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Celldömölki megemlékezések 1956-ról 
Október 23-án, a késő délutáni órákban a celldömölki polgár

mesteri hivatal főbejáratánál tartottak megemlékezést az 1956-os 
forradalom és a köztársaság kikiáltásának évfordulóján. A Him
nusz elhangzása után Borovszky Henriette Kosztolányi Dezső Ha
lotti beszéd című versét mondta el, majd Lábasné Tóth Ágota, a 
Berzsenyi gimnázium tanára tartott ünnepi beszédet, amit a kö
vetkezőkben ismertetünk. 

Október 23-a történelemfor
máló nap a magyarság életében. 
Nyolc évvel ezelőtt e napon kiál
tották ki a Magyar Köztár
saságot, s 1956-ban ekkor vette 
kezdetét az a forradalom és sza
badságharc, amelyet Európa-
szerte Figyelemmel kísértek. 

Miért ragadtak fegyvert *56-
ban az emberek? E kérdésre egy 
16 éves fiatal akkor így válaszolt: 
'48-ban szabadságharcosaink 
fölkeltek az elnyomás ellen, így 
mi sem tűrhetjük azt, hogy ha
zánkban idegen elnyomók garáz

dálkodjanak. '48 és '56 e két fő 
törekvésben, a szabadság és a 
nemzeti függetlenség kivívásá
nak a szándékában is azonos. 

A szabadság 1956. október 23-
án elsősorban a megszálló csapa
tok kivonását, a Szovjetuniótól 
való katonai, politikai és gazda
sági függés megszüntetését, a ha
zánkra előnytelen egyezmények 
felülvizsgálatát, és a magyar ha
gyományoknak megfelelő szim
bólumok használatát jelentette. 

A szovjet beavatkozás után el
ső helyre került a szovjet csapa

tok azonnali kivonása, elsősor
ban Budapestről, majd az egész 
országból. A szabadság gondola
ta első perctől kezdve az emberi 
és polgári jogok visszaállítását is 
tartalmazta egyre növekvő hang
súllyal, és egyre szélesebb érte
lemben. Mindezt az ENSZ-jelen-
tés is tartalmazza: 

„A magyar nép szabadság
vágya az októberi-novemberi rö
vid forradalom alatt rendkívüli 
hévvel tört ki . Tanúk a diákok 
arcáról sugárzó örömről beszél
tek, amikor október 23-a délután
ján úgy vonulhattak fel először 
életükben, hogy tüntetésük nem 
volt kötelező. Szabadon mond
hatták ki a 16 pontból álló prog
ramjukat, amely általános és tit
kos választásokat követelt, a 
sztrájkjog elismerését, teljes vé

lemény-, szólás-, sajtószabadsá
got, valamint a rádió szabad
ságát.. Az újságok, rádióadások 
felszabadult hangja mind azt 
ígérte, hogy ezek után „az igaz
ságról és csakis az igazságról" 
fognak számot adni." 

Magyarország 1956-ban -
csakúgy mint 1848-49-ben - vi
lágszerte a szabadság és a sza
badságért felkelt nép tragikus 
csatavesztésének jelképévé vált. 
A magyar forradalom és annak 
brutális leverése megrázta az em
bereket, mindenekelőtt a fiatalo
kat, diákokat, írókat és költőket 

Tamási Lajos egyik versében 
a pesti utcákon kibontakozó küz
delmet jeleníti meg: 

Piros a vér a pesti utcán, 
munkások-ifjak vére folyt, 
a háromszín-lobogók mellé 
tegyetek ki gyászlobogót. 
A háromszín-lobogók mellé 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Jótékonysági bál és 
ajándék A 

Október utolsó szombatján az 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
számítógép-parkjának fejleszté
sére hagyományteremtő jóté
konysági bált rendezett a Cell¬
Sport Bt és a Polgári Celldömöl
kért Egyesület a szakmunkáskép
ző aulájában. A műsor után -
melyben felléptek rock and rol-
losok, a szombathelyi kötélugró 
csoport ördöngös lányai, és egy 

Besenyő család utánzatot is lát
hatott a vendégsereg - a rende
zők átadtak egy komplett számí
tógépet az iskola vezetőinek. Az 
Eötvös DSE vezetősége ezúttal 
köszönte meg - kis ajándékok kí
séretében - az előző tanévben 
eredményesen dolgozó felkészítő 
edzők, tanárok: Kovács Hajnal
ka, Molnár János és Süle Nándor 
munkáját. V.L. 

Nyugdíjas kisiparosok találkoztak 
A Kemenesalja Ipartestület vezetősége október 17-én nyugdíjas 

találkozót szervezett a város és környéke kisiparosai részére. A ren
dezvényen 24 kézműves kisiparos vett részt, akik hosszú évtizedeken 
át végeztek, vagy még ma is végeznek szolgáltatásokat Kemenesalja 
lakossága részére. A Koptik utcai óvodások kedves műsora után a 
vezetőség köszöntötte a munkában megfáradt mestereket, majd okle
velet és virágot nyújtottak át az idén nyugállományba vonulóknak, 
valamint a szervezet legrégebben szolgáltató cipész kisiparosának. A 
találkozó sikeres lebonyolítását a Vöröskereszt Kemenesaljái Szerve
zete és több vállalkozó is segítette. Mol 

Címere, zászlaja van Kenyérinek 
Az október hónaphoz számos 

olyan esemény fűződik, amely 
különös jelentőséggel bír a ma
gyar történelemben. Ám nemze
tünk számára leginkább szomorú 
történéseket takarnak ezek az 
őszi dátumok, gondoljunk csak a 
legutóbbira, a 23-át követő na
pokra. Kenyéri község törté
netében azonban az október 
ezentúl egy örömteli eseményt is 
jelez. 25-én egyszeri és megis
mételhetetlen ünnep köszöntött a 
falura. Rangot adó szimbólumo
kat címert és zászlót szenteltek 
a templomban, istentisztelet ke
retében. 

Noha Kenyéri és a vele 1950-
ben egyesült Rábakecskéd már a 
középkorban is jegyzett települé
sek voltak, korabeli okleveleik 
nem tartalmaznak semmiféle 
olyan adatot amelyben utalás 
lenne pecsét- vagy címerhaszná
latra. Csupán a XIX. század első 
felében jelennek meg hivatalos 
iratokon a községek pecsétjei. A 
kenyéri negatív vésető kerek pe
csét közepén egy kétbástyás var 
képe látszik, a bástyák felett eke
vas és csoroszlya lebeg. Kecskéd 
első pecsétje egy 1857-es katasz-

(Folylatás a 3. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

tegyetek három esküvést: 
sírásból egynek tiszta könnyet, 
s a zsarnokság gyűlöletét. 
A fogadalom: te kicsi ország, 
el ne felejtse, aki él, 
hogy úgy született a szabadság, 
fiogy a pesli utcán hullt a vér. 

Kónya Lajos tiszteletét fejezi 
ki a forradalomban részt vevők 
előtt, majd áldást kér a számukra: 
Áldott légy magyar nép, 

ki a zsarnok ellen 
megkínzott szivedet az utcára 

vitted, 
ropogó gerinccel egyenesedtél 

fel. 
az emberség délceg szavait 

kiáltva, 
véreddel írtad le a szabadság 

nevét -
áldott legyen fényes 

forradalmad, nemzet! 
Jules Supervielle francia költő 

a harcában magára hagyott or
szágról ír Magyar barátainkhoz 
címzett versében: 

Forog a föld, forog I nagy kö
nyörtelenül I minden nemzetével 
i Magyarország körül I hegye
völgye vérzik I öt világrész he
lyett i Mi bűnünk, hogy így kell I 
fialnotok - élnetek... 

A forradalom eszményeit a no
vember 4-e után hatalomra jutott 
Kádár-kormány teljes egészében 
elvetette. Annak ellenére mond
hatjuk ezt, hogy sokak szerint a 
kádárizmus végül is megvalósí
tott egyet s mást a forradalom kö
vetelései közül. Ha elfogadjuk, 
hogy a megmozdulás fő eszméi 
a szabadság, nemzeti független
ség és egység, semlegesség, illet
ve demokrácia, akkor ebből sem
mit sem valósított, nem valósít
hatott meg. 

1956 emlékét a Kádár-rend
szer egy ideig lejáratni, „fasiszta 
ellenforradalomnak" beállítani, 
majd évtizedekig elhallgatni 
igyekezett. Ezért a hallgatásért 
viszonylag kényelmes életet biz
tosított, s emiatt a magyar társa
dalom jó részével elfeledtette az 
októberi eseményeket. Sokakban 
viszont élt *56 emléke, mint „ha
mu alatt az izzó parázs". 

Magyarországon több mint 
másfél évtized után kezdődhetett 
meg a történtek felelevenítése. 
Illyés Gyula Egy mondat a zsar
nokságról címú verse, mely a for
radalom napjaiban jelent meg, 
először csak a '70/80-as években 
válhatott közismertté: 

Hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van, ... 
minden hiában, 

e dal is, az ilyen hű, 
mert ott áll 
eleve sírodnál, 
Ö mondja meg, ki voltál, 
porod is neki szolgál. 

A 30. évfordulón az „56-osok 
csoportja", a demokratikus ellen
zék, néhány író és történész - ter
mészetesen egy magánlakásban, 
a rendőri beavatkozásra állandó
an felkészülve - tudományos ta
nácskozást rendezett. Ennek cél
ja már nem pusztán a forradalom 
emlékének kegyeletes megőrzése 
volt, hanem '56 programjának és 
gondolatainak az egyre valóságo
sabbá váló politikai, gazdasági és 
társadalmi helyzetre való alkalma
zása. Ezt követően az ellenzék 
nyomása és a rendszer nehézségei 
napirendre tűzték a forradalom hi
vatalos átértékelését is. 

1988 tavaszán Budapesten 
megalakult a Történelmi Igazság
tétel Bizottság, melynek tagjai a 
mártírok hozzátartozói, a megtor
lás szenvedő alanyai, írók, művé
szek és társadalomtudósok voltak. 
A magyar társadalomhoz intézett 
felhívásukban a következőkre szó
lítottak fel: 

„A magyar társadalom köve
telje a megtorlás áldozatainak -
halottaknak és élőknek - teljes 
erkölcsi, politikai, jogi rehabili
tációját... Alapvetően fontosnak 
tartjuk az 1945-tel kezdődő űj 
történelmi korszak... törté
netének tárgyilagos, sokoldalú 
dokumentumokon és visszaemlé
kezéseken alapuló megírását is... 
Ezért felkéri a bizottság mind
azokat, akiknek közérdekű sze
mélyes emlékei vagy dokumen
tumai vannak e korról, hogy bo
csássa azokat rendelkezésre... A 
magyar társadalomhoz fordu
lunk: követelje velünk együtt a 
kivégzettek méltó eltemetését és 
egy nemzeti emlékmű felállítá
sát, mely megörökíti a szabad
ságharc és áldozatainak emlé
két." 

1988-ban a fent említett em

lékmű felállítása nem valósult 
meg, de az év június 16-án az 
egyik párizsi temetőben az emig
ráns magyaroknak köszönhetően 
jelképes építményt avattak az el
hunytak tiszteletére. Ezzel párhu
zamosan sokan, többek között 
Mérey Tibor, Fejtő Ferenc, Vá
sárhelyi Miklós is követelték 
Nagy Imre és mártírtársainak 
tisztes temetését. 

Minderre csak egy év múlva 
kerülhetett sor. Az 1989. június 
16-i ünnepélyes elhantolás a Ká
dár-rendszer összeomlásának 
fordulópontjává és szimbólumá
vá vált. Mécs Imre, az egykor ha
lálra ítélt műegyetemista több 
százezer gyászoló előtt a követ
kező szavakat mondta: „Gyász
nap a mai, amikor a nemzet el
vesztett 33 évét veszi számba. 
Nem itt tartanánk, ha a Szovjet
unió akkori vezetői nem fojtják 
vérbe forradalmunkat! Nemcsak 
bűnt, óriási történelmi hibát kö
vettek cl, amikor brutálisan meg
akadályozták, hogy a magyar nép 
saját útját járja." 

Az 1956 után született nemze
dék nevében Orbán Viktor így 
nyilatkozott: „Az orosz megszál
lás és a kommunista diktatúra 40 
évvel ezelőtt történt bevezetése 
óta a magyar nemzetnek egyszer 
nyílt alkalma, volt elegendő ereje 
és bátorsága ahhoz, hogy megkí
sérelje elérni a már 1848-ban 
kitűzött céljait: a nemzeti füg
getlenséget és a politikai sza
badságot. Céljaink máig nem 
változtak, ma sem engedünk '48-
ból, így nem engedünk '56-ból 
sem." 

Az 1989 óta eltelt időszakban 
a forradalom célkitűzései a kor
nak megfelelő formában lényegi
leg megvalósultak: a szovjet csa
patok elhagyták az országot, így 
a függetlenség visszaállt, s a sza
badságjogok is valósággá vál
tak... Tennivalónk még ma is 
van, a jövőben is lesz! Egy em
berarcú jövő megteremtésén kell 

fáradoznunk... Azért fáradozt 
'56 hősei is. M i , mai magyaro 
ezért emlékezünk rájuk kegyelet, 
tel minden évben: 
Csak törpe nép feledhet ős 

n<*gyságoi 
Csak elfajult kor hős elődöket, 
A lelkes eljár ősei sírjához, 
S gyújt régi fénynél új 

szövétneke^ 
A Szózat elhangzása u t á n i 

megemlékezés résztvevői 
gyászmisén vettek részt a kato. 
likus templomban, amit 195( 
áldozataiért mutattak be. 

Völgyi j j 

Alexa Károly előadása 
a református 
templomban 

Alexa Károly - jelenleg mun
kanélküli irodalomtörténész -
igyekezett objektíven, csak a va
lós tényekre szorítkozva megvi
lágítani azokat a problémákat, 
amelyek az '56-os események
nek és szellemiségnek a nemzeti 
köztudatba való beépülését aka 
dályozzák, illetve elősegíthetik. 
A celldömölki református temp
lomban szép számú hallgatóság 
előtt tartott rendezvényt a helyi] 
lelkész, Szentpály-Juhász Imre! 
nyitotta meg felolvasván Rava: 
László református püspök 1956 
november 4-ére szánt, el nem 
mondhatott prédikációját. 

Alexa előadása elsősorban 
'56-os megemlékezések megtar
tásának nehézségeiről szólt. Elő
ször is a túl közeli múlt esemé-J 
nyeinek tárgyalásakor felmerüli 
problémáját taglalta, ezt követ 
en kitért arra: külön nehézség, 
hogy ma azok is ünnepelnek, 
adóznak az elesett forradalmárok 
emlékének, s még koszorúznak 
is, akik részt vettek a forradalom 
leverésébén. Külön probléma 
hogy a magyar társadalom nag 
része a kádári-kor utolsó éveit 
aranykorként élte meg. Ebben 
korban alapvető igazságnak kel 
lett elfogadni, hogy 1956 ellen
forradalom volt. Megnehezíti az 
is a kellő empátiát, hogy a forra
dalom és szabadságharc esemé 
nyei főleg Budapesten zajlottak, 
így a lakosság nagyobb részének 
nincs közvetlen élménye ezekről 
a napokról. 

Persze mindez nem csorbítja 
'56 emlékét, hiszen az 1848/49-
es események után ez volt az 
első olyan magyarországi politi
kai történés, amelyet pozitívan 
ítéltek meg a világban. Alexa 
szerint ez volt az egyetlen való
ban forradalmi megmozdulás a 
szocialista lágerben az 50-es 
években. 

Gy. G. 
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(Címere, zászlaja van Kenyérinek 
' (folytatás az 1. oldalról) 
téri térkép hitelesítő záradékában 
túhik fel. A pecsétmező közepén 
egy ekevas látható, felette félkör
ívben Kecskéd felirat olvasható. 
Az önkormányzat mégsem ezek
hez a múltból fennmaradt jelké
pekhez nyúlt, amikor tavaly úgy 
határozott, hogy megtervezi a te
lepülés új szimbólumát. Korábbi 
időkre hivatkoznak, a falvak egy
kori földesurai címereinek motí
vumait emelték az új jelképre: a 
zászlót tartó kétfarkú oroszlánt, 
es a Nimród-agancsos koronát 
ezüstkereszttel. Mellettük a falu 
végén álló kálvária, a gazdálko
dást jelentő szőlőfürt rajza és a 
közelben folyó Rábát jelképező 
ezüsthullám utal a település 
múltjára és jelenére. A fentieket 
magába foglaló címerpajzs alatt 
búzaszál és tölgyfaág fogja közre 
a Kenyéri feliratot. Az ünnepi 
szentmise alkalmából nem telt 
meg a 200 éves templom, ám 
akik eljöttek, lélekben gazdagod
va távoztak. Szívhez szólóan 
énekeltek az iskola hittanosai 
Novak Elemér hitoktató és gitá
ros társa vezetésével, belopva a 
modem zenét az ódon falak közé. 
A szentlecke Szent Pál apostol 
örökérvényű, csodálatos gondo
latait idézte a szeretetről, amely 

közösséggé kovácsolja az egyé
neket. 

„...Szólhatok az emberek vagy 
az angyalok nyelvén, ha szeretet 
nincs bennem, csak zengő érc va
gyok vagy pengő cimbalom Le
het prófétáló tehetségem, ismer
hetem az összes titkokat és mind 
a tudományokat, hitemmel el
mozdíthatom a hegyeket, ha sze
retet nincs bennem, mit sem 
érek... Törekedjetek a szeretetre, 
de igyekezzetek a lelki adomá
nyokat is elnyerni, különösen azt, 
hogy prófétálhassatok... aki pró
fétál, az emberek épülésére, buz
dítására és vigasztalására be
szél... aki prófétál, a közösséget 
építi vele..." 

Takács Ferenc plébános a jel
képek megáldása és felszentelése 
előtt a címer alkotóelemeiről 
szólt: a búzáról és a szőlőről, a 
belőlük készülő kenyérről és bor
ról, szimbolikusan Krisztus testé
ről és véréről, amelyek lelki egy
ségbe vonják az embereket. A 
belső egység vágyát jeleníti meg 
a címer is, noha egyben a közös
ségek különbözőségét is jelenti. 

A plébános szavaira rímelt az 
önkormányzat által felkért szó
nok, drJ Tömböly Tamás mon
dandója. A Vas Megyei Közigaz
gatási Hivatal vezetője az önkor -

Dr. Tömbül v Tamás: az önkormányzatiság diadala a címer- és zászlóhasználat 
lehetősége 
mányzatiság diadalaként értékel
te azt a lehetőséget, amely az 
1990-es önkormányzati törvény 
megalkotásával válhatott gyakor
lattá a falvak számára is. Neve
zeteseri, hogy a korábban csupán 
városi privilégiumként számon 
tartott saját címerhasználatot a 
községek is átvehetik, azaz a te
lepülés egységének sztmboHzá-
lására önálló címert alkothatnak. 

Az ezzel a szimbólummal ki 
fejezett egységnek és összefo
gásnak már eddig is számtalan 
jele volt a községben. Az utóbbi 
esztendők vívmányai közé tar
toznak a különböző infrastruktu
rális beruházások, mint a gáz be

vezetése, a telefon bekötése, a la
kosság számára térítésmentes ká
beltévé beszerelése, vagy a köz
intézmények felújítása. Ha még 
előbbre akar lépni a település, ez 
az összefogás kell, hogy jelle
mezze a közösséget a továbbiak
ban is. Nagy feladat lesz az ön
kormányzat számára megoldani 
a szennyvízelvezetést és a szi
lárdhulladék-elhelyezést. Hogy 
nem lehetetlen a vállalkozás, és 
készülnek is rá, azt mutatja a 
helyhatóság előrelátása: jelentős 
pénztartalékkal rendelkeznek ah
hoz, hogy az állam is preferálja 
majd a kezdeményezésüket. 

S.E. 

t̂  

Vönöcki szüret - képekben 

V 
- 1b 

Kiss Teodóra felvételei 
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£//' Kemenesalja: kilenc év, százötven lapszám 

Megemlékezés a százéves celldömölki sajtóról .V Karitász-felhívás 
celldömölki gyűjtésre 

Szent Erzsébet-napi gyűj
tést szervezünk november 
21-én délután és 22-én dél
előtt Celldömölkön, a Szent 
Márton Otthonban. Várjuk 
köszönettel jótékonysági 
adományaikat: tartós élel
miszerek, ruhanemű és pénz 
formájában. 

Karitász 
Celldömölki Csoport 

5 

Száz évvel ezelőtt, 1897. szeptember 12-én je
lent meg az első celldömölki újság. Ebből az alka
lomból megemlékezést és sajtófőrumot tart a 
Kresznerics Ferenc Könyvtár Honismereti Munka
közössége november 19-én, szerdán este hat órakor 
a városi könyvtárban. Az eseményen Káldos Gyu
la foglalja össze Kemenesalja, ezen belül Celldö
mölk sajtótörténetét 

Énnél jóval szerényebb, ám mégis említésre mél
tó jubileumhoz érkezett lapunk, az Új Kemenesalja. 

Az említett napon jelenik meg a százötvenedik lap. 
száma. A november 19-ei sajtófórumon ezért szfj 
vesén látjuk olvasóinkat, hirdetőinket - mindazoJ 
kat, akik valamilyen módon kötődnek a város lap] 
jához. A fórumon a lap kiadója és szerkesztője \0 
laszol majd az érdeklődők kérdéseire. 

A rendezvényen kiállítás tekinthető meg a celli 
sajtó történetét reprezentáló dokumentumokból 
amelyeket Hetényi József és a könyvtár gytíjternéJ 
nyéből válogattak. 
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</\ Celldömölk népessége nem csökken 
Beszélgetés Brennerné Gorza Máriával 

A KSH adatai alapján rohamo
san csökken az ország lakossága. 
Több mint 20 ezerrel kevesebb 
Magyarország lélekszáma, mint 
egy esztendővel ezelőtt volt. Csök
kent a születések, nőtt a halálo
zások száma, és alábbhagyott a 
házasságkötési kedv is az ország
ban. 

- Hogyan érvényesülnek ezek a 
tendenciák Celldömölkön? - ezzel 
a kérdéssel kerestük fel Brennerné 
Gorza Máriát, á polgármesteri hi
vatal anyakönyvvezetójét, aki 
egyúttal a város népességnyüván-
tartója is. Természetesen más kér
dések is szóba kerültek. 

- Ha röviden akarnék válaszol
ni, azt mondhatnám, hogy se
mennyire. Minden vonatkozásban 
olyan minimálisak az eltérések az 
előző évi adatokhoz képest, hogy 
az elhanyagolható. Ha a város la
kosságának lélekszámát nézzük az 
utolsó három év viszonylatában, 
ott sem találunk lényeges eltérése
ket. 1994-ben 11 915 lakosunk 

volt, most 12 003 van. Igaz 1995-
ben voltunk már 12 119-en is. 

- A születéseket tekintve az 
1995-ös év emelkedik egy kicsit a 
többi fölé, akkor 333 újszülöttünk 
volt. Abban az évben szeptemberig 
208-an jöttek világra, az idén eddig 
az időpontig 207-en, tehát hasonló 
születésszám várható most is. 

- Az elhunytak száma évente ál
talában 140-150 között változik. 
Nálunk nem csökkent a házasodási 
kedv sem. 1994-ben 92, 1995-ben 
90, 1996-ban 96 pár fogadott egy
másnak örök hőséget. Idén eddig 
76 pár mondta ki a boldogító igent 
Biztos, hogy az év végéig megkö
zelítjük a százat. 

- Mennyi ma a házasságköté
seknél a várakozási idő? 

- Nagyon sokan azt gondolják, 
hogy 90 nap. Nos, ez nem igaz, 
valójában mindössze 30 napról van 
szó. Ám, ha valakinek nagyon 
sürgős, a település jegyzőjéhez for
dulhat, de ehhez komoly indok 
kell. 

- A születéseknek, házasságkö
téseknek vannak-e jellemző idősza
kai? 

- Igen. A születéseknél és a há
zasságkötéseknél egyaránt a július 
és az augusztus hónap emelkedik 
ki. Idén augusztusban például vol
tak olyan hétvégéink, amikor 8-9 
esküvő is volt. Egyébként ebben a 
két hónapban 24-24 pár kötött ná
lunk házasságot. 

- Térjünk vissza egy kicsit az új
szülöttekre! Melyek most Celldö
mölkön a legnépszerűbb nevek? 

- Megszűnt az a régi szokás, 
hogy az utódok a szüleik nevét 
öröklik. Szinte mindenki különle
ges nevet igyekszik adni gyermeké
nek. A lányoknál nálunk most a 
Regina, Dominika, Rebeka, Valen
tina és az Alexandra a legkedvel
tebb. A fiúknál a Marcell, Barna
bás, Martin, Krisztián, Tamás és 
Balázs... 

- Valójában milyen nevet kap-
fiatnak az újszülöttek? 

- Ami a Magyar utónevek címő 

Űj szolgáltatás 
a Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatóságán ! 

Borítékoltassa velünk 

névre szóló és címezetlen levélformátumú küldeményeit! 

Időt, pénzt takarít meg ! 

Gyors munka, megbízható minőség, fejlett gépi technológia ! 

További információ a 99/328-249-es telefonszámon ! 

könyvben megtalálható, bármit. Ha 
valaki olyan nevet óhajt, ami az 
említett könyvben nincs, azt a Bel
ügyminisztériumon keresztül kér
vényezheti. Ebben mi segítséget 
tudunk nyújtani. 

- Megtudhatnánk, hogy melyei 
ma Magyarországon a leggyako
ribb nevek? 

- A vezetéknevek közül első he
lyen áll a Nagy, ők 318 068-an 
vannak. Ezt követi a Kovács 
(297 399), a Tóth (283 527), a Sza¬
bó, a Horváth, a Varga, a Kiss, a 
Németh. 

- A keresztnevek közül a nők
nél magasan vezet a Mária 754 
723-mal. Őket az Erzsébetek kö
vetik 575 377-en, majd az Bonák 
jönnek 373 738-an. A sor az 
Annákkal, Katalinokkal, Margi
tokkal, Juliannákkal, Évákkal foly
tatódik. 

- A férfiak közül a legtöbben a 
József nevet viselik, szám szerint 
588 867-en, ezután István (578 
066), János (506 266), majd Lász
ló, Ferenc, Sándor, Zoltán, Lajos, 
Imre, Gábor... a sorrend. Vagyis 
ma még a hagyományos nevek az 
uralkodók. 

V. 

^ 3 Hírek 
a Kemenesaljái 

Művelődési 
Központból 

- A hideg idő beálltával a j 
KMK - spórolási meggondolás- | 
ból - az idén is áttért a téli nyitva 
tartásra. Ezentúl tavaszig minden | 
második vasárnap zárva lesznek. 1 
így november 9-ón sem tartanak 
ügyeletet. 

- Alakulóban a telefonkártya-
gyűjtők klubja. Minden érdeklő
dőt szívesen látnak. 

- Még lehet jelentkezni a tár
sastánc tanfolyamra és a jazz j 
gimnasztika csoportba. Bővebb ; 
felvilágosítás a 420-037-es tele
fonon kapható. 
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Fórum Kemenesalja turizmusáról 
Egy tavalyi felmérés szerint a külföldi turis

ták mindenekelőtt a világhírű magyar gasztro
nómiáért, a szintén híresnek mondott magyaros 
vendégszeretetért, a főváros, Budapest neveze
tességeiért, valamint számos szép táj megtekin
téséért lépték át Magyarország határát A ha
zánkba látogató vendégek legkevésbé a szállo
dai árakkal, a taxik által nyújtott szolgáltatások
kal voltak megelégedve, de negatívan értékelték 
a már lépten nyomon tapasztalható elszegénye
dést, a gazdasági helyzetet is. 

Mit jelentenek ezek az eredmények egy 28 
települést magában foglaló kistérség, Kemenes
alja számára? Erről tanácskoztak a közelmúlt
ban Celldömölkön a térség polgármesterei azon 
a fórumon, amelyen Danes Zoltán, a Pannon 
Consulting Grcup vezetője ismertette a térség 
általa kidolgozott turizmus fejlesztési elkép
zeléseit. Ez a tervezet része egy hamarosan el

készülő, komplex turizmusfejlesztési program
nak. 

- Rendkívül kedvező a térség számára, hogy 
valamennyi, a külföldi turisták által kiemelt, ér
tékkel rendelkezik. Gazdag termálvízben, gyö
nyörű tájak, egyedülálló természeti jelenségek 
találhatók meg itt - mondta a szakember, akinek 
vélekedése szerint a közeli kistérségeknek - Ba
laton-felvidék, Őrség - Kemenesalja valódi ve
télytársa lehet. Feltéve, ha sikerül fejlesztések
hez szükséges anyagi forrásokat megteremteni, 
és a térségi összefogást nemcsak a szándékok 
és szavak szintjén megvalósítani. 

Óriási, ma még jórészt kiaknázatlan, lehető
ség rejlik abban, hogy Kemenesalja több költő, 
író szülőföldje: tanulmányi kirándulások ked
velt célpontja lehetne ez a térség. A belföldi 
turizmus szerepe nem lebecsülendő, bár az el
múlt néhány esztendőben jelentősen visszaesett 

iránta a kereslet. Szintén részben a belföldi tu
rizmusra alapozva fejlesztendő a borturizmus. 
Kemenesalja két vulkanikus heggyel - a Sággal 
és a Kis-Somlyóval -, és jó minőségű, egyre ke
resettebb borokkal is büszkélkedhet A közeli 
Somlóval egybekapcsolt borutak bel- és külhoni 
turisták számára egyaránt élményt jelenthetnének. 

Egyetértett ezzel Martinez Louis, a székes
fehérvári Kodolányi János Főiskola Turizmus 
Tanszékének spanyol származású vezetője, akit 
hazájának egy részére, a Baszkföldre emlékeztet 
Kemenesalja. 

Dancs Zoltán összesen száznál is több fej
lesztési lehetőséget vett számba. Véleménye 
szerint: ahhoz, hogy ezekből minél több meg
valósulhasson, szükség lenne egy, a térséget 
koordináló Tourinform iroda létrehozására, a la
kosság turisztikai képzésére, így néhány éven 
belül vonzó turisztikai kínálattal várhatná láto
gatóit - a Hamvas Béla Az öt géniusz című 
műve nyomán Géniuszok földjének nevezett -
Kemenesalja. Kiss V. 

A LEGKORSZERŰBB BURKOLATOK 
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN 

Cell BAU K F T . 
Celldömölk, Építők útja 2. 

(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén) 

ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT., 
ZALAKERÁMIA RT. termékei, 
BAUMTf vakolatok, valamint 
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók. 

JÁRÓLAP ES CSEMPE 
20 Ü00 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 

5% kedvezményt adunk! 

- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk! 

VIDEOTECHNIKA 
s 

Celldömölkön a Sági u. 16. sz. alatt 
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

Garanciával javítunk: 
- VIDEÓKAT, KAMERÁKAT 
- TELEVÍZIÓKAT, HI-FI KÉSZÜLÉKEKET 
- RÁDIÓKAT, MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKET 

T V képcső felújítás 
Várjuk kedves ügyfeleinket! 

FODOR TAMÁS 
oki. üzemmérnök 

MÁRVÁNY 
MUNKARUHA, CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celldömölk, Mikes K. u. 27. 

- Alföldi é s zalai csempék 
- Alföldi és zalai beltéri é s kültéri járólapok 

AKCIÓS ÁRON! 
- OLASZ és SPANYOL járólapok, továbbá 

szanlterek ós kiegészítők 
- CIMSEC ragasztók ós fugázók 
- Kludi csaptelepek 
Továbbá: 
- Munkaruházat 

Hallott már Ön a világ legnagyobb biztosítótársaságáról? 
Szeretne ebben a nagy csapatban sárvári csoport tagjaként 

dolgozni? 

B I Z T O S Í T Ó 
Ismerkedjen meg az 

AHICO BIZTOSÍTÓ RT.-vel! 
Jelentkezését várja Tihanyi Józsefné a 89/310-600-as, 

89/324-856-os valamint a 20/226-384-es telefonszámokon. 

FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ 

AGRO EN-TA 
F MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ 
A SZAKÜZLET 
G MTZ, I F A , ZETOK, T Z - 4 K , alkatrészek, csapágyak, 
y szimerlngek, ékszíjak, akkumulátorok kaphatók. 

FAGYÁLLÓ: 1 I, 5 I, 10 l, 20 I, hordós kiszerelésben 
Kedvező árak, gyors alkatrészpótlás. 

L Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
L Tel.: 06/60/376-768. 
Q Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Hétvégi ügyelet, telefonügyelet: 95/422-418. 
FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ 

BORSITS VAS-MÜSZAKI B O L T 
Széchenyi u. 38. (Dömölki ABC-vel szemben) 

Tel.: 06-60-376-570 
PVC-csatornacsÖvek, idomok, horganyzott esócsatoma áruk 

Vasanyagok: zártszelvény, lemezek, 0 vasak, idomvasak, csövek 
Kerékpáralkatrészek, Barum köpenyek 

BÁNHALMI ALMAVÁSÁR 
Vörösmarty u. 17. (Kórház mellett) 

AKCIÓS ÁRON 8 FAJTA 
SZOLID ÁRAKKAL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT 



UJ KEMENESALJA 1997. NOVEMBER 6. 

Hegyközségről hegyközségre (2.) 
A nagyobb gazdák régi álma a palackozás 

A hegyközségek újjászervezése és azok 
működtetése az elmúlt 40 év tapasztalatai, 
az anyagi feltételek, valamint a törvényi 
szabályozás hiányosságai miatt nem egy
szerű feladat. A jelen állapotról kérdeztem 
Hartmann József hegybírót. 

- A törvény jelenlegi formájában különös 
pozícióba kényszerítette a hegyközséget. M i 
vel a belépés sokak számára kötelező, ezért 
asszociációként rögtön a hírhedt tsz-szerve-
zések jutottak a gazdák eszébe - fogalmazott 
a hegybíró. De ez nem elég, még fizetni is 
kell a birtokolt terület nagyságától függően. 
És mivel kötelező, már eleve nem lehet jó. 
Dyen kiindulási alapról nehéz elhitetni, hogy 
ez tulajdonképpen egy évszázados hagyomá
nyokon alapuló érdekképviseleti közösség, 
amely a közös célok megvalósítása felett bá
báskodik, ¡11. segítséget nyújt lehetőségeihez 
képest. A segítség alatt pedig elsősorban nem 
anyagi hozzájárulást kell érteni, hiszen a 
hegyközség nem gazdálkodó szervezet, gaz
dasági tevékenységet nem folytathat, ebben a 
terület önkormányzatai az illetékesek (Cell
dömölk, Mesteri, Kemeneskápolna). Feladata 
fóként a gazdák összefogása, az érdekek 
összehangolása. 

- Ugyanakkor a törvény másik hibája, 
hogy csupán az 1500 négyzetméternél na
gyobb földtulajdonnal rendelkező gazdák 
számára kötelező a hegyközségi tagság és a 
járulék fizetése, a többiek szabadon dönthet
nek, kívánnak-e társulni a szervezethez. A 
nem tagok számára pedig a törvény előírásai 
sem kötelezőek - folytatta. 

De tudni kell, hogy a hegyközség nem új 
találmány, a Sághegy területén ilyen már az 
1700-as években is működött, minden föld
tulajdonos kötelező tagságával. Az utód hi
vatott arra is: a hagyományokat felelevenítse, 
és ismét elérje, hogy a közönséges szőlőter
melőhelyet a történelmi borvidékek közé so
rolják. Évtizedekkel ezelőtt is így volt ez, hi
szen a Sághegy a Somlói történelmi borvi
dékhez tartozott, mivel azonos fajtájú szőlő
ből hasonló jellegi! borokat állítottak elő. A 
történelmi hagyományokat nem tisztelő zárt 
megyék és régiók kialakulásával azonban a 
kapcsolat megszakadt, mivel a Vas megyé
ben lévő Sághegy nem szövetkezhetett egy 
Veszprém megyei helységgel. Dy módon ala
csonyodott le „mezei szőlészetté" a Sághegyi 
bortermelés, annak ellenére, hogy írásos bi
zonyítékok szerint itt jóval előbb volt borter
melés, mint a Somlón. A most készülő bor
törvényben sokszori tárgyalások eredménye
képpen valószínűleg ismét a Somlói történel
mi borvidékhez fog tartozni a Sághegy. Eb
ben nem kis szerepe volt Fehér Tamás gaz
datársnak. 

A jó bor bizonyos mértékben fogyasztva 
egészséges, hiszen a benne lévő nyomele
mekre és összetevőkre a szervezetnek szük
sége van. A gazdák körében közismert az az 

anekdota, miszerint egy Ságon élő ember 
gyomorpanaszait kívánván kezeltetni egy 
madridi szanatóriumba utazott, ahol aztán 
nem mással gyógyították, mint napjában né
hány deci sághegyi nedűvel. 

Lehet jó a Ság bora, de köztudott, hogy 
rangját igazából az emeli, ha palackozott for
mában, esztétikus kivitelben is hozzáférhető. 
Megoldást a nagyobb termelők álma, a bor
palackozó létrehozása jelentene, ami azonban 
igen összetett és nehéz feladat Kis mennyi
ségben ugyanis ez nem gazdaságos. Jelenleg 
egy hét decis bor palackozási költsége 130¬
140 forint, amihez még hozzájön a benne lé
vő nedű ára. így aztán 300-400 forint körüli 
áron lenne kínálható a vásárlók számára. Ez 
a jelen árviszonyok mellett meglehetősen ma
gas, a piacon nem lenne versenyképes. A gaz
daságosság feltétele hektoliterben mérve a 
százas nagyságrend felett van. Másrészt a pa
lackozás feltétele a fajtatisztaság. Jelenleg a 
hegyen a fiatal telepítésű szőlők nagy része 
vegyes. Ezeket kivágni természetesen nem 
lehet. Hosszú évtizedeknek kell ahhoz eltelni, 
hogy ezeket folyamatosan egy-két meghatá
rozott fajta váltsa fel. A palackozó létrehozá
sát a gazdák a hegyközségtől várják, holott 
neki erre sem gazdasági, sem jogi lehetőségei 
nincsenek, mert a törvény szerint gazdasági 
tevékenységet nem folytathat, anyagi támo
gatást pedig szűkös pénzeszközei miatt nem 
tud adni. Segíthet viszont abban, hogy ösz-
szehozza a gazdákat, irányítja a szervezési 
munkálatokat. 

- A borkultúra felvirágoztatása terén fon
tos feladata a hegyközségnek: a Sághegynek, 
mint bortermelő vidéknek a megismertetése, 
a „borturizmus" fellendítése. Ebben már tör
téntek is előrelépések, hiszen elindult egy 
úgynevezett pincelátogatási program, amit a 
keszthelyi székhelyű" Pannon Consulting 
Group tart kézben. Ennek keretében néhány 
gazda vállalta, hogy 40-60 fős csoportokat 
vendégül lát a pincéjében. Ez jó kezdeménye
zésnek tűnik, a Sághegy idegenforgalmán is 
lendíthetne valamelyest. Ehhez tervezi a 
hegyközség egy képes prospektus megjelen
tetését, ami tartalmazná a hegy kialakulásá
nak történetét, a szőlőtermesztés és borkultú
ra hagyományait, valamint orvosi ajánláso
kat. 

A hegybíró kitért arra is, hogy az előbb 
említett program megvalósulása azonban 
megfelelő minőségű" utakat igényel. Az utak 
rendbetétele az, ami a szőlőt művelő emberek 
szemében is a legégetőbb feladat. Jogosan is 
várnák, hiszen az elmúlt 40-50 évben befize
tett adókból a gazdák nem sok mindent láttak 
viszont fejlesztés formájában. Most a hegy
község az önkormányzattal együtt igyekszik 
keresni a megoldást. Jelenleg az utak terve
zése folyik a hegyközség és az önkormányzat 
finanszírozásában régi térképek alapján, ami 
milliókba kerül. De muszáj erre áldozni, mert 

tervek nélkül állami támogatásra sem lehet 
pályázni. Ebben a kérdésben tárgyalások 
folytak a Földművelési Minisztérium képvi
selőjével, aki ígéretet tett a jövő évre 40 szá
zalék hozzájárulás erejéig abban az esetben,; 
ha az Önkormányzat és a gazdák a 60 százalék] 
saját tőkét biztosítani tudják. Másrészt a Te
rületfejlesztési Alaphoz is lehet pályázni ha 
sonló feltételekkel. A tervek sikeres megva 
lósulásához azonban számít a hegyközség 
gazdák pozitív hozzáállására és megfelelő te
hervállalására is. Nyilván nem megy mindéi 
egyszerre. Az utak építése éveket vesz igény 
be. Valahol el kell kezdeni, és nyilván lesz-í 
nek helyek, ahova az útépítők csak évek múl 
va jutnak el. 

Napirenden van a villamos hálózat kiépí 
lésének kérdése is. Az elképzelések szerint 
fővezeték a hegygerincen menne át, megépíl 
tése pedig mintegy 4 millióba kerülne. Az 
ÉDÁSZ gazdaságossági okok miatt ebbe nen 
kíván invesztálni. Ez érthető, hiszen a terüle 
nagy, és a várható fogyasztás kicsi, így na 
gyon lassan megtérülő befektetés lenne. í 
tervek szerint a villamos fővezeték megépí 
tését és a leágazások költségét is a gazdákna 
kellene finanszírozni, az önkormányzattal kö
zösen. Mivel ez százezres nagyságrendű len
ne, a gazdák sem vállalnák, így tehát várha
tólag rövid időn belül ezen a téren nehéz lesz 
eredményt elérni. 

A hegyközség igyekszik minden, a gazda" 
kat érintő kérdésben megoldást keresni 
összehozni az érintett feleket: a gazdákat & 
gazdákkal, az önkormányzatot a tulajdono-j 
sokkal, tervezőkkel, kivitelezőkkel - tudtuk 
meg. Eredményes működéséhez azonban 
szüksége van a tulajdonosok kezdeményezé-' 
seire, jószándékára, pozitív szemléletére és 
összefogására a közös célok megvalósítása 
érdekében. A kommunikálás feltételeit te
remtik meg azok a hirdetőtáblák is, amelyek 
a hegy több forgalmas pontján kerültek kihe
lyezésre. Nézegessék ezeket a táblákat, meri 
hasznos információkkal szolgálnak majd a 
hegyközség ügyeit illetően. 

A témára lapunkban visszatérünk. Vár
juk mindazok észrevételeit, tapasztalatait, 
akik érdekeltek a hegyközség ügyeinek 
előmozdításában, s azoktól is szívesen vá
runk véleményeket, akik a hegyközség nél
kül képzelik el mindezt. N.M-
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A Gáyer iskola kapcsolata a svéd Skelleftehamn-mel 
Néhány évvel ezelőtt a Gáyer 

iskola tanulói Győrffy Lászlóné 
tanárnő vezetésével egy nemzet
közi program keretében kezdték 
meg környezetvédő tevékenysé
güket. Levegőszennyezettségre, 
savas esőkre irányuló vizsgálato
kat, méréseket folytattak, és foly
tatnak most már Jankó Zoltánné 
irányításával. 

A program résztvevője a svéd
országi Skelleftehamn város is
kolája is, amelynek vezetői az 
Európai Levegőszennyezési Pro
jekten keresztül választották ki a 
Gáyer Gyula Általános Iskolát a 
jövendő kapcsolat kialakítása 
céljából. Tavaly novemberben 
érkezett az első levél, ami után a 
két iskola, illetve a gyerekek kö
zötti levelezés elkezdődött. Má
jusban a svéd iskola három peda

gógusa látogatott ide, és egyhetes 
itt-tartózkodásuk alatt ismerked
tek az iskolával, a várossal és az 
országgal. Sor került a megbe
szélésre, mely szerint a svéd és 
magyar tanárok, diákok kölcsö
nös látogatást tesznek. 

A többlépcsős kapcsolat kiala
kításában a Socrates Nemzetközi 
Iroda végzi az ügyintézést. A 
Gáyer iskola pályázatot nyújtott 
be tanári előkészítő látogatásra. 
A pályázat feltétele volt, hogy az 
iskolának igazolnia kellett a své
den kívül még egy európai uniós 
tagállam iskolájával meglévő 
kapcsolatát, amely az ausztriai -
oberwarti - kéttannyelvú" gimná
zium, ahol a német nyelvvizsgára 
készülő tanulók alkalmanként 
tanórákon vehetnek részt. 

Szeptember 18-a és 23-a kö

zött Bakó István iskolaigazgató, 
Bene Csilla és Jankó Zoltánné 
tanárnők vendégei voltak a svéd 
iskolának, az utazást a Socrates 
Iroda, saját maguk és vendéglá
tóik finanszírozták. Skellefte
hamn 25 ezer lakosú város, egy 
45 ezer fős járás kikötői területe. 
A település Stockholmtól észak
ra, az Északi-sarkkörtől mintegy 
200 kilométerre fekszik. Kint
tartózkodásuk alatt ismerkedtek 
a svéd iskolarendszerrel, tanórá
kon, szülői értekezleteken vettek 
részt, megtekintettek egy rézfel
dolgozó gyárat. írásbeli megálla
podás született a két intézmény 
közötti rendszeres és szoros kap
csolattartásra. A természet
védelmi vizsgálatok, az angol 
nyelvű" levelezések folytatása 
mellett céljuk egymás kultúrájá

nak megismerése. Terveik között 
szerepel az Interneten keresztüli 
kapcsolat kialakítása, ami napi 
gyakorlat lehet az informatikai 
osztályok és az angol nyelvi cso
portok számára. 1998 májusában 
a Gáyer-heti programokra 45 fő 
érkezik Svédországból, szeptem
berben pedig a celldömölkiek in
dulnak hozzájuk, továbbra is a 
Socrates Iroda támogatásával, 
így a költségek nagy része nem 
a családokat terheli. 

Zajlik az európai uniós csatla
kozási folyamat, egységes euró
pai nyelvvizsga tehető már ma
gyar nyelvből is, új lehetőségek 
előtt állunk. A szellem fejleszté
sével, a nemzetközi kapcsolatok 
kialakításával az iskolák gyara
píthatják a gyerekek előtti utak 
számát Tulok G. 

A celli piacon nem emelik a helypénzt 
sárvári niar.nn a közelmúlt- -A sárvári piacon a közelmúlt

ban történt drasztikus helypénz
es bérletidíj-emelés után megkér
deztük, nem vár-e Celldömölkön 
is hasonló meglepetés a kereske
dőkre, árusokra? A választ Szűcs 
Andreától, a műszaki-vállalko
zói osztály munkatársától kap
tuk. 

- A jelenleg érvényben lévő 
árakat a 43/1995-Ös piacrendelet 
szerint alkalmazzuk, amelyet a 
35/1995/IV. 5. Kormányrendelet 
lapján alakítottuk ki . A rendele
tet évenként egyszer módosítjuk. 
A legutóbbi módosítás ez év áp
rilis 2-án történt, és május elsejé
től hatályos. A módosításról a vá
rosi újság hasábjain mindenki 
időben értesülhetett. 

- A jövőben nem várható a 
helypénzek pánikszerű emelése a 
városban? 

- Semmiképpen. A legköze-

Megtudtuk, hogy a 97-es napi 
helypénzek 25-33 százalékkal 
magasabbak az előző évinél. A 
negyedéves bérletek pl. a csütör
töki árusításra 35-40 százalékkal 
emelkedtek fél évvel ezelőtt. 

Jelenleg a napi helypénz: élel
miszer után 125 Ft/m2, nem élel
miszer esetén pedig 200 forint 
Sátrak, asztalok után 100 forintot 
kérnek négyzetméterenként ma 
Celldömölkön az árusoktól. 

V. L . 

lebbi módosítás várhatóan 1998 
áprilisában lesz. Addig tehát 

mindenképpen a jelenlegi tarifák 
maradnak érvényben. 

ú j 
Kemenesalja 
kéthetente! 

A celldömölki 
családok 
80%-a 

ezt olvassa! 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 29/1997. (IX. 29.) sz. rendelete 
az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló, 

többször módosított 10/1994. (V. 4.) sz. rendeletének kiegészítéséről 

l.§ 
A rendelet az alábbi 7/A sz. melléklettel egészül ki: 
Értékesítésre kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek (egyéb 

helyiségek) 
Cím Hrsz. Helyiségek száma Tul.Iap szerinti megnev. 

Sági u. 2. 1066/2/A/9. 1 raktár 

2 .§ 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1997. szeptember 29. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

A MÜLLEX K F T . 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, 

hogy Celldömölk város területén 

lomtalanítást 
és veszélyeshulladék

gyűjtést tart 
1997. november 8-án (szombaton) 

azon a városrészen, ahol szerdán van szemétszállítás (izsákfai, 
alsósági városrészen és a Kodály Z. utcától délre eső utcaszaka
szokon). 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a megadott helyen a megjelölt 
napon reggel 7 óráig a lakásban, háztartásban keletkezett, felhal
mozott és feleslegessé vált tárgyakat - lom, bútor, berendezési 
tárgy, eszköz, készülék, tartozék - szállítójárművel megközelít
hető közterületre helyezzék ki. A veszélyes hulladékokat ugyan
ilyen módon, de a lomoktól elkülöm'tve tegyék ki az ingatlanok 
elé. 

F I G Y E L E M ! 
V E R S E N Y I N D U L j 

A Vas megyei Közgyűlés 
településtisztasági és 

szépítési versenyt hirdetett 
az 1998. évre a megye városai, községei, 

települései részére. 
A verseny meghirdetésének célja, hogy az 1848/49. évi for

radalom és szabadságharc 150. évfordulójának megünneplé
sére a települések környezetének rendezésével, szépítésével is 
készüljenek. 

Celldömölk Város Önkormányzata 220/1997. (IX. 3.) sz. 
határozatában benevezett a versenybe. 

Az eredményes részvétel érdekében felkérjük városunk la
kóit, tegyenek meg mindent saját környezetük tisztaságának, 
szépítésének érdekében. 

Azért, hogy egy város szép, gondozott és tiszta legyen, tenni 
kell mindannyiunknak! 

Makkos István 
polgármester 

JATEK • JATEK A KMK negyedszázada JÁTÉK • JATEK 
A Kemenesalja! Művelődési Központ az Idén ünnepli fennállá

sának 25. évfordulóját. Ez alkalomból egy játékra hívjuk Önt. 
Kérjük, tartson velünk! 5 fordulón keresztül összesen 25 kérdésre 
kell válaszolnia kiállításainkkal kapcsolatban. Decemberben kell 
majd együttesen leadni a kitöltött totókat intézményünkben, Ne
med i Lászlóné előadónknál. Az ez évben kiállító művészeink által 
felajánlott alkotásokat fogjuk majd kisorsolni. 

5. forduló 
1. Lessenyei Márta és Kiss Sándor művészházaspárnak egyéni 

tárlatokat rendezhettünk intézményünk galériáján, más-más 
évben. Melyik művészeti ágat képviselik? 

1. festészet 
2. ötvösség 
X szobrászat 

2. Szász Endre tárlatán kiállított képek mind egy technikával 
készültek. Melyikkel? 

1. olaj 
2. rézkarc 
X montázs 

3. Az elmúlt években több alkalommal is találkozhattak Celldö
mölkhöz kötődő művészek tárlatával. Kinek a kiállítása nyílt 
meg 1996. aug. 20-án? 

í. Nagy István 
2. Göcsey József 
X m. Molnár István 

4. Bod Éva Munkácsy-díjas keramikusművésznek vajon volt-e 
kiállítása intézményünkben? 

1. egyéni tárlata volt 
2. kollektív tárlata volt 
X nem volt kiállítása 

5. Több éven keresztül került megrendezésre december hónap
ban vásárlással egybekötött iparművészeti kiállítás. Milyen 
elnevezés alatt? 

1. Karácsonyi iparművészeti kiállítás 
2. Iparművészeti kiállítás 
X Karácsonyi tárlat 

Kemenesaljái Művelődési Központ 
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A celli gimnázium alapításának hiteles krónikája 

sz. 

Gimnáziumunk 50 éves jubileumi ünnepségeinek hatása nyo
mán több oldalról felmerült annak óhaja, hogy az iskola alapítá
sának részletes és hiteles történetét is hasznos lenne feltárni a mai 
nemzedékek előtt. Igaz, hogy megjelent az iskola Évkönyve, mely 
átfogó ismereteket ad a múltról, s ehhez járul az első, mondhatjuk 
alapító öregdiákok által kiadott ÍGY KEZDŐDÖTT című emlék
könyv, de a részletes ismeretekre is érdemes lenne odafigyelni, 
hiszen egy háborús összeomlás után romokon kisarjadt élet „vi
lágra jötte" a mának is üzen. A következő időszakban megpró
báljuk olvasóink elé tárni mindazt, amit az alapítás küzdelmeiből 
hasznosnak látunk. Mottónk ehhez: „Minden kifejlődés, előme
netel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt 
emberfő. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi ha
talma." (Széchenyi István: Hitel) 

7. Beteljesült ígéret, valóra vált álom, 
gimnázium született 

A küldöttség sikeres és eredményes tárgyalásokról számolhatott be, 
annak ellenére, hogy magával a miniszterrel nem volt alkalma sze
mélyesen tárgyalni, mivel ő vidéken volt. De titkárnője (Veres Péter 
személyes titkárának, Mátis Lajosnak nőtestvére - ismerve az ügyet 
- a Gimnáziumi Fóosztály egyik osztályvezetőjét, Berzsenyinél (kivel 
rögtön „rokonosodtunk is") kérte útmutató kísérőül, és ő a miniszter 
által ebben az ügyben döntésre kijelölt államtitkárhoz is elvezetett 
bennünket. A képviselő-testületnek ezt a fentebb részletében közölt 
körültekintő' és alapos, minden részletre figyelemmel lévő jegyző
könyvi véghatározatát áttanulmányozva, és szóbeli elemzésekkel ki 
egészített anyagát mérlegre téve a küldöttséget azzal a határozott 
ígérettel bocsátotta el, hogy az alapító okiratot a nagyközség a legrö
videbb időn belül megkapja! Magatartásán érződött a jóindulatú hoz
záállás, amit megmagyaráz az az utasítás is, amit a miniszter a Me
morandumunkra saját kezűleg ráírt: „Minden lehetőséget figyelembe 
véve, a kérdés pozitive megoldandó. Megígértem. — X. 21. Keresz
túri." - Alább egy más írással: „Nagy államtitkár úr adja ki . Miniszter 
úrnak bemutatandó," 

A kötelező ígéret hírére itthon is gyors ütemben haladtak a dolgok. 
A képviselő-testület jegyzőkönyvi határozatát megkapta a járási fő
jegyző és a megyei törvényhatóság is, s egyúttal a községházán tizenöt 
(15) napra közszemlére is ki volt téve. A járási főjegyző hivatalosan 
intézkedett is, s körlevélben felhívta a járás valamennyi községi elöl
járóságát a gimnázium dologi kiadásainak fedezésére adandó hozzá
járulás megajánlására, illetőleg erre a célra való gyűjtésre. A törté
netünkhöz szorosan kapcsolódó körlevél: 

„Tekintve, hogy a gimnázium nemcsak a székhely község, hanem 
a járás összes községeinek az érdekeit is szolgálja, méltányos, hogy 
a járás közönsége is járuljon hozzá a dologi kiadásokhoz, különösen 
az első felszereléshez. Gyűjtési engedélyt nem kérünk, hanem önkén
tes felajánlásokat kérünk; azért felhívom, hogy községei tehetős em
bereit, különösen akiknek hatósági engedélyeik vannak (gabona, ál
latkereskedők stb.) kérje föl önkéntes adakozásra és határidőkor (ja
nuár 14. tiszti értekezletre) írásban jelentse, kik, mily összegeket aján
lottak fel." 

A megyei törvényhatóság szintén hozzájárult a képviselő-testület 
döntéseihez, gimnáziumot szervező elszánt akaratához: „10266/1946. 
szám. JÓVÁHAGYATOTT! Vas vármegye Törvényhatósági kisgyií-
lésének Szombathelyen, 1947. évi január hó 13-án tartott havi rendes 
gyűlésében. P. H. Jegyezte: Dr. Kiss Gyula vm. I I . főjegyző." 

Joggal mondhattuk és mondhatjuk el azt, hogy valójában ez a kép
viselő-testületi határozat a celldömölki gimnázium első alapítási ok
irata, amelynek alapján született meg a vallás- és közoktatásügyi mi
niszternek alapító leirata is. 

„Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. 
136.636/1946. V. ü. o. szám. 
ÁLLAMI GIMNÁZIUM LÉTESÍTÉSE 
Celldömölk község lakosságának kérésére Celldömölk községben 

állami gimnáziumot létesítek, melynek V. osztálya az 1946/47. iskolai 
évben nyílik meg. 

Tudomásul veszem, hogy a község képviselő-testülete a gimnázium 
létesítésének és fenntartásának összes dologi terheit a folyó iskolai 
évtől kezdődően folytatólagosan kötelezően vállalta és biztosítja. A 
gimnázium ideiglenes elhelyezésére rendelkezésre bocsát a község 
tulajdonában levő sportépületből megfelelő számú helyiséget addig, 
míg az iskola végleges elhelyezésére szánt polgári iskolai épületet 
helyre nem állíttatja, illetve ki nem bővíti. Vállalja az iskolának szük
séges bútorokkal, felszereléssel, tanszerekkel, és könyvtárral való el
látását, és ezeknek a haladó pedagógia kívánalmainak megfelelő to
vábbfejlesztését. Gondoskodik az iskolaépület és felszerelése karban
tartásáról, valamint fűtéséről és világításáról. A gimnázium elhe
lyezésének végleges engedélyét, az iskolaépületnek mérnöki szakér
tőm által történő felülvizsgálata után és szakvéleménye alapján adom 
meg. 

Az iskolafenntartás személyi terheit tárcám terhére vállalom mind
addig, míg a község fentvállalt kötelezettségeinek mindenben eleget 
tesz. Ellenkező esetben az iskola megszüntetéséről intézkedem. 

Az iskola elnevezését a következőképpen állapítom meg: CELL
DÖMÖLKI ÁLLAMI GIMNÁZIUM. 

A tandíjakra vonatkozóan a 4.510/1946. sz. rendeletemmel a kö
zép- és felsőfokú iskolákra vonatkozóan életbe léptetett progresszív 
tandíjrendelet rendelkezései irányadók. A befolyó díjjövödelem a pos
tatakarékpénztárban nyitandó tandíjletéti csekkszámlámra fizetendő 
be, melynek megnyitására vonatkozóan a périzügyrninisztériumot 
egyidejűleg megkerestem. 

Budapest, 1946. évi november hó 26-án. 
A miniszter helyett: Nagy államtitkár." * 
A miniszteri alapító okirat megérkezése meggyorsította a szerve

zési munkákat a községben és a járásban egyaránt. Mindenki, akire 
bármi is rá volt bízva, egész odaadással, szívvel-lélekkel, szorgalma
san, felelősséggel tette a magáét. 

A közadakozás is megindult: a Kereskedők és Iparosok Egyesülete 
3000 (háromezer)!, Keresk. Alkalmazottak Szakszervezete 80 (nyolc
van), a Hangya Szövetkezet maga 800 (nyolcszáz), a helyi villa-
mosmű 250 forintot adott a gimnázium céljaira, MÁV, Osztály
mérnökség 71 Ft. És sorban jöttek a kisebb adományok is. A járás 
községei is biztosították a 100 000 (százezer) forintos évi hozzá
járulást. 

Nádasdy Lajos 

Í ígéretes évad 

A zenebarát kör 1997/98-as programterve 
Változatos és érdekes hangversenyeket kí

nál az 1997/98-as évadra is a Celldömölki 
Zenebarátok Köre. 

A rendezvények mindig szombati napon 
18 órakor kezdődnek az Ádám Jenő Zeneis
kola kamaratermében. 

* 
November 15-én A kamarazene gyöngy

szemei címmel a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola győri tagozatának növendékei ad
nak hangversenyt. 

December 6-án Koczor Péter Zongoramű
vész, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraver
seny döntőse Bach-, Beethoven-, Chopin- és 
Liszt-múveket ad elő. 

1998. január 24-én lesz a Liszt Ferenc Ze

neművészeti Főiskola debreceni tagozatának 
bemutatkozó koncertje. 

Február 28-ára tervezik Baja Zoltán pécsi 
brácsaművész fellépését. 

Március 21-én Ifjú tehetségek pódiuma 
címmel a Zeneakadémia hallgatóinak kon
certjét rendezik. 

Az évadot az Ádám Jenő Zeneiskola taná
rainak koncertje zárja. 

Bérlet 300 forintos áron váltható a zeneis
kola igazgatói irodájában 1997. október 31-
éig. 
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Ildikó „szemüvegén" át 
Követtem én is a példát, hogy családunk 

gyökerei után kutatgassak. Számos ismerő
söm akad, akik mindezt kitartó szorgalom
mal sikeresen megoldották. Gyönyörűség
ben lehetett részük. Magam is jártam uta
mat nyári szabadságaim idejében, régi 
anyakönyveket lapozgatva - a paplakokban 
is megértő fogadtatásban volt részem. Sok 
mindenre rájöttem, de egy Itáliában élő fes
tőművész rokonom egyik tanácsadó levelé
ben kiábrándított: ne ezt keresd, nem érsz a 
végére, inkább előre tekints, többre jutsz -
írta. 

A napokban részt vettem egy tanácskozá
son, amelynek nemes célja, hogy Kemenes
alja idegenforgalmi problémáit bogozza, a 
fejlődés irányát egyengesse. Ekkor villant 
fel gondolatomban a nemrég szerzett él

mény, amely elsősorban zárt családi „ügy", 
de ennél mégis tovább mutat. Aranyos uno
kahúgom látogatott hozzánk, az öreg hegyi 
pince padlásszobájában kívánt aludni, és 
pár napot eltöltve nálunk bejárni a vidéket. 
Már javában forrott a must, időm is akadt, 
szívesen szegődtem kalauzul, kísérve Keme-
nes útjain - barátja társaságában. Komá
romból jöttek, ahova látogatóba mi is el
mentünk nemrég, sajnálni és csudálni a Du
nát. Vendég-rokonom Ildikó. Öregedőben 
rájöttem olyasmire, amire nem gondoltam. 
Egy fiatal, húsz év körüli leány szemüvegén 
át nézni az általam jól ismert tájat, Keme
nesalját. 

Ildikó szemrehányást tett édesapjának, 
úgy, a háta mögött: Elmúltam húsz éves, és 
eddig nem hozott el ide, a ti szülőföldetekre. 

Ez hiba ~ egyeztem vele hallgatólagosan. -
Mert nálunk - folytatta - „csak" a Duna 
van, azon is osztozkodunk a szomszédokkal 
manapság. Itt meg minden falu egy tündér
kert, a temetők virágosak, szépek. Van Ság
hegy, Somló, mélyről fakadó fürdők, hadi¬
fogolytemetŐ, Pannóniaring, Berzsenyi-ház 
és megannyi írástudó nyomdoka, rangos 
kastélyok, fogadók, szépen meszelt házak, 
virágok, jó bor, no meg a Bagoly névre hall
gató kellemes vasútikocsis vendéglő. A két
tornyú templom és a levegő, a csend. 

Se vége, se hossza a felsorolásnak. Nem 
is folytatom. Magam is sok mindent isme
rek, tudok, számos írásomban vallottam 
szülőföldünkről. Bánom, hogy az említett ta
nácskozáson szóltam, helyettem Ildikó lá
tásmódját kellett volna „ benyújtanom". Bár 
rossz ez a kifejezés, de mit is írjak mindar
ról, amit egy fiatal látogatásának íratlan 
vendégkönyvébe jegyzett. DJ. 

Sághegyi Szüret í^\&* 

A Kresznerics Ferenc Könyvtár 
irodalmi pályázatának díjnyertesei (1.) 

Horváth Vanda: Az ősz 
Beköszöntött az Ősz. A termé

szet ilyenkor pihenőre készül. 
Rövidülnek a nappalok, 

hosszabbodnak az éjszakák. Hű
vösödnek a reggelek, ködösek a 
hajnalok. A napsugár bágyadtan 
pislákol, és csak dél felé bújik elő 
a szürke felhők mögül. A fák szí
nes ruhákat öltenek. Leveleik 
sárgára, pirosra, barnára változ
nak, és lehullanak. Mennyi cso
dálatos színárnyalat! Az állatvi
lágban nagy a sürgés-forgás. A 

madarak hosszú vándorútra in
dulnak. Az ősz gyümölcsérlelő! 
A fákon kéklik a szilva, piroslik 
az alma, fürtökben lóg a zamatos 
szőlő. Lázas munka folyik a ker
tekben mindenfelé. Az emberek 
betakarítják a termést, szedik a 
burgonyát, törik a kukoricát. 
Szeptember az új tanév kezdete. 
Az iskolák újra gyermekszótól 
hangosak. 

Én szeretem ezt az évszakot, 
mert gyönyörű' a táj. 

A diáklány a celldömölki Eötvös Loránd Altalános Iskola ötödikes 
tanulója. Fényképünkön átveszi Molnár Gábortól, a Polgármesteri 
Hivatal főtanácsosától a próza kategóriában kiérdemelt első díjat. 

Orvosi ügyelet Celldömölkön 

6. Csütörtök 
7. Péntek 
8. Szombat 
9. Vasárnap 

10. Hétfő 
11. Kedd 
12. Szerda 
13. Csütörtök 
14. Péntek 
15. Szombat 
16. Vasárnap 
17. Hétfő 
18. Kedd 
19. Szerda 
20. Csütörtök 
21. Péntek 
22. Szombat 

November 

Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Ádám Dona 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Hlotyák Katalin 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Gáyer Tatjána 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Bérdi Gusztáv 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gáyer Tatjána 
Dr. Pánykó Magdolna 

Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Kovács Zoltánné 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Kurányiné K. Szilvia 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Tóth Zoltánné 
Marsai Gyuláné 
Körhöczné K. Izabella 
Marton Istvánné 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 

23. Vasárnap 
24. Hétfő 
25. Kedd 
26. Szerda 
27. Csütörtök 
28. Péntek 
29. Szombat 
30. Vasárnap 

Dr. Kiss Imre 
Dr. SükÖsd Éva 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Larisza 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Sükösd Éva 

Dikoveczné K. Mária 
Körhöczné K, Izabella 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Marsai Gyuláné 
Lang Zoltánné 

Szemészeti szakrendelés 
A celldömölki rendelőintézet szemészetén a szakrendelés a meg

üresedett állás betöltésével 1997. október 16-án megkezdődött 
A rendelés vezetője: dr. Gáti Éva alorvos, szemész szakorvos. 

Rendelés ideje: 

HÉTFŐ 8.30-14.30 
KEDD 8.30-15.30 
SZERDA 8.30-14.30 
(minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 
CSÜTÖRTÖK 8.30-14.30 
PÉNTEK 8.30-13.30 
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Puska helyett fényképezőgéppel jár „vadászni" 
Október l-jétől november 10-

éig eSy fotókiállítás látható a cell
dömölki Ádám Jenő zeneiskola fa
lai közt. A 24 természetfotó készí-
yjje Sebestyén Zoltán, akit erről az 
oldaláról eddig még szinte senki 
sem ismert. A 40 éves tősgyökeres 
kemenesmagasi tanárember ez idá
ig, mint a kcmcnesmagasi citeraze-
nekar megbecsült vezetője volt 
közismert nemcsak szűkebb pátri
ájában, hanem a megye határain túl 
is. Akik közelebbről is ismerik őt, 
tudják róla azt is, hogy szenvedé
lyes vadász. A vadászszenvedélyt 
még a nagyapjától Örökölte, aztán 
mindig akadt valaki a közelében, 
aki nem engedte, hogy ez a tűz ki
aludjon benne. 

Fiatalemberként járta a határt a 

vadászokkal, de a vadásztársaság
ba nehéz volt bekerülni. Csatango-
lásai közben egyre jobban megsze
rette a természetet, az erdei vada
kat, figyelt a környezet minden ap
ró kis rezzenésére. Ha már puskát 
nem vehetett a kezébe, fényképe
zőgépet akasztott a nyakába, és 
ahogy ő mondja, vértelen vadásza
tokra indult. Ezek emlékét mintegy 
ezerötszáz felvétel őrzi. 

Nem profi fényképész ő, hanem 
igazi amatőr fotós egy Zenit géppel 
és a hozzá tartozó teleobjektívek-
kel. Számtalanszor kelt hajnalhasa
dáskor, hogy becserkésszen egy-
egy vaddisznó családot, hisz azok 
nappal nem nagyon járják az erdőt. 
Különböző fortélyokhoz folyamo
dott, hogy a rigófiókák kitátsák a csőrüket, és így kaphassa őket len

csevégre. Ahány felvétel, annyi él
mény. Minden képnek külön törté
nete van. 

Azt mondja, nem azok az igazán 
kedves felvételei, amiket a külön
böző teleobjektívek segítségével 
készített, az igazi élmény az, ami
kor 6-8-10 méterre meg tudja kö
zelíteni a vadat anélkül, hogy az 
észrevenné, és űgy kattinthatja el a 
gép zárszerkezetét. 

Sebestyén Zoltán annyira ama
tőr körülmények között dolgozik, 
hogy nincs saját laboratóriuma, 
hisz egy színes labor árát nem a 
pedagógus fizetéshez szabják. Fel
vételeit ugyanúgy hívatja elő, mint 
bárki más. A kis fotókon azután jó 

szemmel veszi észre, melyek érde
mesek a kinagyításra. Ezek a na
gyítások is központi laborokban 
készülnek, így elesik az alkotás 
egy fontos lépésétől, a képkivágás
tól, amit a nagyítás során tehetne 
meg. Ennek tudatában lehet igazán 
értékelni azokat a felvételeket, 
amiket elénk, nézők elé tár. 

Sebestyén tanár úr először a 
Föld Napja alkalmával a saját isko
lájában tárta kollégái és tanítványai 
elé alkotásait. A tanár úr - aki a 
kemenesmagasi iskola igazgatója-
elmondja még, hogy bár nagyon 
félti a fotóit, ha valamelyik iskola 
igényt tart rá, szívesen rendelkezé
sére bocsátja vándorkiállítás for
májában. Völgyi L. 

Képes visszapillantó a sporttörténeti eseményre 

Magyarország-Ausztria nemzetek közötti Szuper Liga férfi asztalitenisz-mérkőzést rendeztek október 14-én az alsósági tornacsarnokban. A sporttörténeti 
eseményen készültek Hetényi László felvételei. 
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Ujabb irodalmi emlékhely Kemenesalján 
Megáldatott ez a ma meg gyö

nyörű táj az írástudók meglepő so
kaságával, így a költészet, a szép
írás zavarba ejtó szigetén élünk, él
hetünk. Mindezt sokan, sokszor 
idézték, publikálták, és ennek sze
rencsére szívből, lélekből fakadó 
ápolása sem lankad, szinte minden 
évben felragyog valami fényesség 
falukról, falukra. E tekintetben ér
zékelhetően gazdagok vagyunk. 
Nem titkolt szándék, hogy ezen 
írás elsőként adja, adhatja hírül: 
Nemeskeresztúr önkormányzata 
arról határozott, hogy a fiatalon, 62 
éves korában, 1997 elején elhunyt 
BERTHA BULCSÚ írónak méltó 
emléket állítanak. 

Szép József polgármester leve
lében ez áll: „Képviselő-testüle-

mindenben támogató feleség, a 
nagy betegség idején a hűséges 
ápoló, megható szerénységgel úta 
levelét, végül is egyetértően, hisz 
megerősített minket abban, hogy 
Bulcsúnak Nemeskeresztűr és a 
Balaton volt a meghatározó, szere
tett világa! A döntéshez hozzáteen
dő: annyi mindenről elkéstünk már, 
hogy később minden csak amolyan 
pótlás marad. így volt ez Bertha 
Bulcsú esetében az elsikkadt szán
dékokkal, azért adták meg számára 
már halála után többek között az 
alternatív Kossuth-díjat. 

Ami Nemeskeresztűrt illeti, sőt 
az egész Kemenesi tájat, Kis-Som-
lót, Ságot, majd a költőóriást -
Berzsenyit - , szóljon erről maga az 
író. Egyik híres kötetében, A feje

tünk 1997. június 26-i ülésén meg
tárgyalta a Bertha Bulcsú-emlék
tábla állítására tett előterjesztést." 
Küldte az egyetértő döntés jegyző
könyvi kivonatát és írja: ...„Bízom 
abban, hogy ezzel a tervezésen túl
lépve a megvalósítás irányába in
dulnak el az események." 

Még szeptemberben Hetényi 
László kiváló fotóssal, a polgár
mester kalauzolásával bejártuk Ne-
meskeresztúrt, az író nagyszülei
nek valamikori portáját abban a re
ményben, hogy „tettenérünk" vala
mit még, ami hitelesen emlékeztet 
mindarra, ami ide kötötte őt, gyer
mekkorától mindvégig, a szeretett 
nagyszülők haláláig. Szépíróról 
szépen illene írni - bárkiről is ter
mészetesen -, de ehhez most kevés 
a magamfajta próbálkozó. A ked
ves olvasó talán „indoklást" is el
várna, hogy miért éppen Nemeske
resztúr adhat emlékhelyet Bertha 
Bulcsúnak. És valami „sietség" fel
vetődése is beszűrődhet az érdek
lődés vonalába. 

Amikor a gondolat felmerült, az 
író közvetlen hozzátartozói, a leg
illetékesebb, Franciska - az írót 

delem sírja felett címűben a 233, 
oldalon „Látogatóban Berzsenyi-
éknél" (1976) így ír: „Eszeveszet
ten hajtok a nyolcas úton, hogy vi
szonylag időben elérjem úticélo
mat. ...Amikor a Bakony nyúlvá
nyain túljutok, a laposabb kemenes-
aljai tájra, megnyugszom. Az idő 
is javul. Még cseperészik az eső, 
de messzebbre látni, mint a hegyek 
között. Jobbra a mező közepén fel
tűnik Somló, aztán ismerős falvak 
mellett hajtok el: Somlójenő, Tüs
kevár, Karakó. Jánosházánál vasút 
keresztezi az országutat. Előtte, 
utána táblák. Balra Nemeskeresz
túr, jobbra Jánosháza. Jánosházán 
át vezet az űt Celldömölkre. Szíve
sebben kanyarodnék balra, Nemes
keresztúr irányába, mert ebben a 
faluban töltöttem gyermekkoro
mat, s később legénykoromban itt 
kóstoltam bele a paraszti munkába, 
itt tanultam meg, hogy kell fogni a 
kaszát, s mire való az igaszeg. Jó 
lenne bemenni Keresztúrra. Ne
meskeresztúrra én mindig hazame
gyek. A falu megújhodott, de a mi 
portánk elhagyatott. Nagyapám, 
Bertha Mihály meghalt. Az ökrei 

előtt esett össze a mezőn, s azok 
áthúzták rajt a gurguláL ...Most a 
kilencvenkét éves nagyanyám őrzi 
a házat, ügyel a Kossuth-szőlŐre és 
a dáliákra. Szépek ezek a dáliák, és 
szomorúak. Szomorú az egész ud
var. Élettelen. Nem kotkodácsol
nak a tyúkok, nem totyognak fel a 
tornácra a kacsák... Nem bőgnek a 
csöbör felett a marhák, mint a régi 
itatások idején. Ha Keresztúron já
rok, bemegyek azért az istállóba, 
kocsiszínbe, pajtába. Megtapoga
tom, megsimogatom a jászlakat, a 
falra akasztott jármot, a fészerben 
a vonyószéket, a régi paraszti élet 
pusztuló relikviáit. Ha nagyanyám 
itt hagy bennünket, nem lesz miért 
Keresztúrrajönni. Bárki tudja." 

Most, hogy végigjártuk a régi 
portát, Bulcsú felemlegetett emlé
kei majdnem érintetlenek! Mindez 
annyira meglepő, hogy elérzéke
nyül az ember. Mai tulajdonosa, 
Varga Imréné, Magdolna néni sze
retettel gondozza az udvart, a ker
tet Virágözönben lépdelünk, kö
szönet érte. Bocsássák meg - nem 
szeretnék magamra hozni érdemet 
-kicsi falumra inkább. Akaratlanul 
megtöltött a büszkeség, hisz Mag
dolna asszony - most már egyedül 
él itt - leánynevén Lóránt Magdol
na KisköcskÖn született. 

Jó úton járhatunk, terveink sze
rint jövő év májusában lenne a 
megemlékezés, emléktábla avatása 
és egy kiállítás keretében a jövendő 
emlékszoba megalapozása. Kegyes 
a sors. Annak idején Berzsenyi Dá
niel születésének kétszázadik év
fordulója ünnepére Bertha Bulcsút 
kértük fel ünnepi szónoknak. Mint 
tudjuk, Berzsenyi május 7-én szü
letett, Bertha Bulcsú május 9-én 
Nagykanizsán. Megőriztük beszé
de eredeti szövegét, aggódó méltó
sággal fejezte be méltó gyönyörű 
mondandóját: „Berzsenyi Dániel a 
klasszikus verselés irodalmi meg
valósítója hazánkban, stílusából 

erő és nagyság sugárzik. Ember
központú verseivel, ezeknek végle
tes megfogalmazásaival a romanti
ka hazai előfutára. Költő, aki gon
dolkodásra késztet, máskor elanda
lít. Sok szépséget köszönhetünk 
Berzsenyi Dánielnek. A mi gon
dunk, feladatunk Berzsenyi költé
szetének megőrzése, életben tartá
sa, és az egész magyar költői fo
lyamat életben tartása, s tovább 
építése a jövőbe, a kétezredik év 
felé, és még tovább, óvjuk könyv
tárainkat. A papír gyúlékony. A 
lángok között az emberi, költői 
gondolat is elenyészhet. Az ale
xandriai könyvtár égésekor, idő
számításunk előtt 47-ben 700 ezer 
kézirat és könyvtekercs pusztult el. 
Itt lehetett felhalmozva a tízezer 
éves mediterrán műveltség minden 
szellemi kincse, tudása. Mindez el
tűnt a lángokban. Vigyázzunkvilá-
gunkra, vigyázzunk könyvtá
rainkra, vigyázzunk nagy költőink 
szellemi hagyatékára, köztük Ber
zsenyi Dánieléra." 

Bár véletlen, de szép felra
gyogást ígér majd 1998 máju
sában, hogy a nagy költőről éven
ként visszatérő megemlékezések 
közelségében egy fiatal, szerény, 
mai író emléktáblájáról is lehullhat 
a lepel, ott a nemeskeresztúri ház 
falán. 

Dala József 
Fotó: Hetényi L. 
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Áldozatkész szeretet Hollandiában 
A celldömölki Szent Benedek Katolikus 

általános Iskola sportolói nagy szerencsében 
részesültek a nyáron. Hollandiában jártak, és 
néhány ott éló" kedves ember vendégszeretetét 
élvezhették. Ráadásul a gyermekek szálláskölt
ségét a celldömölki - de korábban Hollandiá
ban éló - Antók Zoltán fedezte, nagylelkűen 
támogatva a celli keresztény iskolásokat 

A kirándulás, a külföldön töltött szép na
pok felejthetetlen élményt jelentettek a gye
rekeknek és az óket kísérő felnőtteknek egy
aránt De Hága, Amszterdam szépsége sem ért 
fel azzal a kedvességgel, amely a vendéglátók 
szívéből áradt. A Tüski házaspár mindkét tag
ja református lelkész, s egyik gyermekük, 
Márta is most végzett a református teológián. 
Cdaérkezésünkkor ő fogadta a kicsinyeket, és 

egyszerre egy tanulságos kis dalt tanított ne
kik: „Ne aggodalmaskodj, nézz Istenedre 
fel!" Ez a rövid sor tökéletesen jellemzi a 
családot, akik Istenbe vetett bizalommal, a 
nehézségek ellenére is élik hivatásukat „Ma
gyar házat" építettek az ott élő keresztény 
magyarság számára, akiknek rendezvényeket 
szerveznek, ökumenikus istentiszteleteket 
tartanak, hogy Összefogják ezt az országunk
tól távol eső maroknyi nyájat. Szeretettel hív
ják és várják kedves hazájuk gyermekeit, aki
ket az anyagi segítség mellett a lelkük gaz
dagságával fogadnak. A Tüski család áldo
zatkész szeretetét tapasztalhattuk meg mi is. 
Tartalmas programokra hívtak meg bennün
ket, és református lelkészekként elvittek min
ket az ott élő magyar katolikusok közös 

szentmiséjére. A Szent Benedek iskolások 
kedves műsorral készültek fel a vendéglátók 
tiszteletére, és a szép számmal összegyűlt 
hollandiai magyarok számára. A műsor vé
gén a gyerekek egymás kezét fogva mentek 
végig a nézők között, s közben tiszta szívvel 
énekelték: „Szeretet áradjon köztünk!" A 
Hollandiában élők meghatottan, könnyezve 
hallgatták a szép dalt a szeretet mindenható 
erejéről, amely anyanyelvükön még sokkal 
szebben szólt. De sem Ők nem hallhatták vol
na Isten üzenetét, sem mi nem vihettük volna 
ezt a jelképes ajándékot, ha nincs mögötte 
egy magyar család csendes áldozata, akik ott, 
Vianenben arra tették rá az életüket, hogy 
másokért fáradjanak. 

Mi ezt nagyon megköszönjük nekik, és há
lát adunk Istennek, mert méltó viszonzást 
csak Ő adhat hollandiai magyar barátaink
nak! Czupor Ferencné 

Kósa Ottó századik celli mérkőzése 

Feljutásra esélyes a CVSE-Cellkolor férfi kézilabdacsapata 
Sikeresen szerepel a Celldömölki VSE-Cellkolor férfi kézilabdacsapata 

a Nemzeti Bajnokság U. osztályában, játékukat mégis meglepő érdekte
lenség kíséri. 

A csapat az Északnyugati-csoportban 9 forduló után az elérhető 18 
pontból 13-at szerzett. A 8. forduld után - 6 győzelemmel, 1 döntetlennel 
és 1 vereséggel - jobb gólkülönbséggel a tabella 1. helyén álltak. Utolsó 
hazai mérkőzésükön Tata csapata ellen sajnálatos vereséget szenvedtek, 
de a hátralévő 3 forduló nyílt izgalmas küzdelmet tartogat 

AZ ŐSZI FORDULÓK EREDMÉNYEI: 
1. forduló: CVSE-Cellkolor-NIKE FŰzfŐ 30:24 
2. forduló: Balatonalmádi-CVSE-Cellkolor 27:26 
3. forduló: CVSE-Cellkolor-Győri ETO I I . 28:27 
4. forduló: MISCHEK Hungária SE-CVSE-Cellkolor 34:38 
5. forduló: CVSE-Cellkolor-Solymári SC 38:25 
6. forduló: Győri Széchenyi FSC-CVSE-Cellkolor 30:30 
7. forduló: CVSE-Cellkolor-MÁV Előre SC 23:21 
8. forduló: CVSE-Cellkolor-Kapuvár 30:26 
9. forduló: CVSE-Cellkolor-Tata 22:26 
A csapat tagjai: Kósa Ottó (játékos-edző), Horváth Gábor, Pozsonyi 

Mihály, Tóth Róbert, Németh László, Fonyó László, Lendvai Roland, 
Ludvig József, Gőcze Imre, Csóri Norbert, Sali Tamás, Koronczai Gábor, 
Darabos Szabolcs, Dénes Ákos. Átlagéletkoruk 22-23 év, a csoportban a 
legfiatalabb csapat 

A volt NB l-es játékos, Kósa Ottó öt éve edzője, egyben játékosa a 
csapatnak. Túl van a 100. celli mérkőzésén, ez alkalomból Fehér László 
ügyvezető elnök, Lőwinger György technikai vezető és Szabó Lóránt 
szakosztályvezető köszöntötte őt a Tata elleni mérkőzés előtt 

A tavalyi kihagyott év után ismét a csapat erőssége Gőcze Imre és 
Fonyó László, az őszi szezonban kiegyensúlyozottan kitűnő teljesítményt 
nyújt Lendvai Roland. 

Az idei bajnokság célkitűzése az 1-4. hely megszerzése, ami magában 
foglalja az NB I/B-be való feljutás esélyét is. A csapatot a Sághegyalja 
MGTSZ, a CELLÉP KFT., Szakács László kőfaragó támogatja. 

A mérkőzéseken kisszámú nézősereg buzdítja a csapatot, de a rend
szeresen kilátogató szurkolók (alkalmanként 80-100 fő) lelkesen biztatják 
őket Az őszi szezon hátralévő mérkőzései idegen pályákon lesznek. A 
tavaszi szezonra viszont felkészülhet Celldömölk kézilabdát szerető kö
zönsége. Lelkesítsük közösen, minél többen a csapatot! 

Tulok G . 

Ifjúsági 
labdarúgók 
Mersevátról 
A megyei I I . osztályba felju

tott mersevátl labdarúgócsapat 
Ifjúsági együttesének tagjai: 

Álló sor: Kovács Pius vezető
d i tag, Patakos Gusztáv edző, 
Márkus Péter, Völfer Krisztián, 
Borsits György, Pintér Tamás, 
Győrvári Benedek, Katona Jenő, 
Viliág Krisztián. 

Guggolnak: Kovács József, 
Győrvári István, Kovács Ádám, 
Molnár Szabolcs, Németh Attila, 
JfSmond János, Józsa Tamás, 
Marsai Csaba edző. 
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L A B D A R Ú G Á S 
MEGYEI I . OSZTÁLY 

Kemenesalja-Táplán-Interfruct 1:0 (0:0) 
Vönöck, 150 néző, vezette: Samu 
Kemenesalja: Horváth Zs. - Princzes, Sebes

tyén, Huszár, Vincze - Döbröntei (László), Var
ga, Szálai, Fűzfa - Rúzsa, Fenyő (Árvái). Edző": 
Marsai József. 

Tápián: Holbok - Nagy, Mester, Szemes -
Somlai, Seper, Molnár (Fazekas), Kovács, Tóth 
(Bakucz) - Szieber, Hajmási. Edző: Horváth 
Árpád. 

Küzdelmes mérkőzésen a vendégcsapat tag
jai többet foglalkoztak a játékvezetővel, mint a 
játékkal. Sportszerűtlen magatartásuk a hazaiak 
győzelmét segítette elő. Góllövő: Rúzsa. Ifi: 2:3. 

Jánosháza-Nagyrákos 1:0 (0:0) 
Jánosháza, 500 néző, vezette: Papp J. 
Jánosháza: Szenté -Laczi, Takács T., Pacsi, 

Rétfalvi - Závecz (Takács Zs.), Varga, Her¬
mann (Csapó), Tóth - Lenorics, Bors. Edző: 
Jőzsa Sándor. 

Nagyrákos: Czeglédy - Kocsis, Peresztegi, 
Takács, Némethy-Tihanyi (Bita), Tóth, Albert, 
Ráncsik - Bedőcs (Horváth), Laczó (Csóbor). 
Edző: Bita Gyula. 

A jánosházi búcsú hangulata csak a I I . félidő 
közepétől tüzelte fel a hazaiakat, de ezúttal ez 
is elég volt a sikerhez. Góllövő: Takács Zs. Ifi: 
3:0. 

Vép-Kemenesalja 3:2 (3:0) 
Vép, 200 néző, vezette: Takács F. 
Vép: Kemecsei - Deres, Habda, Blés, Hor

váth A. - Hőbér (Németh Z.), Soós, Szálai, Ru-
dolics - Németh A., Bolla (Nyári). Edző: Szán
tai István. 

Kemenesalja: Horváth Zs. - Vincze, Huszár, 
Sebestyén, Árvái (Jánosa) - Szálai, Princzes, 
Varga, Döbröntei (Szántó) - Fenyő, Rúzsa. 
Edző: Marsai József. 

Az első félidőben szerzett előnyét féltő hazai 
csapat majdnem ráfizetett a I I . félidőben rákap
csoló vönöckiek ellen. Góllövők: Bolla (2), Né
meth A., i l l . Princzes, Sebestyén. Ifi: 11:3. 

Táplán-Interfruct-Jánosháza 2:2 (0:2) 
Táplánszentkereszt, 300 néző, vezette: Rá-

duly. 
Tápián: Bakucz-Mester, Bősze, Molnár, Se

per-Tóth, Kovács, Molnár R. (Berta), Fazekas 
-Hajmási (Horváth L.), Szieber. Edző: Horváth 
Árpád. 

Jánosháza: Szenté - Csapó, Takács, Tóth, 

Rétfalvi - Horváth I . , Závecz, Varga, Hermann 
-Lenorics, Bors. Edző: Józsa Sándor. 

Jó iramú mérkőzésen 2:0-ás vezetés után a 
jánosháziaknak végül meg kellett elégedniük a 
döntetlennel. Az eredmény igazságosnak mond
ható. Góllövők: Molnár K., Tóth (11-esbŐl), ül. 
Bors és Horváth. Ifi: 4:1. 

Kemenesalja-Vasvár 1:0 (1:0) 
Vönöck, 100 néző, vezette: Hujber. 
Kemenesalja: Horváth Zs. - Döbröntei, Se

bestyén, Huszár (László), Fűzfa - Fenyő (Lő-
rincz), Szántó, Szálai, Jánosa - Rúzsa, Varga. 
Edző: Marsai József. 

Vasvár: Sály - Fülöp, Pónácz, Németh, Bő
sze (Koroknai) - Vizvári (Nagy), Hántó, Takács 
(Ódor), Balogh - Botfa, Pölöskei. Edző: Kiss 
Ervin. 

A tartalékosán felálló hazai csapat több hely
zetet dolgozott ki. Ebből egyet értékesített, és 
ezzel otthon tartotta a 3 bajnoki pontot. Góllö
vő: Rúzsa. Ifi: 1:2. 

Jánosháza-Vép 3:2 (0:0) 
Jánosháza, 200 néző, vezette: Remport. 
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács (Leno

rics), Rétfalvi, Szomorkovics - Závecz (Her
mann), Varga, Tóth, Horváth - Bors, Takács Zs. 
Edző: Józsa Sándor. 

Vép: Kemecsei - Deres, Habda, Horváth, I l 
lés - Balikó, Soós, Szálai, Rudolics - Bolla 
(Nyári), Németh A. (Hőbér). Edző: Szántai István. 

Szünet után a hazai csapat két gólos előnyre 
tett szert, amit a vendégek kiegyenlítettek. A 
győztes gól a 88. percben Rétfalvi távoli lövé
séből született. Góllövők: Bors (2), Rétfalvi, DL 
Németh A., Rudolics. Ifi: 3:1. 

MEGYEI ü. OSZTÁLY 
Szeleste-Kemenesmagasi 3:0 (1:0) - Ke-

menesmagasi: Finta - Károly, Bodor, Szabó, 
Búzás - Hérincs, Németh, Velencei, Pázsi (Po
lák) - Berghoffer, Nagy (Marton). Edző: Szuh 
József, 

Jő mérkőzésen egy jó Kemenesmagasit győ
zött le egy még jobb Szeleste. Góllövők: Szár, 
Németh L., Kovács P. 

Rábapaty-Mersevát 1:2 (1:0) - Mersevát: 
Horváth - Fűzfa, GyŐrváry, Orbán, Domonkos 
- Varga, Marsai (Nagy), Gyurák, Vizi - Gulyás, 
Mészáros. Edző: Nagy Csaba. 

Paprikás hangulatú mérkőzésen rászolgált a 
győzelemre a kemenesaljai csapat - elsősorban 
a I I . félidei teljesítménye alapján. Góllövők: Bi-
ró T., UL Gulyás, Gyurák. 

Alsóság-Csénye 0:2 (0:2) - Alsóság: Rajczi 
- Rózsás, Zsirai, Németh L., Bödör - Nagy 

Herczeg, Sárközi (Varga I.), Fekete (Kolompár) 
- Tüzes, Gelesics. Edző: Balhási László. 

Az I . félidő alapján megérdemelt vendégsiker 
született ismét Alsóságon... Góllövők: Darva-
lics. Lakatos. 

Nagysimonyi-Simaság 2:2 (1:1) - Nagysi-
monyi: Palkovics L. - Hajas, Takács, Lőrincz, 
Molnár - Szakáll, Pethő, Palkovics B. (Já. 
nossy), Czöndör (Nagy) - Asbóth, Major. Edző: 

90. 
Da 

Balhási István. A mérkőzés túlnyomó részében 
létszámfölényben játszó hazai csapat nem tudott 
élni a lehetőséggel. Góllövők: Szakáll, Major, 
i l l . Kovács Z. (2). Kiállítva: Hajas, i l l . Szabó. 

Mersevát-Gérce-Vásárosmiske 2:2 (1:1) 1 
Hatalmas presztízcsatán elmaradt a hazai gyo". 
zelem, és elmaradt a helycsere is a tabellán. 
Góllövők: Gulyás (2) ül. Major (2). 

Kemenesmagasi-Ostffyasszonyfa 1:0 (1:0) 
- A minimális győzelemre mindenképpen rá-! 

szolgált a hazai gárda. Góllövő: Bakodi. 
Szergény-Hegyfalu 1:1 (0:0) - Jóiramú, 

színvonalas mérkőzésen igazságos pontosztoz
kodás. Góllövők: Horváth G. i l l . Csóka Gy. 

BŐ-Nagysimonyi 6:1 (1:0) - A hazaiak lel 
kes játéka eredményes is volt, főként a I I . fél 
időben. Góllövők: Varga (2), Balikó Z. (2), Fe-
renczy, Trittremmel, i l l . LŐrincz. 

KÖRZETI BAJNOKSÁG 
Csönge-Sitke 3:1 (1:1) - A győzelmet job

ban akaró hazaiaknak sikerült a három pont 
megszerzése. Góllövők: Szabó (2), Heller, ill 
Viganó. 

Hegyhát SE-Boba 8:0 (1:0) - A I I . félidői 'Öv. 
ben látottak alapján megérdemelt a hazai csapa c^b 
nagyarányú győzelme. 

Nemeskocs-Kenyeri 0:1 (0:0) - A hazai 
aknák még 1 l-esből sem sikerült betalálniuk csel 
ezen a meccsen. Góllövő: Módos T. 

Hosszúpereszteg-Csönge 3:1 (0:1) - A U 
féüdő döntött a hazai csapat javára. Góllövők 
Tóth, Góczán, Nagy, Dl. Heller. 

Kenyéri-Hegyhát SE 5:1 (3:0) - A mérkő
zést már az I . félidőben megnyerte a hazai gár 
da. Góllövők: Szombathelyi, Varga, Kövi, Mój A b 
dos, i l l . Nagy I . 

Sitke-Nemeskocs 3:2 (2:1) - A hazaiaknak 
sikerült begyűjteniük a 3 pontot. Góllövők: Far 
sang, Poós, Pék, i l l . László, Baráth. 

Boba-Egyházashetye 5:6 (3:2) - Változatos 
mérkőzésen a nagy gólpárbajban a vendégek 
eggyel többet találtak. Góllövők: Györkös (2' 
Porkoláb K. (2), Legli, Dl. Zsoldos (2), Csőre 
(2), Lórántfy, Csókás. 
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ELLENFELEINK VOLTAK... 
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pápai ELC-CVSE-Antók Nyomda l - l (0-1) 
Pápa, 700 néző". Vezette: Molnár (Csorna) 
Pápai ELC: Takács - Izsa, Marton, Szabó J., Simon (Mészáros, 

90.) - Nagy L., Oravecz, Mohácsi, Máté - Nagy Zs., Présing. Edző: 
Dalnoki László. 

CVSE-Antók Nyomda: Horváth - Latyak, Csákvári, Bognár, Sti-
ber - Nagy (Balhási, 70.), Dobány, Molnár, Lengyel - Békés (Nagy 
A., 90), Pécz. Edző: Sebestyén Attila. 

Szép, napos idóben került sor október 19-én a két szomszédvár 
együtteseinek találkozójára. Az első negyedórában némi celldömölki 
fölény alakult ki a mérkőzésen, de az első kapura lövésre a 15. percig 
kellett várni. Ekkor Lengyel célozta meg a pápai kaput, de 16 méteres 
lövése a kapus ölében halt el. A 17. percben viszont a vezetést is 
megszerezte az Antók Nyomda csapata. Pécz ugrott meg a balszélen 
és az alapvonalról a 16-osra ívelt vissza. A beívelt labdára Molnár jó 
ütemben érkezett és kapásból védhetetlenül vágta azt a pápai kapu 
jobb alsó sarkába (0-1). 

A gól után is a celli csapat maradt támadásban. A 23. percben 
Takács jó érzékkel hárította Dobány jobb sarokba tartó labdáját. Több 
szabálytalanságot vétettek ezekben a percekben a pápaiak saját térfe
lükön, egy ilyen szabadrúgást követően Lengyel került óriási gólhely
zetbe, de lövése következtében a labda a bal kapufa mellett sajnos 
kicsúszott. Az első félórai fölény után kiengedett a celli együttes. A 
hazai csapat élt a lehetőséggel és egyre bátrabban támadott. A 36. 
percben pedig majdnem gólt ért el a PELC. Nagy Zs. két celli védő 
között játszotta magát helyzetbe, de Horváth kapus belevetődött íö-
vésébe, és róla szögletre pattant a labda. Két perc múlva Máté távoli 

élidő- lövését csak másodszorra tudta menteni Horváth. A félidő utolsó per-
csapat cében a celli csapat vezetett szemre is nagyon szép támadást. Molnár 

indította a jobb oldalon Dobányt, aki szépen ment el ellenfele mellett 
és Békéshez passzolt, aki visszatette a labdát Molnárnak, ő most egy 
csel után Péczhez játszott, Pécz pedig Dobányt hozta tiszta helyzetbe. 
Sajnos a kiugratás Dobányt már leshelyzetben találta, és így oda lett 
a gólhelyzet. 

Szünet után feltámadt a pápai csapat, és egyre-másra vezette táma
dásait kapunkra. A nagy akarat az 50. percben meghozta a kiegyenlítő 
gólt. Egy szabadrúgás után ugrott meg a baloldalon Présing, aki majd
nem az alapvonal és a tizenhatos találkozásáról élesen belőtte a labdát. 
A belőtt labdára Horváth kapus kimozdult, de 
Csákvári is menteni akart becsúszással. Sajnos 
nem jól ért a labdához, amely balszerencsére 
lábáról a vetődő kapus alatt a saját kapunkban 
kötött ki ( l - l ) . A gól után tovább fokozták a 
pápaiak a sebességet. Fölényükre jellemző 
volt, hogy az 57. percben már az ötödik szög
lethez állíthatták le a labdát. A beívelt szögle
tek nem voltak veszélytelenek, de szeren
csénkre hol Horváth ügyeskedett, hol pedig a 
pápai csatárok ügyetlenkedtek. Az 59. percben 
Latyák szabálytalankodott Nagy Zs. ellen, 
amiért sárga lapot kapott. A következő percek
ben Bognár és Lengyel próbálkozott távoli lö
vésekkel, eredménytelenül. A 66. percben 
Horváth kidobásával Dobány iramodott meg, 
le most ő késlekedett a leadással, és így Pécz 
Wott lesre. Ezzel egy ígéretes támadás oda 
ett. A következő támadásnál Pécz cseleivel az 
frületbe kergette a pápai védelmet, de sajnos 
;gy csellel többet csinált, így oda lett újra egy 
friási helyzet. Ezzel lényegében a celli együt-
es ellőtte puskaporát. A pápaiak vették át új¬

; a kezdeményezést, de védelmünk állta az 
'stromot. A 79. percben Molnárnak, míg a 83-

Bognárnak is fölmutatta a játékvezető a 
i lapot. Az utolsó percben időhúzásként 
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mindkét csapat cserét hajtott végre, jelezvén ezzel az edzők, hogy a 
döntetlennel kiegyeztek. 

Ezúttal sem sikerült Pápa ellen NB ni-as mérkőzésen győzni a 
celli csapatnak. A döntetlen viszont Pápán jó eredménynek szá
mít. A győzelem elnapolva a tavaszi visszavágóra. A celli csapat 
játékosai igyekeztek, az első félórában pedig bizonyították, hogy 
vidéken is méltó ellenfelek. Annak ellenére, hogy öngóllal egyen
lítettek a hazaiak, az eredmény igazságosnak mondható. A celli 
csapatban Horváthnak volt egy bravúros védése, egyébként a szo
kott formában védett. A közvetlen védelemre helyenként nagy 
nyomás nehezedett, Stiber, Bognár, Latyák és Csákvári azonban 
elfogadható játékkal rukkolt ki . A középpályán Lengyel és Mol
nár volt elemében, míg elől Pécz nyújtott jobb teljesítményt. 

Szoros mérkőzést játszott az ifjúsági csapat, amely a 40. percben 
újból elvesztette egyik legjobb játékosát, Pintér Zoltánt. Pintért egy 
szándékos megrúgás után mentő szállította a kórházba, ahol begip
szelték ugyanazt a lábát, amely a Tapolca ellen törött el. A Pápa-
Celldömölk ifjúsági mérkőzésen 0-2 (0-0) gólkülönbségú" győzelem 
született. Góllövők: Kunos, Nyári. 

CVSE-Antók Nyomda-Soproni Vasutas SE 2-0 (1-0) 
Celldömölk, 600 néző. Vezette: Wenczel (Ajka) 
CVSE-Antók Nyomda: Horváth - Nagy A., Csákvári, Latyák, 

Stiber - Győrvári (Nagy I . , 82.), Bognár, Molnár (Dobány, 67.), Len
gyel - Pécz, Békés (Balhási, 86.). Edző: Sebestyén Attila. 

SVSE: Mozsolits - Takács, Orosz, Ruzsits, Katona - Magony, 
Bánfalvi, Porpáczy (Honti, 78.), Szálai (Stark, 50.) - Farkas (Németh, 
60.), Gulyás. Edző: Ivancsics Miklós. 

Október 26-án, igazi őszi napon, csípős hidegben került sor a lab
darúgó-mérkőzésre. A hazai pályán megszokottaknak megfelelően 
celldömölki fölénnyel indult a játék. A 8. percben csak az SVSE 
kapusának volt köszönhető, hogy nem szerezte meg a celli csapat a 
vezetést. Csákvári 23 méteres szabadrúgását ütötte ki bravúrral a jobb 
felső sarokból. Szálai, az SVSE játékosa kapott előzőleg Bognár buk
tatásáért sárga lapot, A 12. percben biztató helyzetből Lengyel emelt 
kapu fölé. A 17. percben Győrvári íveltbe jobb oldalról szabadrúgást. 
A beszálló labdát Bognár tette maga elé, és négy méterről leadott 
lövésébe Mozsolits belerepült, róla kipattant a labda. Nagyszerű ka
pusteljesítmény volt. A 27. percben ismét Bognár előtt nyílt lehetőség 
gólszerzésre, de lövésébe az utolsó pillanatban egy védő belelépett, 
s így odalett a helyzet. Még egy perc sem telik el, amikor újból 

kimaradt egy óriási helyzet. Bognár hozta ki
tűnő labdával helyzetbe Békést, aki a védőket 
faképnél hagyta, és a kifutó kapus mellett el
lőtte a labdát, amely a jobb kapufa alsó tövéről 
vágódott ki. Két perccel később Stiber veszé
lyeztette Mozsolits kapuját, 22 méterről leadott 
lövése a bal kapufa mellett csúszott ki az alap
vonalon túlra. A 36. percben Csákvári a kirob
banó Gulyást ütötte el, amiért a játékvezető 
kezében már villant is a sárga lap. Egy perccel 
később Farkas kapott sárgát, mert Stiberrel 
szemben szabálytalankodott. A 39. percben 
szép támadást vezetett a celli csapat. Molnár, 
Békés és Pécz volt a labda útja. Pécz egy kissé 
hosszabban tette maga elé a labdát, melyet 
Mozsolits kivetődve szedett le a lábáról. Pécz 
eljátszotta, hogy a kapus szabálytalankodott 
vele szemben, de a kitűnően vezető Wenczel 
Pécz ellen ítélt szabadrúgást. Tegyük hozzá, 
jogosan. A félidő utolsó percében végre meg
született a várva-várt hazai gól. Latyák szerzett 
labdát, és nagyszerűen indította Péczet, aki a 
16-oson belül bal oldalon levette, és a kifutó 
soproni kapus fölött a hálóba emelt (1-0). 

Szünet után sem változott a játék képe, a 

Pécz Károly, a „cselkirály" (Folytatás a 16. oldalon) 
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(Folytatás a 15. oldalról) 

celli csapat kezdeményezett többet, de támadói vagy sokat vártak ki, 
vagy pedig körbe lőtték a kaput, de azt véletlenül sem találták most 
el. Az első negyedóra leteltével két szöglet is jelezte a celli fölényt, 
de a 64. percben egy szép kontratámadás végén elszalasztottá a ven
dégcsapat a kiegyenlítést. Az 50. percben beállt kistermetű, de nagyon 
mozgékony Stark húzott el a bal oldalon, a labdát félmagasan élesen 
belőtte. A lövésre kivetődött Horváth, de kezéből kicsúszott a labda 
a 60. percben becserélt Németh elé, aki 4 méterről az üres kapu fölé 
emelt. Szerencsénkre óriási gólhelyzetet hagyott ki a soproni csatár, 
s így elmaradt a gólok egalizálása. A 67. percben Dobány lépett 
pályára Molnár helyett. Pályára lépése után három perccel ő is kiha
gyott egy óriási helyzetet. Latyák indította egy pazar labdával, melyet 
14 méterről csúnyán fölé lőtt. Azután újabb három perc elteltével 
Dobány helyrehozta előző hibáját, melynek előzményéért már érde
mes volt a mérkőzésre kimenni. Pécz kapott Csákváritól labdát a 
felezővonalnál. Amit Pécz innét kezdve a labdával és ellenfeleivel 
művelt, az minden labdarúgó álma. Mint kés a vajban, úgy ment sorra 
keresztül az összes soproni védőn, akik még szabálytalanul sem tud
ták szerelni. Látványos cselei, trükkös megoldásai talán még az el
lenfél játékosait is elragadták, mert szinte legyökereztek a védők, 
amikor Pécz túljutott valamennyin, és bal oldalról odatette az üresen 
álló Dohánynak a labdát, aki most feltette az i-re a pontot, közelről 
kilőtte a jobb sarkot (2-0). Dobány tovább folytathatta volna a gól
rúgást, de megelégedett eggyel. Ugyanis a 75. percben a változatosság 
kedvéért most Stibertől kapott gyönyörű labdát, hat méterre csak a 

kapussal állt szemben, de nem sikerült az összpontosítás, fölé lőtt, 
hátralévő időben kiegyenlített játék folyt a pályán, már egyik ka 
sem forgott nagy veszélyben. 

A celli játékosok jóvoltából élvezetes Játéknak lehettünk sze 
tanúi a kerítésétől megfosztott ligeti sportpályán. Ugyanis az 
éve épült pályakerítés is, akárcsak a labdarúgó-csapat, megújul 
előtt áll. Reméljük, olyan kerítés fog épülni, amely újabb 50 év 
fennáll majd a CVSE-Antók Nyomda csapatával együtt. Vissza 
térve a mérkőzésre, az ellenfél igazolta az elmúlt hetek jó szerep 
lését, de a minden csapatrészben jobb Celldömölk ellen ez moj 
kevésnek bizonyult. Horváthnak voltak jó védései, de hogy gfl 
nem kapott, azt csak Némethnek, az SVSE játékosának köszön 
heti. A védelemben Latyák végre a neki szimpatikus poszton sze> 
repelhetett, amit jó játékkal hálált meg. Stiber, Csákvári és Nag 
A. is Jó teljesítményt nyújtott. A középpályán most Lengyel vo! 
a legjobb, de Bognár sem sokkal maradt le. A közönségnek na 
gyon tetszett a fiatal Győrvári játéka, amit vastapssal Is elismer 
tek. Molnár a tőle megszokott szorgalmas játékot nyújtotta. Pét 
nagy kedvvel játszott, gólja, de különösen gólpassza előtti telje, 
sítménye a mezőny fölé emelte. Békés is sokat mozgott, a góllft 
véssél most nem volt szerencséje. Dobány beálltával feljavult 
támadójátéka a csapatnak, kár hogy három gólhelyzetéből csa 
egyet tudott kihasználni. A látottak alapján a 2-0 az SVSE-: 
hízelgő, jobb helyzetkihasználás esetében most is meg lehete 
volna rúgni a hatost. 

Az erősen tartalékosán kiálló celldömölki ifjúsági csapat, ha kissé 
nehezen is, de végül megérdemelt győzelmet aratott. Celldömölk 
SVSE 3-1 (1-0). Góllövők: Nyári (2), Vass. 
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ELLENFELEKRE VÁRVA., 
November 16-án az őszi évad 

utolsó mérkőzésére Petőházán 
kerül sor. A Petőházi Cukorgyári 
SE labdarúgó-csapatával celldö
mölki csapat eddig hat bajnoki 
mérkőzésen találkozott. Mind a, 
hat találkozó az NB III-as baj
nokságban volt. A hat mérkőzés
ből hármat játszottunk PetŐhá¬
zán, amelyből csak egyszer sike
rült döntetlenre játszani, kétszer 
vereséggel távoztunk a cukor-
gyári pályáról. De szép lenne a 
soron következő mérkőzésen 
győztesen elhagyni Petőházát! 

Az egyetlen petőházi döntet
lent 1989. május 28-án érte el a 
CVMSE. A mérkőzésen az aláb
bi játékosok játszottak: Zsolnai -
Horváth, Szomorkovits, Szent
györgyi, Sebestyén - Dobány, 
Lakner (Gelesits), Geicsnek, 
Varga I . - Sziffer, Varga Cs. 
Edző: Udvardi Mihály. Ered
mény: 3-3 (1-2), 1 l-esekkel 5-4 
Petőháza javára. Ez utóbbi azt je

lentette, hogy Petőháza 2, Cell
dömölk 1 pontot kapott. A cell
dömölki csapat már két góllal ve
zetett, de a korabeli újság szerint 
„A kétgólos előnynél kényelmes-
kední kezdtek, és ez megbosszul
ta magát." Góllövők: Sziffer, 
Szentgyörgyi, Gelesits. 

A Cukorgyári SE kitűnő rajtot 
vett az 1997-98. évi bajnokság
ban. A második fordulótól egé
szen a tizedikig vezette a Ba-
kony-csoport tabelláját. Most 
azonban megtorpant, és a 12. for
duló után egyenlő ponttal, de 
rosszabb gólkülönbséggel mö
göttünk áll a hatodik helyen. Per
sze játékosai nem felejtették el a 
labdarúgás tudományát, csak ép
pen hullámvölgybe került a pető
házi csapat. Viszont a CVSE-An
tók Nyomda csapatának most 
már csak a Répcelak és a Pető
háza maradt arra, hogy bizo
nyítani tudják játékosai: vidéken 
sem ijednek meg az árnyékuktól. 

Ha az időjárás engedi, akkor jó 
mérkőzésre van kilátás Petőhá
zán. Tipp: 2 X 1 
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Legfrissebb: 
Répcelak-CVSE-Antók 

Nyomda: 0-0 

Völgyi László felvétele a Sopron elleni mérkőzésen készült 

Hirdessen az Új Kemenesaljában! 
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