják fel. A z általános álla
mi normatív támogatás sok segít
séget jelentett a több évtizedes
lemaradás pótlására.
Felújították az önkormányzat
épületeit, a kultúrházat, a könyv
tárat, az orvosi rendelőt, a pol
gármesteri hivatalt. Korszerű
technikával - fénymásoló, s zámítógép - látták el a hivatalt és
a rendelőt. Elkészült a Bobával
közös használatú modern ravata
lozó, amit hűtőberendezéssel lát
tak el. Kerékpárútnak is használ
ható járdát építettek a két falu kö
zött a közút mellett. Elkezdték a
járdák és az árokrendszer felújí
tását is. Két mellékutal felülkeze
léssel tettek járhatóvá. Bővítették
és korszerűsítették a közvilágí
tást. A megalakult futballcsapat
nak modem öltözőt építettek,
ami a környéken az egyik leg
szebb. Ez utóbbihoz nagyon sok
lakossági segítséget kaptak. Leg
utóbb pedig 42 családban meg
szólaltak a telefonok.
Amikor a jövőről esik szó, a
polgármester némi
töprengés
után a következőket mondja:
- Településszerkezetünket to
vábbra is olyan irányba kell fej
lesztenünk, hogy az kedvező ke
retet biztosítson a gazdaság in
tenzív növekedéséhez; az életkö
rülmények javításához, az urba
nizációs folyamatok kiszélesíté
séhez, a helyi társadalom újjá
szerveződéséhez, a város é s a
község hatékonyabb együttmű
k ö d é s é h e z é s a kistérségi kapcso
latok fejlődéséhez. Legfontosabb
konkrét feladatunknak pedig azt
tartom, hogy minél előbb meg
oldjuk a település földgázzal va
ló ellátását. Személy szerint ab
ban reménykedem, hogy a har
madik negyedévben ott lesz a
gázvezeték a falu határában - fe
jezi be a beszélgetést László
Ervin.

Rendelje meg
lakására
az Új Kemenesalját!
Ez a lap közli
az önkormányzati
rendeleteket is.

ÚJ K E M E N E S A L J A
Egy tévéhír
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nyomában

Tavasszal dől el
a varos jovoje
u •

Lotz Károly közlekedési m i 
niszter a tévé Híradó című* m ű s o 
rában jelentette be: a M Á V kor
szerűsítésére kiírt pályázatról
döntés született, a pályázatot ola
szok nyerték. No lám, ezek az
olaszok j ó szakemberek lehetnek
- gondoltam, mert m á r az alapok
lerakásánál is olasz mérnökök,
művezetők irányították a mun
kát, most a korszerűsítésnél me
gint övék a főszerep. Szakem
berek felvilágosítottak, a világ
színvonalon m ű k ö d ő olasz vasút
tól van mit tanulni. Biztosan így
van.
A MÁV-hálózat-korszerűsítés
sokmilliárdos
beruházásából
emeljük k i a Székesfehérvár-

Szombathely
vonal
villa
mosítását, ez a korszerűsítés úgy tűnik - meghatározó lesz a
város életében oly fontos szere
pet betöltött vasút további sorsá
ra.
- Az említett szakasz villa
mosítása többszőr felmerült, de
miért maradt el? Ügy tudom, a
celliek készültek, évekkel ezelőtt
átképzésre küldtek mozdonyveze
tőket.
H o r v á t h József vontatási fő
nök készséggel válaszol:
— A villamosítás elhúzódása
gazdasági okokkal magyarázha
tó. Csökkent a teherforgalom, a
korábbi nagy szállítási igény
megszűnt. A koncesszióba adás,

Celldömölk évszázadai
14. Virágzó fejlődés útján - kríziseket átvészelve
A millecentenárlum sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, sze
retnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk történetéről,
múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék magukat
benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való felelősségtudatuk
egyre jobban szívükbe gyökerezzék. H a olvassák és kérdéseik me
rülnek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is kapnak.
A 18. század nyugaton az ipari
forradalom kora. Hazánk ekkor
és a 19. század elején még primi
tív agrárország. A városi élet, az
ipar és a kereskedelem m é g min
dig kezdetleges ebben az időben.
Közlekedési útjaink, eszközeink
elmaradottak. A z osztrák kor
mány, mely hazánk pénzügyeit
teljhatalommal intézte Bécsből,
az országgyűlés megkérdezése
nélkül 1811-ben kimondotta a
devalvációt. A bankjegyek és a
forgalomban lévő váltópénz érté
két egyötödére szállította le, de
1816-ban újabb devalvációt ren
deltek el. Különös m ó d o n váro
sunkban, de egész Kemenesalján
is, az ipar és a kereskedelem a
gazdasági krízis ellenére fejlő
dik. Két pólus alakul k i , szinte
egyenlő nagyságú két területre
osztva fel a tájegységet. A z egyik
az ősi településű Jánosháza, a
másik pedig az elképesztő gyor
sasággal fejlődő búcsújáró hely,
Kis-Czell. Mindkettő a Marcal
mocsárvidékét átszelő egy-egy
átkelőhely közelében, s számukra
az ezeken átmenő kereskedelmi
utak biztosítják az átmenő forga
lom révén az ipar és kereskedelem,

a gazdasági élet fejlődését. Karakóról és Vátról van sző.
Mégis
nálunk
s
tájegy
ségünkön csakis a
kézműiparfej
lődik. A z itt birtokos földesurak
nak nincs érzékük az iparosítás
iránt, Batthyány ugyan telepít
gyárat Ikervárott, Erdődy lóte
nyésztő, de a kenyéri Czirákiak,
az asszonyfai Ostffyak, a Berzse
nyiek s mások nem iparosítanak.
A táj szülötte, „a hétszilvafás ne
mes és költő, bajuszos Horáliuszunk", Berzsenyi Dániel habár
gazdasági és családi viszonyai
miatt iparosítani nem tud, jól lát
ja annak szükségességét. Idézzük
idevágó érdekes gondolatait:
„nem
szükség
reménylem,
hosszasan fejtegetnem, hogy a
mezei szorgalom virágzásához
m é g közel sem elég, hogy a föld
művelésre elegendő nép, helyes
föld- és néposzlat, hanem m é g az
is múlhatatlanul megkívántatik,
hogy a földművelő nép mind er
kölcsére, mind értelmére nézve
nagy céljához képzett legyen,
mert egyedül az ily nép lehet al
kalmas eszköze minden józanabb
irányzatoknak... ahol szűk a mes
terember, ott a himpellér is ka

A mozdonyskanzen - ugye - marad.

pós... Valamint a m i svábjaink
leginkább csak azért jobb gaz
dák, mint a magyarok, mivel a
mezei gazdaságot holmi mester
séggel és kereskedéssel kötik
össze; úgy az egész ország mezei
gazdasága is csak úgy emelkedik
illendő tökélyre, ha azt tudo
mányok, mesterségek, kereske
dés, egymással kezet fogva gyámolítják. - M i k o r ellenben a
mesterségi és kereskedési szor
galmak vagy eléggé nem gyámolják, vagy tán nyomják is a
mezei gazdaságot, akkor az
egész nemzeti lét csak olyan,
mint egy sápadt cifra dáma, ki
fölpiperézi ugyan magát külföldi
cicomákkal, de annak gyomrát az
erőtlenségi nyavalák minden ne
mei fojtogatják. Végtelen lenne a
nép ereje, ha az egyesítve s min
denkor cél szerint használtatnék
és végtelen annak következmé
nye mind gazdasági, mind erköl
csi tekintetben... Az emberek kü
lönválva s magokra hagyatva
majd Ieggyámoltalanabb állatjai
a természetnek; egyesülve pedig
urai a földnek. Vadság szaggatta
és reggette külön az embereket,
s a kultúrának legfőbb célja azo
kat egyesíteni." - Mindezek m á 
ra is érvényes bölcs szavak.
Láttuk, hogy Nemesdömölkön
és tájegységünk más helységeiben
már a 18. században, sőt korábban
is voltak céhek. Ezzel megcáfol
hattuk Eperjesi Géza gazdaság- és
ipartörténész-kutatónak azon állí
tását, hogy itt csak a 19. században
alakultak ki céhszervezetek. Min
denesetre Kis-Czellben is volt egy,

Tóth Imre felvétele

a mezővárosi rang elnyerése utá
ni években alakult ún. nagy céh
szervezet, bár nem földesúri
vagy császári kiadásban és meg
erősítésben: „más Privilégiumból
kiírótt Articulusok."
A 19. században kemény küz
delmet kellett folytatni egy céh
kiváltságlevél elnyeréséért. Erről
beszélnek a Kis-Czell mezőváros
iparosainak céhkiváltságlevélért:
folytatott küzdelmei is.
Kis-Czellben a mezővárosi
rang és a vásárjog elnyerése után
megtörtént hamarosan a céhszer
vezet megalakulása, mely létfon
tosságú volt gazdasági, ipari és
kereskedelmi szempontból. A
céh a következő címet viseli
COTHURNARIORUM,
SAR
T O R U M , ET PELLIO I n KISS
CZELL LEGY U M AC ALIOR. 1
- 1798. A bevezető szöveg sze-*l
rint: „rigi Magyar Szt. Kyrályokli
P r i v i l é g i u m á b u r állították összej
a „Helsigbéli Bötsületes Csizma-J
dia, Szabó, Szüts, és a több féli;
Mestersigben Livo Czének Articulusy, ...Mely articulosok az
1798dik Esztendőben Április
Holnapnak 24dik Napján meg
Kíszítetett."
Hangsúlyozottan érdekes az,
hogy az akkor m é g német ajkú,
betelepült iparosság teljesen ma
gyar nyelvű céhprivilégiumot ké
szít, szerkeszt, melyet aztán a he
lyi elöljáróság erősít meg!
Nem foglalkozunk a küzdel
mekkel, csak az eredményeket
közöljük, a Lieber Cehaliumban
olvasható nyilvántartás alapján
is.
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a beruházás megtérülése kérdője
lessé vált, A mozdonyvezetők át
képzése folytatódott. Jelenleg
193 mozdonyvezetőnk van, k ö 
zülük 81-en villamosvontatásra
jogosító
átképzésben
vettek
részt. Vannak mozdonyvezetők,
akik az új feladatoknak meg tud
nak felelni.
- Mire várható a Székesfehér
vár-Szombathely
vonal
villa
mosításának
befejezése?
- A beruházás eldöntéséről
már többen nyilatkoztak. L e g 
utóbb a körzeti tévében hangzott
el: két és fél év múlva Szombat
helyre már közlekedhetünk villa
mos vontatású vonattal.
-A villamosításról azt halljuk,
környezetbarát,
gyorsabb és ol
csóbb. Valóban így van ez?
- A villamos vontatás valóban
környezetkímélő, de csak bizo
nyos szállítási volumen felett o l 
csóbb. Ezért van az, hogy a nyu
gati államokban sem alkalmaz
zák mindenütt. Egy dízelmoz
dony mai ára 700-800 millió, a

villanymozdonyé 500-600 millió
forint. A villanymozdony kar
bantartása, j a v í t á s a e g y s z e r ű b b ,
a szerkezete kevesebb m u n k á t
i g é n y e l . A t ö b b karbantartó
m u n k á t i g é n y l ő dízeleknél a p á 
lyákra kevesebb a költség, a v i l 
l a n y m o z d o n y o k n á l az ü z e m e l é s
o l c s ó b b , a pálya, a felsővezeté
kek karbantartása viszont többe
kerül.

Kis-Czell mezővárosban csiz
madia céh, kiadta 10700/1817.
sz. alatt I . Ferenc. - Ide tartoz
nak: Nemes Dömölk, Mihályfa,
Vönöck, Ostffyasszonyfa, Sitke,
Gérce, Káld, Kots és K ü l s ő Váth.
Kis-Czell mezővárosban privi
légium magyar és német szabók és
szűcsök számára, kiadta V. Ferdi
nánd, 4783/1835. szám alatt.
Kis-Czell mezőváros és Ságh,
valamint Dömölk é s Simonyi
iparosainak privilégiuma, kiadta
- Ferdinánd 16933/836. sz.
alatt: egyesült asztalos, ács, esz
tergályos, lakatos, Kovács, pin
tér, kovács, kőmives céh.

Kis-Czell mezőváros privilégi
um mészárosok számára, kiadta V .
Ferdinánd 3403/840. szám alatt
A z 1828/29. évi országos
összeírás szerint Kis-Mária-Czell
mezővárosban 51 (ötvenegy)
mesterember van, akik földet is
művelnek. Ez az ötvenegy iparos
mester 25 (huszonöt)féle iparág
ban dolgozott és műhelyében hu
szonnégy (24) legényt is foglal
koztatott. Kézműipar vonatkozá
sában tehát itt ugrásszerű a növe
kedés, és olyan kézműiparosok is
munkálkodtak a kis mezőváros
ban, akik m á r kényesebb ízlést is
k i tudtak elégíteni.

v

- Említette: a
mozdonyvezetői
személyzet
az új feladatokhoz
biztosított. Mi váriiató a mozdo
nyok javítása
terén?
- A javítórészleg m é g nem k é 
szült fel a feladatra. A villany
mozdony javításához, karbantar
tásához m á s technológia, más
vizsgálati szintek kellenek. Ta
valy szakmai látogatást tettünk
Székesfehérváron. A z idei évben
szeretnénk megkezdeni a javító
műhely felkészítését a villamos
mozdonyok javítására, azonban
egyelőre m é g nem ismerjük a
M Á V vontatási telephely racio
nalizálási programját.

- Mit jelent ez?
- A MÁV-nál jelenleg meglé
v ő vontatási telephelyek elrende
zése részben a régi gőzmozdonyos telephely-struktúrát mutat
ja. A dízel, illetve a villamos
vontatású mozdonyok karbantar
tási és üzemelési feladatai már
nem igényelnek ilyen nagyszámú
vontatási telepet. Ehhez persze
hozzájárul az is, hogy a korábbi
időszakhoz képest jelentősen
csökkent a M Á V teljesítménye,
és ehhez kapcsolódóan jelentő
sen csökkent a járműpark is.
Ezek együttesen azt eredménye
zik, hogy a MÁV-nál kidolgozás
alatt áll egy úgynevezett telep
hely-racionalizálási
program,
amiben eldöntik, hosszabb távon
mely vontatási telepek maradhat
nak meg, melyeknél fog csök
kenni az eddig betöltött szerep,
és melyek lesznek azok, amelyek
véglegesen bezárásra kerülnek.
Ez a döntés a tavaszra várható és
Celldömölk jövőjét is ez fogja
meghatározni.

UJ K E M E N E S A L J A
-Egy ilyen nehéz döntés előtti
időszakban nem könnyű a jövő
ről beszélni,
mégis
megkérde
zem: mi várható?
- Valóban így van. Celldö
mölk forgalmi csomópont, itt a
rendezőpályaudvar, ami hoszszabb távon megmarad. A Szlo
véniával közös vasút kiépítése
után az onnan j ö v ő árut itt ren
dezik. Ezek a feladatok igénylik
a vontatási telep szükségességét.
Fűtőházunk kollektívája nagy ta
pasztalattal rendelkezik a moz
donyok és a kocsik javításában.
Bízunk abban, hogy ezek az ér
vek amellett szólnak, hogy még
sokáig a jelenlegi főnökségi szint
megmaradásával tudunk üzemel
ni.
- Köszönöm

a

tájékoztatást.
Káldos Gyula

Új Kemenesalja
kéthetente!

Három a korabeli céhzászlók közül.
A z összeírás szerint a helység
ben 84 ház van, a családok szá
ma 178. A város bírája Einfalt
Mihály, esküdtek Nideraider Fer
dinánd, Joachim József, Rigler
Ferenc, Payer Ferenc, Horváth
Imre, Krem Miklós, Biedermann
Miklós, akik az „adatközlés pon
tosságáért és igazságáért meghitel tettek."
Nemesdömölkön 11 (tizen
egy) iparos 6 (hat) legénnyel k i 
lencfajta ipart űzött, s volt még 3
(három) kereskedő zsidó a köz
ségben. - Pórdömölkön mester

emberek nem laktak a hiteles
összeírás szerint.
A z összeírásban
világosan
tükröződik Kis-Czell gyorsuló
ütemű fejlődése. Teljesen kihe
verte a rcndfeloszlátás, a napóle
oni háború és a kétszeres deval
váció minden krízisét. Középfo
kú piacközponttá lett széles von
zásterülettel. Ujabb lépés a fejlő
déshez, hogy az 1795 óta szor
galmazott postaállomást 1831ben megkapta.
Nádasdy Lajos
Fotó: Vida L.
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Jánosházi kamera
A jelentős történelmi múlttal
bíró nagyközség, Jánosháza na
gyobb figyelmet érdemelne. M a 
napság az tapasztalható, hogy
sok
esetben
megoldhatatlan
problémák is árnyékolják vidé
künk második legnagyobb tele
pülését. Természetesen ez nem
csupán Jánosházára értendő. A z
előbbrejutás érdekében ébredez
nek az erők, amelyek próbálják
kimozdítani falvaink dermedtebb
állapotát pozitívabb irányba. En
nek látható jele a Jánosházáért
Alapítvány létrehozása.
Emblémáján és pecsétjén a te
lepülés egyik szimbóluma, a jobb
sorsra érdemes vár található.
Jánosháza alapításának hatszá
zadik évfordulója volt a millecentenárium évében, 1996-ban,
amelyről méltóan megemlékez
tek, a központi téren emlékművet
is állítottak. Próbálták „leporol
n i " a valamikori, éppen a várban
létezett múzeum emléktárgyait
is, alkalmi kiállítást rendeztek ér
tékeiből. Mindezért és egyéb
kezdeményezésekért az alapít
vány kuratóriuma szorgalmaskodott leginkább és napjainkban is
szövögetik további terveiket. N é 
hányról Kovács Ottó, a kurató
rium elnöke legutóbb is nyilatko
zott Szeretnének minél értéke
sebb, rangosabb eredményeket fel
mutatni a köz érdekében a lakos
ság és különösen az ifjúság életvi
telének a javításáért Munkájuk k i 
fejezetten nehéz, nagyobb összefo
gásra, támogatásra várnak, ami
nek a jelei m á r mutatkoznak.

A sok tennivaló egyike a kul
turális élet újbóli fellendítése,
amihez jelentős segítséget nyújt
a helyi televízió működése. Az
alapítvány egy ű j , érdekes és
közérdeklődésre szolgáló progra
mot próbál meghonosítani kultu
rális magazin címmel. Ebben je
lenik meg sorozatként a Találko
zások alcímmel azon elképzelés
megvalósítása, hogy olyan sze
mélyekkel keresnek kapcsolatot,
akik dolgoztak Jánosházáért, jól
lehet ma m á r máshol élnek. Ezzel
szeretnének űgy „kimozdulni" a
községükből, hogy érzékelhető
legyen jelenlétük és szerepük a
kemenesaljai tájban, a kölcsön
hatás kisugárzásában. így kerül
tek a kamera éles „szemével" a
Sághegyre elsőként, körbejárva
területét egy ragyogó napsütéses
februári napon.
Elsősorban a Trianon emlék
m ű iránt érdeklődve, majd a hely
szellemét keresve tovább a vidé
ket fürkészve úgy, hogy Jánoshá
za méltó helyet kapjon a mintegy
45 perces adásban. Volt ehhez
támpontjuk a Krisztina Csárda
révén, ahol felvételeik nagy r é 
szét elkészíthették, hisz a tulaj
donos éppenséggel jánosházi. Ér
demes erre a vállalkozásra felfi
gyelni, bízva abban, hogy a köz
ség lakóinak az érdeklődése kísé
ri munkájukat. Ez ahhoz nyújthat
további bizakodást,
energiát,
hogy a sorozat újabb epizódok
kal folytatódik.
A felvételeket készítette, illet
ve az operatőri munkát végezte

Egy régebbi felvétel a várról, itt volt korábban a múzeum.
Farkas Ferenc, a szóvivő és a
szervező szerepét maga az alapít
vány elnöke, Kovács Ottó látta
el. Kívánjuk, hogy az újszerűnek

Képek egy sághegyi útavatásról

Fotó: Völgyi

mondható vállalásuk szolgálja
azt a célt, amelyet zászlajukra
tűztek Jánosháza érdekében.
Dala József

I
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- Uram és királyom életem,
halálom,
Olyan nagy ez a hegy, csúcsát nem is látom.
- Szette-vette szolga — dohogta a király.
- Térden is megmászom - s hintájából
kiszállt.

"

Vak Béla vára
!
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Kemenesaljának
a délnyugati
táján,
Egyedül van Sághegy. a kialudott vulkán.
Nincsen neki párja széles e hazában,
Vagy talán a Somló? A Bakony-hegy
aljában.

Megfogta a kezét és vezette-vezette,
Elfáradt a király, mire jött az este.
Másnap ismét róják a megszokott utat.
Szomjazik a király, de nem találnak kutat.

Valamikor régen, az évezred
elején,
Várat építettek a Sághegy
tetején.
Acélkék bazaltból állottak a falak,
De a falak fölé már tető sosem akadt.

Zsarolja a szolga, ahogyan csak tudta,
S vezeti a királyt kövek közt a porban.
Estére megkérdi: hol járunk
immáron?
-A felénél sem vagyunk, uram és királyom.

Dőzsöltek a szolgák, s a
mesterlegények,
Naphosszat csak ittak, s a hűvösön
henyéltek.
Híre ment Budára, a király
udvarába.
Hogy épül, mint készül Sághegy
bazalt-vára.

Harmadik nap ismét
Megfogta a kezét, s
Rongyos a csizmája,
Sápadt már a király,

Második „ Vak Béla" volt az ország atyja,
Ő ítélt, Ő bírált, a hazát
kormányozta.
Négy lovat a király hintóba fogatott,
És egy „hű" szolgával Sághegyre
utazott.

Este ismét kérdi: hol járunk hű szolgám?
Még csak a felénél, 0 felséges
király.
Halálos fáradt volt, és hintójába
szállott
Pihent négy lovával Budára felhajtott.

Mivel, hogy vak vala, ezért kezén fogva,
Jártában, keltében kísérte a szolga.
A hűséges szolgából ravasz és lusta lett,
Ahogy odaértek vitatkozni kezdett.

És a király előtt örök titok maradt,
Hogy a sági várból, mért ily kevés maradt.
Hogy a „hü" szolgája „főnek" nem vezette,
Hanem a Sághegyet csak körbe
kerültette.

Legyen Ön is
az Új Kemenesalja szerkesztője!
Várjuk Olvasóink véleményét, észrevételeit arról, miről szeret
nének olvasni lapunkban.
Ha van egy j ó Ötletük, írják meg. H a pedig szeretnének valamit
kérdezni az illetékesektől, lapunk segítségével azt is megtehetik.
Az idén új rovatokat is szeretnénk indítani, ezekhez munkatársak
jelentkezését várj uk.
Címünk: Űj Kemenesalja szerkesztősége, Celldömölk, Szenthá
romság tér 1.
A szcrk.

letérdelt a porba,
vezette a szolga.
véres lett a térde
görcsöl az epéje.

FIGYELEM!
Autópiacot rendezünk a K O R O N A A B C előtt lévő piactéren
minden páros hét szombatján.
VÁRJUK É R D E K L Ő D É S Ü K E T .
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk

A celldömölki központi ügyelet
és a fogászati alapellátás új tele
fonszáma: 06/95/422-194.

Megváltozott
telefonszám

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

r

Zr.

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1997-ben
egész évre
• fél évre
D 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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Megújult a Pápai Művelődéstörténeti Társaság
Pecsétjében az 1988-as évszá
mot viseli, mégis azt mondhat
juk, hogy tulajdonképpen csak
hónapokkal ezelőtt született A
korábbi években is működött,
ámde tevékenysége - b á r hasz
nos és jórészt elismert volt - jogi
helyzete tisztázatlan maradt. I n 
dulása lényegében Köpeczi Béla
akkori művelődési miniszternek
1987. évi, október végi látogatá
sához kapcsolható. A miniszter
ekkor meglátogatta a református
egyházkerületi gyűjteményeket a
város vezetőivel együtt, és ott az
egyházkerület
püspökével,
a
gyűjtemények igazgatójával és
munkatársaival folytatott eszme
csere alkalmával fontos kérdése
ket vetett fel. Szerinte az ősi k o l 
légiumi hagyományok alapján
elképzelhető lenne egy regioná
lis, akár országos szakmai-mód
szertani központ
kialakítása,
amelynek alapja, bázisa és m ű 
ködési székhelye a gyűjtemé
nyek nagykönyvtára lenne.
A református gyűjtemény na
gyon értékes és fontos alap
anyaggal rendelkezik, az a kér
dés, milyen tudományos kutató
munkát lehetne erre alapozni, lét
rejöhetne-e egy kutatócsoport?
Javasolta, hogy az országos ku
tatási
irányokhoz
illeszkedő
programot állítsanak össze, s ezt
a tárca is támogatná. Mindezek
ben további konzultációkat szük
séges folytatni. A látogatás v é 

gén a következőket írta a könyv
tár emlékkönyvébe: „Köszönöm
a lehetőséget, hogy meglátogat
hattam ezt a csodálatos gyűjte
ményt. A magyar művelődés tör
ténetének valóban kincsesbányá
ját, melyet kötelességünk kiak
názni. Remélem, hogy rövidesen
javulnak elhelyezési körülmé
nyei, s a kutatások szervezője és
színhelye lehet."
Erre az ösztönzésre volt hal
vány
kísérlet
a
Művelő
déstörténeti Társaság eddigi éle
te, folyamatos működése és v é g 
eredményképpen a más néven
való eredeti megalakulása is. K ö 
zel egy évtizedes folytatólagos
működése folyamatában csupán
mostanában derült k i az, hogy
hatósági bejegyzése elmaradt, és
ebből folyóan természetes követ
kezmény volt az, hogy jogi hely
zetüket tisztázni kellett, m á r csak
jövőjük, megmaradásuk érdeké
ben is. Ennek érdekében kellett
elkészíteni a társaság alapszabá
lyát, és egy új „alakuló" közgyű
lést tartani. Mindez meg is tör
tént, és a most m á r jogszerűen
bejegyzett és m ű k ö d ő Pápai M ű 
velődéstörténeti Társaság meg
választotta tisztségviselőit: elnök
dr. Tungli Gyula, alelnök dr. H u 
bert Ildikó, titkár Köntös László.
Díszelnökké választották Rab
Zsuzsát, tiszteletbeli elnökké
K ö v y Zsoltot.
A társaság működésének biz

Kemenesalja konyhá jából

Éva néni receptjei
Sült t y ú k v ö r ö s h a g y m á s a n
Hozzávalók: 1 db felszeletelt tyúk. de lehet pulykacomb vagy csirke,
illetve disznóhús is, 2 db nagyobb vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma,
só, őrölt bors, őrölt szerecsendió, gyömbérpor, pici őrölt szegfűbors,
nyáron lehet bele tenni egy paprikát és egy paradicsomot is.
Legjobb a húst előző nap befűszerezni, hogy az ízek összeérjenek. Az
összevágott hagymát zsíron megpárolom, majd beleteszem a befűszere
zett tyúkot A maga levében párolom, majd kevés vizet vagy vörösbort
öntök alá. így főzöm készre.
Töpörtyííkrém
Hozzávalók: fél kg töpörtyű ledarálva, egy db közepes hagyma pici
kockákra vágva, 3 db keményre főzött tojás lereszelve, 10 dkg Ráma, só,
bors ízlés szerint.
Mindezeket összedolgozom. Reggelire, kenyérre kenve nagyon finom.
Felhívás
Az Új Kemenesalja szerkesztősége felhívja a sütés-főzésben jára
tos olvasókat, küldjék el közlésre a receptjeiket. Egy régebbi hagyo
mányt szeretnénk felelevenfteni azzal, hogy rendszercsen közlünk
konyhát híreket a lapban. A receptek beküldői között decemberben
könyvet sorsolunk k l , ezért ha lehet, nevüket is közöljék a receptek
hez. Hagyományos ételek és különlegességek elkészítési módjáról
egyaránt szívesen vesszük az észrevételeket „Konyhás" rovatunkkal
ezentúl minden lapszámban jelentkezünk.
Várjuk a recepteket és a főzési tanácsokat. Cfmünk:
Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500).

tos záloga az, hogy Köpeczi Béla
szép szavaival élve „kincsesbá
nyára" települt, azaz befogadta a
református gyűjtemények nagy
könyvtára. Van tehát helyiség és
anyagbázis, ahol zavartalanul
működhet, de a lényeg az, hogy
legyenek szellemi erők is, ame
lyek működtetik, amelyekből ter
mékenyítő erők áradnak bele kul
turális és tudományos életünkbe,
feltárulnak a kincsesbányában lé
vő, rejlő drágakövek, feltáratlan
értékek. Vannak sokat ígérő ter
veik: Pápai Pedagógus Lexikon,
Tarczy Lajos relief, iskolatörténcti konferenciák tartása rend
szeresen. Most, miután dolgaik

rendeződtek, a megújulás alapjait
ut
lerakták, bizonyára hasznos len
ne a Köpeczi Béla által ajánlott
módozatokban is gondolkozni,
netán konzultációkat kezdemé
nyezni, és a támogatás irányában
is lépéseket tenni. Hiszen a mű
velődés, a kultúra szolgálata soha
és sehol nem öncél, hanem esz
köz, mindig új emberteremtés. S
végső célja a valós emberség k i 
alakítása.
Igaz megbecsüléssel kívánunk
a társaság egészének mindenkor,
a jelenben é s a jövőben is ered
ményekben gazdag, sikeres mun
kálkodást. A D M U L T O S A N
NOS!
Nádasdy Lajos

Kép az egykori miniszter látogatásáról.

Újdonság a könyvtárban
Egy nép történetéről
(A zsidó nép világtörténete a patriarchák korától napjainkig. - Buda
pest, 1995.)
Nem kis feladat egy nép világtörténetét megírni, de ebből még olvas
mányos és attraktív kötetet összehozni hatványozottan nehéz. Élie Barnavinak, a kötet összeállítójának, sikerült ez. A Soros Alapítvány jóvol
tából a Kresznerics Ferenc Könyvtárba is eljutott a könyv magyar nyelvű
kiadása. A kötet közel 300 nagy alakú oldalon 139 fejezetben tárgyalja a
zsidóság négyezer éves történetét. A m i izgalmassá és attraktívvá teszi Í
kiadványt, az az esszészerúen megírt fejezeteket kiegészítő - a történeim
tematikájú könyvek esetében nélkülözhetetlen - kronológiák és térkép
mellékletek, valamint 580 különböző illusztráció (fényképek, rajzok é;
más ábrák) megjelentetése. A kötet első fejezetei a zsidó népre vonalközt
általános adatokat tartalmazzák. Érdekesek a zsidóság számát és lakóhe
lyét bemutató grafikon adatai. Míg i . c. 700-ban 80 százalékuk élt a2
őshazában, ez a szám 1600-ra 1 százalékra csökkent, napjainkban ez
szám 32 százalék. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy minderi
könyvtáros és történelmet kedvelő egyén szívesen kézbeveszi a könyveL
Hasznos lenne, ha más nép világtörténetéről szóló, hasonló alaposságú é
kiállítású kiadvány is eljutna a könyvtárakba.
gy

HELYESBÍTÉS. Az Új Ke
menesalja január 30-ai számá
ban a gimnáziumról szóló írás
ban helytelenül jelent meg egy

dátum. Helyesen: „1949-50 vé
gén tartották az első érettségit."
A sajnálatos hibáért szíves elné
zést kér a szerző: Tungli Gyula
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Hová fizessük adónk egy százalékát?
Alábbi összeállításunkkal azoknak a celldömölki, illetve kemenesaljai
olvasóinknak szeretnénk a segítségére lenni, akik személyi jövede
lemadójuk egy százalékát celldömölki, kemenesaljai alapítványok, intéz
mények javára szándékoznak eljuttatni. A z 1996. C X X V I . törvény értel
mében az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékát
az úgynevezett kedvezményezett javára utalhatják. A z elmúlt napokban
megpróbáltunk listát készíteni azokról az alapítványokról, intézmények
ről, amelyek környékünkön a törvény értelmében kedvezményezettnek
számítanak: az alapítványoknak 3 évnél régebbinek, pártoktól független
nek kell lenniük, és nem lehet köz-, illetve társadalombiztosítási tartozá
suk stb.
Az alábbi lista korántsem teljes. Ezért kérjük, akik a törvényben előírt
kritériumoknak megfelelnek, keressék fel szerkesztőségünket, hogy a lis
tát a következő számban folytathassuk.
ALAPÍTVÁNYOK:
Városért Alapítvány, Celldömölk, Temesvár u. 16. Aadószám:
19245845-1-18
Célja: Celldömölk város környezetvédelmének, műemlékvédelmének,
a diák- és tömegsport, valamint a kultúra támogatása.
Kemenesalja Kórházáért Alapítvány. Adószám: 19245450-1-18.
Célja: A kórház fennmaradásának elősegítése.
Celldömölki Tehetségekért Alapítvány. Adószám: 19246729-1-18
Célja: A celldömölki Berzsenyi gimnázium tanulóinak anyagi támoga
tása, iskoláztatásuk segítése segélyezéssel, jutalmazással és egyéb más
módon.
Centenáriumi Alapítvány (Eötvös iskola) Adószám: 19246822-1-18
A z alapítvány bevételeit taneszközök beszerzésére fordítja az iskola.

Hüllők, rágcsálók a KMK-ban
A hónap elején öt napig volt lát
ható a Kemenesaljai Művelődési
Központban a kecskeméti akvárium
és terrárium vándorkiállítása. A Ka
puvárról hozzánk érkezett 30 terráriumban 35 féle állatot láthattunk a vadászgörénytól az óriáskígyóig. Az ál
latok egy részét kívánságra megsi
mogathatták, kézbe, nyakba vehették

jp
%{i

m

a látogatók. Elsősorban iskolások,
természetvédelmi, biológiai szakkö
rök tanulmányozták a számunkra kis
sé misztikus állatokat. A terrárium la
kóit két gondozó kísérte. Ok őrizték,
gondozták, etették, szállították az ál
latokat. Az eledel almából, salátából,
egerekből, nyershúsból állt.
-gy'

Schimmer Győző

:-J\P

gyepmester

9500 Celldömölk, Pápai u. 6.
Privát: 9500 Celldömölk,
06/30/561-938

Sági út 9. IX. 39.

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok,
kutyák bejelentése.

AGRO-EN-TA KFT.
Tsz-ek, kisgazdák
figyelem!
MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-4-K erőgép alkat rész szaküzlet
(ékszíjak, csapágyak, szimeringek)
AKKUMULÁTOR {182, 196, 210, 154, 88, 72, 55, 44 A)
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK
(több méretben)

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig
Telefon:06/60/376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.
Hétvégén te lefon ügye letet tartunk: 06/95/422-418

Eötvös Hagyományok Alapítvány {Eötvös iskola) Adószám:
18880694-1-18
Az alapítvány bevételeivel az iskola programjait igyekeznek színvona
lasabbá, változatosabbá tenni.
Sághegyért Alapítvány. Adószsám: 1924583-1-18
Célja: a Sághegy történelmének, szőlőkultúrájának védelme, idegen
forgalmának fellendítése és a Trianoni kereszt emlékének ápolása.
Kemenesalja Közbiztonságáért Alapítvány. Adószáma: 19247768¬
1-18
A z alapítvány célja a helyi közbiztonság javítása, ennek keretében a
rendőrség, illetve a helyi rendőri szerv anyagi-technikai működési felté
teleinek javítása. Az 1% e célra történő felajánlásával az Ön környezete
közbiztonságának javítására is lehetőség nyílik.

*

Az ide vonatkozó törvény 4. § (1) k pontja alapján a kedvezményezet
tek közé sorolhatók azok a közművelődési intézmények is, amelyek az
előző három év valamelyikében a helyi önkormányzattól éves támogatás
ban részesültek.
A k pont alapján kedvezményezett:
Kemenesaljai Művelődési Központ, Celldömölk
Adószám: 15423201-2-18
Kreszneries Ferenc Városi Könyvtár, Celldömölk
Adószám: 15425966-1-18

*
Celldömölk Város Önkormányzata a társadalmi szervezetek, karitatív
szervezetek, klturális és sportegyesületek tevékenységét szerény keretek
között ez évben is támogatni kívánja. A támogatásokra pályázatok még
március 15-éig benyújthatók.
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Anyakönyvi hírek

CELLDÖMÖLK
Házasság: Horváth Dezső és Re
gina Mónika.
Születés: Horváth János és Ebergényi Margit leánya: Katalin, Kiss
Imre és Bognár Edina fia: Bene
dek, Nagy Zoltán József és ö r i
Viktória leánya: Adrienn Viktória,
Marsai Csaba és Somogyi Cecília
fia: Máté, Gerencsér Károly és Csihar Orsolya leánya: Eszter, Döbrönte László és Kovács Bernadett
fia: Marcell, Deé Károly és Orosz
lán Mária Terézia leánya: Boglár
ka, Szabó László és Murai Csilla
Tünde fia: Gergely, Németh Zsolt
és Gálik Edit Anikó fia: Márk, Im
re Róbert László és Tánczos And
rea fia: Martin László, Patyi Róbert
János és Boldizsár Anita fia: Pat
rik, Kovács Géza Péter és Pintér
Anita leánya: Zsófia.
Halálozás: Zsámboki Pál, Viczmándi Józsefné sz. Gerencsér Te
rézia, Szeiffert Endre János, Szakály Imréné sz. Farkas Gizella, Ba
kos László, Kovács Gyuláné sz.
Szavú Mária.
KEMENESMAGASI
Születés: Szabó Csaba Lajos és
Faller Katalin Vilma fia: Martin,
Gorácz Attila és Nagy Andrea
Csilla fia: Máté, Horváth Zoltán és
Gyarmati Mária Terézia fia: Ben
ce.
Halálozás: Csupor Józsefné sz.
Szűcs Mária.

VÖNÖCK
Születés: Kurányi László és Né
meth Annamária leánya: Dóra.
KEMENESMIHÁLYFA
Születés: Németh Lajos és Hérincs
Erzsébet Szilvia fia: Miklós.
JÁNOSHÁZA
Születés: Lovas Imre és Hideg
Szilvia leánya: Erzsébet Eszter,
Marton Zsolt és Németh Mónika
fia: Zsolt.
BOBA
Születés: Rádli Tamás és Kóbor
Erzsébet Katalin leánya: Rebeka
Melinda.
Halálozás: Hutai Kárclyné sz. Ko
vács Jolán.
MERSEVÁT
Születés: Finta József és Molnár
Krisztina leánya: Dalma.
Halálozás: Dr. Agyagási Elekné
sz. Pálffy Erzsébet, Somogyi Já
nos.
CSÖNGE
Születés: Györkös Sándor József
és Balogh Györgyi fia: Máté Dáni
el, Horváth Emo és Pusztai Katalin
Fia: Ákos.
EGYHÁZASHETYE
Halálozás: Pető József.
PÁPOC
Halálozás: Kozma Béla.
NAGYSIMONYI
Halálozás: Németh Gyula.
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° Mi lesz a celli focival?
Beszélgetőpartnerünk Autók Zoltán, a csapat főmecénása.
-Hogyan vágtak neki az 1996-97-es szezonnak?
- Mindenképp próbaévnek szántuk ezt a bajnokságot, ugyanis a jól mene
dzselt felnótt csapattal bajnokságot kell nyernünk.
- Miért Hyen fontos ez?
- A magyar labdarúgást átszervezik, és ez az utolsó év, hogy viszonylag
„könnyen" fel lehet kerülni az NB IH-ba. Majd pedig ki kell építeni egy jól
működő rendszert az óvodásoktól az öregfiúkig. Cél, hgoy a celli fiatalok Cell
dömölkön maradjanak, itt játsszanak, és az itt élő embereknek szerezzenek örömöt
- Tudomásom szerint ön egy beadvánnyal fordult a városi képviselő-tes
tülethez. Mit tartalmaz ez, mi ennek a célja?
- Szeretném a létesítményeket bérbe venni, a kertészet és a liget egy ré
szének helyén edzőpályát kialakítani. Ez számításaim szerint - az öltözők és
minden helyiség felújítása - 50-60 millió forintba kerülne. Ezt fokozatosan,
3-4 év alatt valósítanánk meg. Ezt a feladatot az önkormányzat az évi 2 millió
forintos sporttámogatásából nem tudná megoldani. Olyan sportcentrum kiala
kítása a cél, amelyben a tömegsporttól az élsportig mindenki méltó körülmé
nyek között tudna sportolni.
- Milyen esélye van Ön szerint e terv támogatásának?
- Bízom a képviselő-testületben, hogy támogatják tervemet, hiszen a ker
tészetet máshol is ki lehet alakítani a városban. Az edzőpálya pedig amekkora
részt kivesz a ligetből, az nem változtatná meg lényegesen a liget hangulatát.
- Mi lesz, ha mégsem sikerül ez a megoldás?
- Akkor a tárgyi feltételek nem lesznek adottak az NB HI-ra, márpedig az
Antók Nyomdának nem érdemes egy megyeiben szereplő csapatot támogatnia.
Molnár János

Városi terematlétikai verseny
Lányok 5-6. osztály:
1. Kovács bernadett (Gáyer)
30 m síkfutás
2. Mendel Katalin (Eötvös)
3. Horváth Mónika (Gáyer)
Magasugrás:
1. Kovács Bernadett
2. Bellovics Diána (Gáyer)
3. Tanai Veronika (Berzsenyi)
ötösugrás:
1. Mendel Katalin
2. Horváth Mónika
3. Simon Eszter (Gáyer)
Súlylökés:
1. Szigethy Teodóra (Berzsenyi)
2. Gönye Hajnalka (Gáyer)
3. Dala Dóra (Gáyer)
6 körös futás: 1. Bellovics Diána
2. Balhási Nóra (Gáyer)
3 Gönye Hajnalka
7-8. osztály:
30 m síkfutás: 1. Szomorkovits Adrienn (Eötvös)
2 Pozsonyi Boglárka (Eötvös)
3 Horváth Claudia (Gáyer)
Magasugrás:
1. Kiss Melinda (Gáyer)
2 Ebért Zsanett (Berzsenyi)
3 Kutasi Zsuzsanna (Nagysimonyi)
ötösugrás:
1 Szomorkovits Adrienn
2. Szomorkovits Lilla (Eötvös)
3 Kotz Gabriella (Gáyer)
Súlylökés:
1. Kustos Judit (Eötvös)
2 Ebért Zsanett
3. Somogyi Beáta
6 körös futás: 1. Szomorkovits Lilla
2 Hende Anikó (Eötvös)
3 Tóth Szilvia (Gáyer)
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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5.1
5.2
5.4
125 cm
120 cm
110 cm
9,99 m
9,08 m
9,08 m
10,04 m
9,92 m
8,79 m
1:59.9
2:13.7
2:14.8
4.75
4.8
5.3
125 cm
115 cm
105 cm
10,89 m
10,82 m
10,63 m
8,50 m
7,64 m
7,49 m
2:00.3
2:04.8
2:08.3

Ovis labdarúgótornát rendeznek március elején az alsósági tornacsar
nokban. Az apróságok, akikkel Balhási István edző fél esztendeje fog
lalkozik, nagyon készülnek. Képünkön a csapat: Ambrus Csaba, Sebes
tyén Balázs, Nagy Máté, Kovács Balázs, Szabó Ádám, Velencei Tibor,
Nagy Barnabás, Farkas Dávid, Sallai Tibor és Stubán Norbert.

Fiúk 5-6. osztály:
30 m síkfutás: 1. Lendvai Gábor (Berzsenyi)
2. Dummel Dániel (Eötvös)
3. Kovács Tamás (Gáyer)
Magasugrás:
1. Sebestyén Bálint (Gáyer)
2. Kovács Tamás (Berzsenyi)
3. Rákóczi Zoltán (Berzsenyi)
Ötösugrás:
1. Boda Péter (Berzsenyi)
2. Lendvai Gábor
3. Kovács Tamás (Gáyer)
Súlylökés:
1. Grebenár Gábor (Eötvös)
2. Boda Péter
3. Németh Tamás (Eötvös)
6 körös futás: 1. Szabó István (Gáyer)
2. Varga Gergő (Eötvös)
3. Szélesi Norbert (Eötvös)
7-8. osztály:
30 m síkfutás: 1. Lampért Balázs (Eötvös)
2. Horváth Csaba (Eötvös)
3. Németh Balázs (Gáyer)
Magasugrás:
1. Tuboly Miklós (Eötvös)
2 Vánkos Tamás
(Kemenesmihályfa)
3. Szabó Levente
(Kemenesmihályfa)
Ötösugrás:
1 Tuboly Miklós
2. Vánkos Tamás
3 Rózsa Szilveszter (Eötvös)
Súlylökés:
1 Bácskai Gábor (Gáyer)
2 Birkás Jenő (Berzsenyi)
3 Horváth Csaba (Eötvös)
6 körös futás: 1 Sali Ákos (Eötvös)
2 Szakái Tamás (Eötvös)
3 Katzer Ádám (Egyházashetye)

5.15
5.2
5.5
120 cm
115 cm
110 cm
10,93 m
10,38 m
10,38 m
13,62 m
12,15 m
11,88 m
1:58.6
2:05.4
2:06.2
4.8
4.85
4.9
140 cm
140 cm
140 cm
12,22 m
12,02 m
11,37 m
11,97 m
10,63 m
10,35 m
1:45.6
1:48.6
1:50.0
-VI-

Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • A szerkesztőbizottság tagjai: Dala
József, Györe Géza, Horváth Lajos (Örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nádasdy
Lajos (nívódíjas), Németh Tibor, Völgyi László. Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ.
Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai munkák: SzignaruraKft, Szom
bathely. Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. ISSN 0865-1175

