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Jankovics László
világsikere
A Július 16-18. között
Bydgoszczban rendezett atléti
kai se rdülíí-világbajnokságon
Jankovics László a 4-szer 100as váltó tagja volt,
A csapat a döntőbe jutás
után 41,86 másodperces új or
szágos csúccsal szerezte meg az
ötödik helyet.
A váltó harmadik futójaként
induló celldömölki fiú ezzel
óriási sikert ért el.
T

7999.

augusztus 10-11.

Celli programok
a teljes napfogyatkozásra
Kemenesalja térsége is részese
lesz annak a ritka természeti je
lenségnek, amely augusztus 11én következik be. Az érdeklődés
egyre növekszik. A turizmus szá
mára jelentős fellendülést adhat
ez a kivételesen ritka esemény,
főleg akkor, ha ezt megfelelő ér
deklődést kiváltó kiegészítő

programok is segítik. A Tourinform-CelldÖmÖlk Irodája min
den érdeklődő számára rendelke
zésre áll, programokat ajánl,
szálláslehetőségeket kínál. Nagy
segítőkészséget tanúsít az 1. sz.
postahivatal, támogatást nyújtott
(Folytatás a 2. oldalon)

Gyermektáborok
Helyi táborok várták idén nyáron is a
vakációzó gyerekeket idejük kellemes és
hasznos eltöltésére.
A Családsegítő Szolgálat június 28-ától jú
lius 9-éig tartotta táborát, amelyen 47 gyerek
vett részt. Az alkotótáborban délelőttönként
szakemberek foglalkoztak a gyerekekkel Arvay Imréné és Balázsné Németh Margit ve
zetésével. Németh Gyula népi iparművész,
Kovács Henrietta népi gyermekjáték-készí
tő, ütés Erika szobrászművész és Horváth(Folytatás a 2. oldalon)

.,•:

Mozgássérültek
a Dunakanyarban
Az elmúlt hónap közepén a Dunakanyarba ki
rándultak a Vas Megyei Mozgássérültek Egyesü
lete celldömölki helyi csoportjának tagjai, ahol Vi
segrád, Szentendre és Esztergom nevezetességei
vel ismerkedtek. A két autóbusz 90 utasát az idő
járás is a kegyeibe fogadta, így felejthetetlen él
ményben volt részük. Legtöbbjüknek sokat jelen
tett az esztergomi bazilikában eltöltött idő, ahon
nan lelkiekben megerősödve léptek ki.
- Itt mindenki elvonult a maga csendességébe, hogy hálát adjon a jó Istennek. Én is erőt
merítettem, és kértem a Szűz Anyát, hogy az
előttem álló műtét alatt legyen mellettem mondja Holpert Jenőné, aki köszönetét fejezi
ki a csoport nevében Söptei Józsefhének, a
MÁVÉPCELL Kft. igazgatójának, Balogh
Zsolt vállalkozónak, az udvarias és segítőkész
gépkocsivezetőknek, valamint a „kalauzolást"
vállaló ifj. Ködös Endrének és feleségének,
Györgyinek.
V.L.

*

A
SATO-ídbornok
Celldömölkről

*> Búcsúzott az edző
*

llllllllllllll
(S. old.)
(14, old.)

Cél az 5. hely

A nyári szabadságok miatt
lapunk következő száma
augusztus 26-án jelenik meg.

Iskolalátogatás
Svédországban
A kegytemplom kincstárában található értékekről
képes beszámoló a 6. oldalon.

A Gáyer Gyula Általános Iskola egy környe
zetvédelmi program keretében több éve kapcso
latot tart fenn az egyik észak-svédországi kisvá
ros alapfokú iskolájával. A levelezéseken túl
(Folytatás a 2. oldalon)
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Celli programok a teljes napfogyatkozásra
(Folytatás az 1. oldalról)

a Vas Megyei Tudományos Is
meretterjesztő Egyesület (TIT).
A nevezetes eseményt a
Kresznerics
Ferenc
Városi
Könyvtár rendezvénye nyitja.
Augusztus 10-én délelőtt 11 óra
kor neves budapesti szakember,
Zombori Ottó tart előadást Uni
verzumtól a Kárpát-medencéig;
egy csillagász ezredvégi gondo
latai a teljes napfogyatkozás előtt
Város
Celldömölk
Csepreg
Körmend
Kőszeg
Sárvár
Szentgotthárd
Szombathely
Vasvár

címmel. A rendezvényen vásá
rolhatnak emlék képes levelező
lapot, hozzá a legkisebb értéktől
bélyeget 11-én az 1. számú pos
tán emlékbélyegzéssel növelhe
tik az emlék értékét. Ugyancsak
kapható lesz a különleges bé
lyegblokk is!
Örömmel adunk hírt arról,
hogy a teljes napfogyatkozás
napján, augusztus 11-én a FertőHansági Nemzeti Park Igazgató
ságának Vas Megyei Irodája a

T

TI

12:48:28
12:47:33
12:47:40
12:47:20
12:48:07
12:47:07
12:47:34
12:47:58

11:24:57
11:24:05
11:24:03
11:23:59
11:24:38
11:23:29
11:24:06
11:24:21

Gyermektáborok
(Folytatás az 1. oldatról)

né Kulcsár Gyöngyi tanítónő segítségével a
kézművesség, a képzőművészet, a papírhaj
togatás rejtelmeivel ismerkedtek a táborozók,
László Judít vezetésével pedig színjátszással
foglalkoztak. Délutánonként középiskolás se
gítők is vigyáztak a gyerekekre a szabadidős
programok alatt, amelyek során kirándultak
a Bakonyba, Pápára, az őrségbe, a Balaton
hoz.
Hasonló jellegű volt a Kemenesaljái Mű
velődési Központ által szervezett kézműves
tábor, ami július 5—9-ig tartott. Pálné Hor
váth Mária igazgatónő elmondta, hogy a ta
valyi sikeres próbálkozás után hirdették meg
az intézmény tevékenységéhez illő tábort 10¬
14 évesek számára. A kézművesség titkaiba
az itteni gyerekeket is Németh Gyula, Kovács

Ság hegyen a Trianoni keresztnél
tartja a központi rendezvényét,
idehívja és várja a vendégeit.
Egytálétel és valódi sági bor, va
lamint üdítőitalok fogyasztására
lesz lehetőség. A tervezett prog
ram 11 órától 13 óráig zajlik.
Korábban már írtunk a megje
lent levelezőlapról. Ez már meg
vásárolható a Tourinform Irodá
ban, a Művelődési Központban,
a postán és az Alapítvány a Ság
hegyért szervezetnél. Az ese

T2

T3

T4

12:47:19
12:46:30
12:46:37
12:46:10
12:46:57
12:46:19
12:46:23
12:46:51

12:49:37
12:48:38
12:48:43
12:48:29
12:49:17
12:47:54
12:48:45
12:49:06

14:11:24
14:10:30
14:10:52
14:10:18
14:11:06
14:10:25
14:10:37
14:11:07

Henrietta és Illés Erika vezette be, rajtuk kí
vül Ipsicsné Nagy Erzsébet és Vass Vero
nika ismertették meg a gyerekeket a néptánc
alapjaival, népi mondókákkal és gyermekjá
tékokkal. Délutánonként szintén kötetlenebb
programokon vehettek részt a táborozók,
amikor is kirándultak, fürödtek és moziztak
is.
Szabadidős és sporttábort hirdetett a Tourinform-Celldömölk Iroda, melynek első tur
nusa július 12—17-ig tartott. Horváth Melin
da, az iroda vezetőjének elmondása szerint
14 celldömölki és vidéki, 6-13 éves korú
gyerek ismerkedett a lovaglással. A Fodat
Lovasiskolában kellemes, szívélyes fogadta
tásban részesültek, tiszta, szép helyen tanul
tak lovagolni délelőttönként. Itt készült fel
vételünk. Az egyéb programok között szere
pelt csoportjáték Hetényi Henrietta veze
tésével, Tamás Gáborné kondicionáló tor
nán segítette a helyes testtartás és a jő kon

ménynapján, augusztus 11-én al
kalmi postahivatal működik és
emlékbélyegzést végez a posta.
Délelőtt 8 órától 10 óráig az 1.
számú hivatalban, Celldömöl
kön, majd pedig a Ság hegyen a
Trianoni emlékműnél, az említett
rendezvény színhelyén, délelőtt
11 órától 13 óráig. (Cikkünk
höz mellékeljük a legfontosabb
információkat tartalmazó táblá
zatot.)
DJ.

DT
0:02:18
0:02:08
0:02:06
0:02:19
0:02:20
0:01:35
0:02:22
0:02:15

T:
TI:
T2:
T3:
T4:
DT:

a
a
a
a
a
a

totalitás közepe
fogyatkozás kezdete
totalitás kezdete
totalitás vége
fogyatkozás vége
totalitás időtartama

díció kialakítását, számháborúztak a Ság he
gyen, fürödtek Mesteriben, a heti élményeket
pedig aszfaltrajzokon örökíthették meg. A
tábor programjainak lebonyolításában sokat
segített Némedi Lászlóné és Lónyainé
Kondics Zsuzsanna, a K M K két munkatársa
is.
Nyíregyházáról érkezett Szemerey Dáni
el, aki celldömölki nyaralását használta ki,
hogy lovagolni tanuljon. Elmondása szerint
kezdetnek jó volt, talán később folytatja a
tanulást. Kellemesnek találta a társaságot, si
került kapcsolatokat kialakítani, és a progra
mok is tetszettek, leginkább a számháború.
Vargyai Viktória is a számháborút emelte ki
a programok közül, bár szerinte a többi is
érdekes volt. Szeretné folytatni a lovaglást,
ezért szívesen jelentkezett a következő tur
nusba is. A lovastábor második turnusa au
gusztus 2—7-ig tart majd.
T.G.

Iskolalátogatás Svédországban
(Folytatás az 1. oldalról)

tanár és diák cserelátogatások je
lentik az együttműködés rendsze
rességét
A svéd gyerekek az elmúlt tanév
elején egy hetet töltöttek Celldö
mölkön. Ennek a viszonzása tör
tént május 21-30. között. A cso
port a Gáyer iskola és a Berzsenyi
gimnázium diákjaiból, tanáraiból
és szülőkből állt össze. A január
ban induló szervezést nehezítette a
kőszegi diákok sajnálatos, tragikus
buszbalesete. A résztvevők a kinntartózkodás költségét saját forrás
ból, illetve az Észak-Magyarorszá
gi Vízügyi Igazgatóság pályázati
összegéből fedezték.
A csoport Balogh Zsolt vállal
kozó autóbuszával indult a több

mint ötezer kilométeres útnak. A
buszozás fáradalmait a kompátke
lés tette változatosabbá. Skelleftehamn kisváros polgárai nagy sze
retettel fogadták a csoportot. A
programok gondos szervezése jel
lemezte az ott-tartózkodást. Az is
kola és a város életén túl betekin
tést adtak a svéd családok életébe,
hisz az elszállásolást a fogadó is
kola családokkal oldotta meg. A
svéd természeti és kulturális örök
ségek megtekintése és szórakozta
tó rendezvények biztosították a tar
talmas időtöltést
A kapcsolat nem szűnik meg,
hisz megállapodás történt svédor
szági tanulók celldömölki látogatá
sára 2000 őszén, illetve 2001-ben
annak viszonzására.

Az iskolák nemzetközi kapcso
latai nem „úri igények", hanem az
európaiság szerves része, különö
sen akkor, amikor egy iskola az élő
idegen nyelvek oktatását jelölte
meg prioritásai között Ehhez kap
csolódik az elektronikus kommuni
káció, amely lehetővé teszi a világ
hálón keresztül történő nyelvgya

korlást, mások megismerését, más
népek elfogadását. Az elektronikus
úton történő együttműködés esz
közfeltételein segítettek a svéd ba
rátok egy számítástechnikai labor
ajándékozásával. A 18 IBM típusú
számítógép szeptembertől már a
Gáyer iskola tanulóinak rendelke
zésére áll.
Bakó István
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Mit kapott ön

Celldömölktől?

Szenes Zoltán honvéd tábornok
Kilencéves koromban költöztünk Köcskről
Celldömölkre, és 14 éves koromban kerültem
el otthonról. Azóta számos helyen tanultam,
dolgoztam, illetve laktam (Szombathely, Tata,
Kaposvár, Tatabánya, Leningrád, London,
Brüsszel, Nápoly), de egy dolog biztos volt az
életemben: hazautazás Celldömölkre. A tá
gabb otthont nekem ugyanis a város jelenti:
ott lakik édesanyám, kisebbik húgom, várnak
a barátaim. Jó érzés sétálni a városban, örülni
annak, hogy fejlődik, modernizálódik a tele
pülés.
A mai Eötvös Loránd Általános Iskolában
tanultam és szocializálódtam „celliül". Kitűnő"
tanáraink voltak, akik szeretettel és szigorú
sággal ösztönöztek bennünket jobb tanulásra
és nagyobb teljesítményre. Mai fejjel hálás va
gyok azokért a személyes pedagógiai „beavat
kozásokért" is, amellyel vagy nálam, vagy a
szüleimen keresztül akartak önmagam „meg
haladására" késztetni. Hiszen a hangsúly nem
a jobb osztályzaton volt (általában jeles-kitűnő"
tanuló voltam), hanem egy-egy tantárgy hoz
záértőbb tanulásán, egyéni gyengeségek le
küzdésén, egy-egy helyzet pozitív megoldá
sán. Ezek az élmények, tapasztalatok, képes
ségek nemcsak az általános iskolai eredmé
nyekre, hanem az egész személyiség fejlődé
sére kihatottak. Ezért emlékszem jó szívvel és
büszkén volt tanáraimra - Horváth Lajos, Ko
vács Imre, Oszkó házaspár, Vida Mária, Majnovics Mária, Süle Ferenc és mások - , akik
kitűnő képviselői voltak a celli pedagógustár
sadalomnak.
Meghatározó élményeket szereztem Cell-

ben a fizikai munka világában. Minden nyáron
részt vettem különböző diákmunkákban: ta
nultam fegyelmet, kitartást, segítőkészséget,
és a valóság megismerésében fontos tapasz
talatokat szereztem. Mindezen élmények és ér
tékek sokat segítettek később a katonai pályá
mon is.
Érdekes, hogy Celdömölk nem katonavá
ros, mégis legalább két tucat honvédtisztet
adott a hazának. Köszönhetően az otthon ta
nullaknak, a gyökereknek, valamennyien kitű
nően helytállnak a szolgálatban, a munkában,
az emberi kapcsolatokban. A „rangidős" Bali
József vezérőrnagyként az első magyar ENSZtábornok, aki jelenleg az UNMOGIP parancs
nokaként Kasmírban szolgál; bátyámat. Sze
nes Józsefet a köztársasági elnök május 21-én
nevezte ki tábornoknak; korosztályom képvi
selői (Tánczos Miklós, Benkő Péter, Csönge
Gyula, Baranyai Péter, Jakab Ferenc és má
sok), valamennyien fontos középvezetői be
osztásokat töltenek be a Magyar Honvédség
ben. Nehéz lenne megmagyarázni, hogy a vá
ros szülöttei miért sikeresebbek az állagnál a
katonai pályán, de azt hiszem nem tévedek, ha
mindezt az otthoni indíttatásnak tulajdonítom.
Kapcsolatom a „szülővárossal" folyamato
san változik, más-más tartalommal töltődik
fel. Iskolás- és ifjúkoromban még jobban kö
tődtem az emberekhez, barátokhoz, ismerő
sökhöz, kisközösségekhez, gyermekkori élmé
nyek tárgyiasult színhelyeihez. Később ez a
viszony egyre inkább általánossá vált, otthon
felfogásom bővült, érdeklődésem kiterjedt a
város helyzetének átfogó megértésére. Külö

nösen így volt ez egy-egy hosszabb külföldi
út után, amikor szinte személyes örömként és
sikerként értem meg a lakóhely gyarapodását,
szépülését és fejlődését. Majd azt vettem ész
re, hogy minden közel került hozzám, ami
celldömölki: emberek, ügyek, kapcsolatok. Ez
már az otthonnal való azonosulás, a lokálpat
riotizmus új minőségét jelenti, amikor az em
ber a tágabb világgal való viszonyában tekinti
már magát cellinek. Ezért aztán - lehetősége
imnek megfelelően - igyekszem mindenben
és müidenkinek segíteni, amellyel úgy gondo
lom, hogy szűkebb hazám javát szolgálom.
Igen jó gondolatnak tartom az „elszármazot
takkal" való foglalkozást, amellyel az önkor
mányzat segíteni szeretné a városhoz tartozás
explicit kifejeződését.
Völgyi László
NATO-fotó: Alan G. Burns

Falunap Tokorcson címer- és zászlóavatással
Július 17-én a hagyományos
nak mondható falunap ünnepi
programjaként felavatták To
korcson a falu címerét és zász
laját. Tokorcs neve a 13. szá
zadtól Ismert, az ősi címert
1907-ig használták, de az azévben készült pecsétlenyomón
már csak a „Vas Vármegye,
Tokorcs 1907" felirat volt ol
vasható. A település képviselő
testülete most látta időszerű
nek, hogy elkészíttesse a falu
jelképeit.
Dömölki Lajos polgármester
elmondta, hogy Feiszt György
levéltári kutatásai után Kamper
Lajos és Kamper László tervezte
és készítette el a szimbólumokat.
Az ősi címeren is ezek szerepel
tek, csak más elhelyezésben. A
szőlőtőke a rajta lévő két szőlő
fürttel és az ekevas a szorgos,
dolgos embereken túl az össze

tartozást, a szeretetet is jelképe
zik.
A 90-es évektől szépen fejlő
dött a falu. Ekkor építették a fa
luházat, kiépítették a telefon- és
gázhálózatot, huszonnégy telket
alakítottak ki beépítésre, melyek
nek a közművesítését kell befe
jezni. Tervezik a szennyvízháló
zat kiépítését, letelepedési se
géllyel kívánják támogatni a te
lepülésen építkező fiatal házaso
kat. A Megyei Területfejlesztési
Tanácstól egymillió-hétszázhctvenkétezer forintot nyertek pá
lyázaton, ezen összeget is terveik
megvalósítására fordítják. A ta
valyi átfogó vizsgálat után a
Közigazgatási Hivatal a megye
egyik legjobban működő kör
jegyzőségének találta a jegyzői
hivatalt, dicsérve ezzel Major
Tiborné jegyző munkáját.
Az ünnepségen a polgármester
köszöntötte dr. Györkös Péter

és Kovács Ferenc országgyűlési
képviselőket, a környező telepü
lések polgármestereit, az egyhá
zak képviselőit, a falu lakóit.
Koller László, a megyei közgyű
lés alelnöke ünnepi beszédében
történelmi jelentőségű esemény
nek nevezte az avatót. Vélemé
nye szerint a műltba visszaréved
ve és a jövőbe tekintve lehet a
falu fejlődését nyomon követni,
a lakók mindenkori kemény
munkája reményt ad a boldogu
lásra.
Az ünnepi beszéd után Nagy
Péter plébános szentelte meg és
Sághy András lelkész áldotta
meg Tokorcs új címerét és zász
laját. Sághy András beszédében
a zászlót és a címert jelnek ne
vezte, mely összeköt, de meg is
különböztet másoktól, jelnek,
mely a hovatartozás tudatát ápol
ja. Ezután Dömölki Lajos polgár
mester a képviselő-testület nevé

ben díszpolgári címet adományo
zott Fodor Attila vállalkozónak.
Az első ízben kiadott cím kitün
tetettjének jelentős része van a
falu fejlődésében.
Délelőtt zajlott Tokorcson az
ötödik alkalommal megrendezett
halléfŐző verseny, melynek első
helyezettje a kemenesszentmártoni Dávid György és családja,
második lett a celldömölki Hor
váth Sándor és csapata, míg har
madik helyen végzett az AjkaPadragkűtról érkezett Nagy Péter
és csapata. A főzéssel egyidőben
rendezték a kispályás labdarúgó
tornát, amelyen Kemenesmihályfa végzett az élen Nagysimonyi
és Tokorcs előtt. A délelőtti lo
vasparádé után délután a sitkei
színjátszócsoport, a sitkei citerazenekar és a sitkei-gércei páva
kör szórakoztatta az ünneplő tokorcsiakat, majd este bállal zárult
a falunap.
Tulok G.
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0 MEGKÉRDEZTÜK I
• VÁLASZOLTAK í
Molnár László:
Hetente járok ki a csütörtöki
piacra. Az a véleményem, hogy
helyileg nagyon kicsi, szűknek
bizonyul a sok árus és vevő szá
mára. Úgy gondolom, ki kellene
vinni a forgalomból. Hátul, a par
kolónál és a játszótérnél jóval na
gyobb hely állna rendelkezésre.
A vásári résznél nem tapasztalok
rosszat, különböző választékkal
és árakkal lehet találkozni, van
választási lehetőség. A zöldséges
piaci résznél is bő a választék,
egyelőre magasnak találom az
árakat, az áru viszont átlagban
szépnek mondható. A bolhapiaci
részt drágállom. Szombatonként
nem járok piacra, így arról nincs
véleményem.
Krajcsovics Istvánné:
Engem a piac hangulata ragad
meg, inkább nézelődni járok ki,
nem vásárolni. Általában találko
zom valakivel, beszélgetünk, né
zelődünk. Megfelelőnek találom
a piacot, a területe is elég nagy.
Elégedett vagyok a választékkal,
bár az én stílusom más. A zöld
séges rész választéka kielégítő,
főleg a nyári hónapokban, az
árakkal is elégedett vagyok, bár
a frissen megjelent zöldségek,
gyümölcsök drágák, de a primőr
mindig és mindenhol drága. In
kább kistermelőktől vásárolok,
nagyon szép árujuk van. Szere
tem a bolhapicot is, hangulatos,
néha-néha találok valami ked
vemre valót. A celliek általában
szeretik a zsibit. A szombati piac
körülbelül tizede a csütörtökinek,
ezzel részben vagyok elégedett.
Én szívesen nyilvánítanék még
egy napot piaci napnak.

Pappné Szabó Judit

Pappné Szabó Judit (árus):
Szeretünk Celldömölkre járni,
öt éve talán egy csütörtök sem
maradt ki, hetente itt vagyunk.
Szívesen foglalkozunk az árusí
tással, szeretjük az embereket,
próbáljuk kielégíteni az igénye
ket. Ezt itt is észrevették. Úgy
hisszük, kedvelnek minket a cel
liek. Vannak állandó vevőink, a
vevőkör kialakítsához egy évnél
több nem kell. Szívesen megmu
tatunk bármit, ajánlunk, így so
kan visszajárnak hozzánk. Fize
téskor általában több a vásárló,
de sokszor a fizetés előtti megta
karított pénzből vásárolnak. A j kaiak vagyunk, Pécsett, Zala
egerszegen, Csornán árulunk
még. Szombatonként Ajkán áru
sítunk, ott nagyobb a hely, és egy
helyen hetente egy nap elég a ki
rakodásra.

Szálai Zsolt:
Viszonylag ritkán járok piacra.
Pozitívuma, hogy központi he
lyen van, ez kényelmes mindenki
számára. Sok városban nagyobb
és rendezettebb terület áll a vásá
rozók rendelkezésére, úgy gon
dolom, a celli piac kinőtte magát.
Nagyobb, elkerített helyről kelle
ne gondoskodni. Az árak nem
alacsonyabbak, mint az üzletek
ben, és ott kulturáltabban lehet
vásárolni. A ruházat szinte min
denhol ugyanaz, szezonális jelle
gű. A zöldséges piac választéka
nagyon jó, szép áruval és kedve
ző árakkal. A bolhapiacra is van
igény, olcsó, sok a bóvli, de ott is
lehet jó dolgokat kifogni. A város
központban dolgozom, így látom,
milyen sokan fordulnak meg ott is.
A kereslet tartja életben
Huszár Katalin:
Jó dolog, hogy központi he
lyen van a piac, de kicsi már ez
a terület. Bőséges árukészletet ta
lálhatunk, de nincs választék,
mindenhol ugyanazt árulják. Az
árban viszont van különbség,
ugyanazt az árut eltérő árakkal
kínálják a különböző árusítóhe
lyeken. A bolhapiacot nem sze
retem, inkább veszek egy normá
lisabb darabot, mint négyet-ötöt,
ami már rosszabb minőségű, rá
adásul például levetett holmi. Le
gyen kevesebb, de jobb minősé
gű, amit megvesz az ember. A
zöldségkínálat is jő, bár a vasúti
zöldséges olcsóbb, mint a piaci
ak. Az édesség viszont jobban
megéri, mint a boltban, itt kedve
ző áron nagy a választék. A
szombati piac is hasonló, mint a
csütörtöki, de érthetően kisebb.

Nagy Károlyné:
Megfelelő helyen van a piac,
központban, a kulturáltságra sem
lehet panasz. Bő és elfogadható
a választék, a pénztárcához iga
zodva lehet válogatni az olcsóbb
és drágább áruk között. A minő
ség az ártól függ, a drágább jobb,
az olcsóbb kevésbé. Bőséges a
zöldség- és gyümölcsfelhozatal,
lehet válogatni. Nem egy helyen
szoktam vásárolni, először vé
gignézem, aztán ahol olcsóbb és
szép az áru, ott veszem meg. Ál
talában őstermelőktől vásárolok,
szoktak alkudni is. A bolhapiacon
is körülnézek, jó dolgokat lehet ki
fogni, ráadásul jóval olcsóbban,
mint az üzletekben Minden héten
kijövök, ez egy kellemes program.
Közben ismerősökkel is lehet ta
lálkozni, jókat beszélgetni.
Tulok G. Fotó: Völgyi

Szálai Zsolt

Huszár Katalin

Nagy Károlyné

Molnár László

m.
Krajcsovics Istvánné
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A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
versenykrónikája
Krónikánkban csak a megyei vagy magasabb szintű verse
nyek dobogós helyezettjeit (zárójelben szaktanáruk nevét) kö
zöljük. Ezeken kívül számos versenyen értek el a gimnázium
diákjai dicséretes eredményt. Gratulálunk!
A népdaléneklési verseny megyei fordulóján 2. helyezést, a dunánnílin 3. helyezést ért el
Németh Mátyás (6/1. oszt.) (Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó).
A Varga Tamás országos matematikaverseny megyei fordulóján 2.
helyezettként az rszágos döntőbe jutott
Lócsi Levente (6/2.) (Tinger Vendel).
Az angol nyelvi országos verseny megyei fordulóján 1. helyezett,
az országos döntőbe jutott
Lócsi Levente (6/2.) (Wächter Richárd).
A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján 2. helyezést,
az országos döntőn 23. helyezést ért el
Lócsi Levente (6/2.) (Tinger Vendel).
Ugyanezen verseny megyei fordulóján, a 8. évfolyam csapatverse
nyén 2. helyezést elért csapat tagjai:
Lócsi Levente, Ovádi Gábor, Horváth Róbert (Tinger Ven
del).
A Kalmár László országos matematikaverseny megyei fordulóján
3. helyezést ért el
Lócsi Levente (Tinger Vendel).
A Kenguru nemzetközi matematikaversenyen iskolánk legeredmé
nyesebb versenyzője
Lócsi Levente (Tinger Vendel).
Az Apáczai Könyvkiadó által meghirdetett országos fizikaverseny
1 helyezettje
Lócsi Levente (Tinger Vendel).
A Bolyai János megyei matematikaversenyen 2. helyezett
Lócsi Levente (Tinger Vendel).
Az Eötvös Loránd megyei fizikaversenyen 1. helyezett:
Lócsi Levente (Tinger Vendel).
2. helyezettek:
Horváth Milán (6/1.) (Karádiné Pup Bona), Pintér Milán (I. a)
(Vargáné Kránicz Anna), Somogyi Ildikó (2. a) (Karádiné Pup
Ilona).
A celldömölki Eötvös Loránd Általános Iskola által szervezett me
gyei fizikaversenyen 1. helyezettek:
Lócsi Levente (Tinger Vendel), Portschy Ádám (6/1) (Karádiné
Pup Ilona).
3. helyezett: Karádi Péter (6/2.) (Tinger Vendel).
A megyei német nyelvi versenyen 1. helyezett
Orbán Tamás (6/3.) (Dózsáné Balogh Viola).
Az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny megyei
fordulóján 3. helyezett
Kreif Noémi (6/4.) (Joó Antalné).

Az általános iskolások Szép Magyar Beszéd versenyének város
környéki fordulóján 1. helyezett
Mészáros Klaudia (6/2.) (Dózsáné Balogh Viola).
A városkörnyéki számítástechnika-verseny 1. helyezettje
Szabó Zoltán (6/2.) (Kunyikné Járó Marianna).
A sárvári megyei Odüsszeia-vetélkedőn 1. helyezést elért 6/2-es
csapat tagjai: Németh Edina, Németh Attila, Németh Nikolett, Var
ga Gyöngyi, Kovács Izabella, Sebestyén László (Dózsáné Balogh
Viola, dr. Lennemé Patkó Ildikó, dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó, Venczellák András, Kissné Tóth Gabriella).
A megyei polgári védelmi vetélkedőn 2. helyezést elért 2. osztályos
csapat tagjai: Baráth Boglárka, Bödecs Zsuzsanna, Kulman Katalin,
Kasza Sándor, Farkas Károly, Káldos Lívia (Kissné Tóth Gabriella).
A K i tud többet Magyarországról? című megyei műveltségi vetél
kedőn 1. helyezett csapat tagjai:
Lampért Zsófia, Süle Nóra (6/6), Tinka Petra (Hl. b), Németh
András (IH. a).
A Diákolimpia országos döntőjén 6. hely:
Jankovics László (200 m síkfutás) (Vargáné Kovács Marietta),
11. hely:
Jankovics László (100 m síkfutás) (Bors László).
A Diákolimpia területi fordulóján 3. hely:
Leány kézilabdacsapat (V. korcsoport).
Tagok: Mendel Helga, Emih Abigél, Balogh Bibiána, Vass Ber
nadett, Sámson Adrién, Keresztes Linda, Csahók Mónika, Esz
tergályos Katalin, Kovács Kitti, Söptei Szabina, Márkus Alexand
ra, Hende Anikó, Kovács Nóra, Tinka Petra, Tóth Veronika, Lu
kács Amarilla (Bors László).
Megyei 1. helyezettek:
Makkos Lilla (800 m síkfutás) (Bors László), Jankovics László
(100 m síkfutás) (Vargáné Kovács Marietta), Emih Abigél (100 m
síkfutás) (Vargáné Kovács Marietta).
V. korcsoportos leány kézilabdacsapat (Kissné Tóth Gabriella)
Megyei 2. helyezettek:
Jankovics László (200 m síkfutás, V. korcsoport), Balogh Bibiána
(100 m síkfutás, V. korcsoport) (Vargáné Kovács Marietta), Janko
vics László (távolugrás, V. korcsoport), Somogyi Ákos (súlylökés,
IV. korcsoport) (Bors László), Brónyi Enikő (100 m síkfutás, IV.
korcsoport) (Vargáné Kovács Marietta).
Megyei 4. helyezettek:
Esztergályos Katalin (IV. korcsoport, leány 100 m síkfutás)
Labdarúgó-csapat: Baráth Tamás, Szabó Zoltán, Viczmándi Er
vin, Hajba Tibor, Hencz Péter, Búzás Balázs, Vass Gábor, Győr
vári Gábor, Szabó Mátyás, Sebestyén Péter, Kiss Csaba, Böröcz
Zoltán, Dittman Gergely, Hajas András, Görög Balázs, Mező
Norbert, Jankovics László, Szita Gergely (Bors László).
A Jó tanuló, jó sportoló éves pontverseny 1. helyezettje:
Jankovics László (3. b).

A természet csodái című rajzpályázat győztesei
Óvodások: 1. helyezett: Szűcs Noémi (Szalóky S. Úti Óvoda,
Celldömölk).
'. Különdíj: Tóth Melinda (Vassurány), Horváth Mercédesz (Váci M .
Uti óvoda, Szombathely).
Alsó tagozat: 1. helyezett: Hartmann Diána (Gáyer Gy. Ált. Isk.,
Celldömölk).
Különdíj: Czeglédi Boglárka (Szt. László Kat. Ált. Isk., Sárvár),
Gadácsi Eszter (Csögle), Kerék Adrienn (Gáyer Gy. ÁlL Isk., Cell
dömölk).
KMK-különdíj: Élő Dániel (Pápa).
KMI-csoportos különdíj: 3. b osztályos tanulók (Gárdonyi Ált. Isk.,
Sárvár).

Felső tagozat: 1. helyezett: Majlinger Marietta (Gáyer Gy. Ált.
Isk., Celldömölk).
Különdíj: Bedy Gergő (Gáyer Gy. Ált. Isk., Celldömölk), Doktor
Anikó (Gáyer Gy. Ált. Isk., Celldömölk), Gaál Anikó (Berzsenyi L.
Ált. Isk., Celldömölk), Németh Attila (Berzsenyi L . Ált. Isk., Cell
dömölk).
Dicsérő oklevél: Somogyi Hajnalka (Berzseyi L . Ált. Isk., Cell
dömölk), Rácz Veronika (Koncz János Zene és Művészeti Isk., Sár
vár), Kovács Lilla (Gáyer Gy. Ált. Isk., Celldömölk), Kovács Renáta
(Sylvester J. Ált. Isk., Sárvár).
Turinform Iroda különdíja: Kiss Szilvia (Berzsenyi L. Ált. Isk.,
Celldömölk).
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Kincsestár a kegytemplomban
A közelmúltban nyitották meg a kegy
templom felújított kincstárát, vagy ahogy a
legtöbben nevezik, a tárházat, amit Nagy Pé
ter plébános mutat be az olvasóknak:
- Aki ide feljön, legyen idegen vagy hely
beli, biztosan megragadja az a szépség, amit
itt lát. A címerpajzsok gyűjteménye az egyik
legnagyobb értéke a tárháznak, ezeket Koptik
Odó bencés szerzetes, a kegytemplom építője
készíttette. A címerpajzsok kegyhelyeket áb
rázolnak, melyek Magyarország, Ausztria,
Szlovákia, Horvátország területén találhatók,
de van közöttük egy spanyolországi kegyhe
lyet ábrázoló is. A tárházban több kolostor
munka is található. Ezek rendkívül munka
igényes, csodálatos alkotások, leginkább Bet
lehem-ábrázolások.
- Ügy tudom, a tárházban őriznek egy ne
héz követ, mely kis híján megölte az itt dol
gozó kútásót. Kérem, beszéljen erről!
- Ez így igaz. A kő valóban tárgyi bizo
nyítéka ennek a balesetnek, amelyből követ
kezett az első csoda, az ún. alapcsoda. A kút
ásó a Kiscelli Szűzanya közbenjárására a sú

lyos, reménytelennek látszó balesetből fel
épült. Ekkor vált híressé Dömölk. A csoda
hírére - a feljegyzések szerint - hatvanezer
ember látogatott ide, hogy bizalommal kérje
a Kiscelli Szűzanya segítségét életéhez.
- A mai fiataloknak, a felnövekvő nemze
déknek mit sugallnak ezek a kegytárgyak,
ezek a kincsek?
- A tárházban található fogadalmi ajándé
koknak megvan a szépségük, titkuk és üze
netük. Az előttünk élt népeknek mély hitét,
Istenbe vetett bizalmát, szeretetét, a Szűzanya
tiszteletét bizonyítják. Hiszen ezekben a tár
gyakban benn van a hálájuk, köszönetük a
gyógyulásért, ugyanakkor a kéréseik is a Jó
istenhez, amit a Szűzanyán keresztül intéztek
hozzá. De ezekben a tárgyakban gyakran a
betegségeiket is megfogalmazták. Arról ta
núskodnak elődeink és a tárházban található
ajándékok, hogy van járhatóbb út annál, mint
amit sok esetben magunk választunk, és ez
az út Isten útja. Ezen az úton a Magyarok
Nagyasszonyának oltalma is kézzelfogható!
Pöczc Istvánui'
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Egyáltalán

nem hittem, hogy megkapom..."

A Jónás Márton-pályázat ösztöndíjasa
Május végén adta át a Keme
nesaljái Baráti Kör évente meg
hirdetett Jónás Márton-pályáza
tának Ösztöndíjait. Az ösztöndíj
ra Celldömölk két középiskolájá
nak nevelőtestülete javasolhatta
az erre érdemesnek tartott végző
seit, akik közül a baráti kör ve
zetősége iskolánként egy-egy ta
nulót választott
A műszaki szakközépiskolá
ból idén Lempek Róbert része
sülhetett 5000 forint anyagi tá
mogatásban és könyvjutalom
ban.
Lempek Róbert szobafestő,
mázoló, festő szakon végzett. A
Szakma Kiváló Tanulója orszá
gos szaktárgyi verseny idei 10.
helyezettje. Tanulmányi- és ver
senyeredménye alapján érdemel
te ki a jutalmat.
- Banyó Gyula tanár úr mond

ta, hogy engem is neveztek a pá
lyázatra, és szerinte jó eséllyel
indulok. Én egyáltalán nem gon
doltam, hogy megkapom, ugyan
úgy, ahogy azt sem hittem, hogy
az SZKTV-n 10. leszek a döntő
ben. Anyukám volt az a család
ból, aki mindkétszer a leginkább
bizakodott. Remélte, hogy siker
rel járok, örültem, hogy a család,
a tanárok és a barátok mellett a
baráti kör is elismerését fejezte
ki eredményeimért. Ez nagyon
jól esett.
- Hogyan zajlott le az orszá
gos verseny, amelynek nemcsak
pályázati Ösztöndíjadat köszön
heted, hanem azt is, hogy nem
kellett szakmunkásvizsgát ten
ned, eredményed alapján kiérde
melted a kitűnő szakmunkásbizo
nyítványt?
- Először nem akartam indulni

SZITA-VARGA
tanulmányi támogatás
A Kemenesaljái Baráti Kör társadalmi egyesület ösztöndíja
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A támogatás célja: olyan kiemelkedő képességű, felsőfokú
oktatási intézménybe felvett diákok anyagi támogatása, akik csa
ládjuk szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák meg
kezdem, illetve folytatni.
A tanulmányi támogatást évente két személy nyerheti el, éven
ként 10 hónapon keresztül, havi 6-6 ezer forint összegben.
A támogatás odaítéléséről - a pályázatok alapján - a Keme
nesaljái Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt.
Pályázati feltételek:
1. Kemenesaljához való kötődés (vagy Celldömölkön érettsé
gizett, vagy Kemenesalján dolgozott).
2. Azok számára, akik még nem kezdték meg felsőfokú tanul
mányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsőfokú intézmény
be, jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát és
az érettségit tekintve.
3. Azok számára, akik már valamelyik felsőfokú oktatási intéz
mény hallgatói, az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga.
4. Hozzájárulás ahhoz, hogy a bizottság az anyagi helyzettel
kapcsolatban környezettanulmányt végezzen.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) egy saját kézzel írt életrajzot, amely kitér a család anyagi
helyzetére és a pályázónak választott hivatásával kapcsolatos ter
veire;
b) a pályázati kiírás pontjaiban szereplő okmányok másolatát.
A pályázat minden év júniusában kerül meghirdetésre.

a versenyen. Nem éreztem ma
gam elég felkészültnek, de tud
tam: ha nekiállok tanulni, meg
tudom csinálni. Másfél-két hőnapnyi felkészülés után Buda
pesten írtuk az elméleti kérdések
ből álló feladatlapot, amely öt
tantárgy szakfeladatait tartalmaz
ta. Innen 63 versenyzőből 19-en
jutottunk a miskolci döntőbe,
ahol gyakorlati és szóbeli felada
tok vártak ránk. Az iskolából raj
tam kívül Nagy András is beke
rült a döntőbe. Én a 18. helyről
indultam az írásbeli után, és a
döntő végére 8 helyet javítot
tam. Azt hiszem, ebben a jól si
került gyakorlatom segített a leg
többet.
-Az iskola mellett készültél a
versenyre, dolgoztál a mestered
del. Ezeken kívül maradt még va
lamire időd?

— Nem sok mindenre. Ráadá
sul még focizom is. Az izsákfai
ificsapattal idén újra bajnokok
lettünk. Mindezek miatt az el
múlt három évben szinte csak a
vasárnapjaim voltak szabadok.
Talán a nyáron kicsit többet
tudok majd pihenni, és remé
lem, több idő jut majd a baráta
imra is.
- Sikereidhez gratulálunk és
hasonlóakat kívánunk a „nagy
betűs életben" is.
Kovács Nóra

Celldömölk Város Önkormányzatának
16/1999. (V. 26.) sz. rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
25/1995. ( VI . 21.) sz. rendeletének módosításáról
M
A rendelet 2. sz. mellékletének a), b), c) pontjai az alábbiak szerint
változnak:
Sírhelyárak (az összegek az Áfát is tartalmazzák)
a) sírhely (25 évre)
2 600 Ft
- egyes sírhely
4 300 Ft
- kettes sírhely
5 200 Ft
- hármas sírhely
850 Ft
- gyermek sírhely
b) sírbolt (60 évre)
17 000 Ft
- kettes sírbolt
34 000 Ft
- négyes sírhely
1 700 Ft
c) urnakripta (10 évre)
850 Ft
d) kolumbárium {10 évre)
2-§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának
20/1999. (V 26.) sz. rendelete
a lakossági távfűtési és melegvíz-szolgáltatási díjak
megállapításáról szóló 44/1996. ( X I I . 18.) sz. rendeletének
módosításáról
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbira változik:
2. § (1) Az alapdíj:
Díj
Mértékegység
224 Ft
Fűtési célú felhasználás
Ft/légm /év
55 Ft
Melegvíz alapdíj
Ft/légm /év
279 Ft
Együttes felhasználás (fűtés + melegvíz) Ft/légm /év
2. §
Ez a rendelet 1999. június 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg
az 5/1999. (II. 24.) sz. rendelet hatályát veszti.
Celldömölk, 1999. május 26.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
3

Beküldési határidő: augusztus 1-je.
Cím: Kemenesaljái Baráti Kör, 9500 Celldömölk, Pf.: 49.
A pályázatok augusztus 15-éig kerülnek elbírálásra. A döntés
ről a pályázó 10 napon belül értesítést kap.
A bizottság a pályázó munkáját évenként értékeli és az ösz
töndíj meghosszabbításáról dönt.

3
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Alkoholellenes klubok találkozója
A helyi „Új Barátok" Alkohol
ellenes Klub szervezésében a
szomszédos megyék néhány al
koholellenes szerv eződésének
képviselőivel egész napos talál
kozó volt Celldömölkön.
Ennek megnyitóján országos
és helyi szaktekintélyek szóltak a
megjelentekhez.
A program folytatásában a

Petőfi és
a napfogyatkozás
Napjainkban és a következő hetekben egyre több szó esik az au
gusztusban bekövetkező napfogyatkozásról mind az írott sajtóban,
mind a rádiók és televíziók adásaiban. Megjelentek a harácsszedők,
jó szimatú üzletszerzők nagy hasznot remélő reklámjai is csodalátó
szemüvegek és egyéb látszerek pénztárcát apasztó ajánlataival. Amíg
a napfogyatkozás hajdani századokban a világvége rémületét keltette
a tudatlan néptömegek szívében, manapság a minél nagyobb haszon
kiaknázásának lehetőségét jelenti az ilyen alkalmakra nagyon odafi
gyelő üzleti körök számára.
Az 1842. évi Magyarországon látható teljes napfogyatkozás csodás
látványa a pápai református kollégium diákjai körében is izgalmat
keltett. Nem babonás félelmet, hiszen tisztában voltak a jelenség va
lóságos tudományos jelentőségével, és így is készültek rá, kivonulva
a város határába, hogy semmi se akadályozza őket a látvány teljes
átélésében. Ekkor volt Jókai, Orlai Petrics és Petőfi is az ősi refor
mátus kollégium diákja, és természetesen ők is részesei akartak lenni
a csodálatos látványnak. Petőfi számára majdnem tragédiává lett a
látvány, nyakas természete miatt!
Kolmár József Petőfiről írott verses krónikájában így vall a korabeli
Petőfi magatartásáról, modoráról:
„Kóborló fejedet meg nem hajthatta kemény sors.
Bár alakodra nyomá vas keze durva jegyét,
Bár csigázott test- s elkallóit öltözetedben
Pusztító erejét rád viharozta dühe.
Ily dult állapotod láttán ha került a rokonszenv,
Nem csoda, s nyers modorod visszariaszta sokat.
Emberi társulatok pártokra oszolva tusáznak;
A mi diákseregünk egylete sem vala jobb.
Mint nyakas új jövevényt fitymálva fogadtak a régibb,
Képzelt érdemeik fényire büszke tagok.
Ifjúi sziv parazsát ha olajjal elönti vetélyszenv:
Vágya, szerelme legott lánggyülöletbe csap át.
Téged űzött ez a láng tanodáktul a hir kapujáig,
Tán csak hogy hamarabb érd el a dics sugarát?
Egykori nagyságát lelkünk ha gyanítja nevednek:
Ugy ma diák korodat nem fedi éji homály."

klubélet és általában az alkoholellenesség problémáiról beszél
gettek a résztvevők. Ebéd után, a
ragyogó napsütéssel emlékeze
tessé vált Ság hegyi kirándulás
következett. Az esemény a
Krisztina-csárdában, a remek és
bőséges vacsora elfogyasztásá
val, valamint a délelőtt még egy
mástól
függetlenül
tapasz
talataikat gyűjtő csoportok be
számolójával zárult.
Vadady György

Valós az emlékező megállapítása arra nézve, hogy keményfejű,
akaratos és nyakas volt ez a Pápára pottyant kóborló „novicius" diák.
Jól igazolja ezt a napfogyatkozást végig figyelő diáktárs, Orlai Petrics
megemlékezése is. A következőket írja: „Konok természetének Petőfi
nem egyszer megadta az árát. így történt ez az 1842-ik év nyarán
majdnem megvakulással lakolt érte. Ez évben teljes napfogyatkozás
volt látható Magyarországon s mi e tünemény kedvéért a város szélére
mentünk ki, hogy azt teljes pompájában láthassuk. Amint a nap fényes
tányérja fogyni kezdett, Petőfi föltette magában, hogy annak teljes
elfogyásáig bele fog nézni, s csakugyan, intésem dacára sem vette le
arról tekintetét. De amint az első sugár igen éles hatással ismét kilövelt, Petőfi szemeire csapta tenyerét, s egész hazáig karon kellett őt
vezetni s csak napok múlva szűnt káprázata, de balszemének ez
annyira ártott, hogy avval soh' sem látott többé tisztán. - Egy fürdés
alkalmával szintén nagy szerencsétlenségben forgott Mivel a város
közelében a Tapolca vize igen sekély volt, kijártunk fürödni a félórá
nyira eső úgynevezett fekete malom alá, hol a kerekekről lezuhogó
víz, egy széles s mindenütt meg nem lábolható medencét vájt ki
magának. Egyszer itt fürdésünk alkalmával Petőfi, ki rossz úszó volt,
egész a kerekekig vakmerősködött hatolni, itt azonban a csapkodó víz
elkábította. Szerencsére vergődését azonnal észrevettük, s akadt köz
tünk oly jó úszó és merész fiú, ki őt, a különben csekély terjedelmű
mélyebb vízből a meglábolható talajra kimentette."
A diák- és kortársak általában jól és hűen frták le Petőfivel kap
csolatos élményeiket évtizedek távolából is. A diáktárs és rokon Orlai
Penics Somának ez a pápai diákoskodásukról emlékező írása is hűen
jellemzi Petőfi egyéniségét A sorsának titkos könyvében nem a pápai
határban üzemelő Fekete-malom (a pápai bencés gimnázium, a rend
feketeruhás szerzeteseinek fekete ruhájáról elnevezett malom, mely
nek tulajdonosai voltak!) zuggójában fortyogó, habzó vízben forgó
malomkerék hatalmas lapátjai alatt kellett végzetszerűen nyomorultul
elpusztulnia, hanem ahogyan prőfétikus látással megálmodta, megír
ta: a harc mezején!
S ha a fogyó napba néző szeme romlott is az evilági dolgoknak
tisztán való látására, jövőbe látó lelki szemei tisztán és világosan
észlelték a jövő titkos fátyola mögött rejtőző, születni készülő sejtel
mes világot!
Nádasdy Lajos

Napfogyatkozás

augusztus 11-én!
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Kétszáz éve született Dukán
Zádor György jogtudós, író
Büszke lehetne Zádor György
re Kemenesalja egésze éppúgy,
mint DUKA, ahol ringott a böl
csője, miután 1799. július 3-án,
kétszáz évvel ezelőtt megszüle
tett. Ifjabb korában a magyar iro
dalom és nyelvtudomány, vala
mint a magyar irodalomtörténet
sok reményre jogosító művelője,
idősebb korában a magyar jogtu
domány és jogalkotás gyakorló
bírája. A múlt század első fe
lében komoly befolyást gyako
rolt az irodalmi közélet alakulá
sára és a magyar jogtörténetre.
Az irodalomtörténetben betöltött
szerepét az utókor mindmáig
nem értékelte kellő módon, sőt
másokra osztotta a neki járó ér
demeket, és életéről sem készült
egy összefoglaló, szerepét méltó
módon minősítő és értékelő élet
rajz. Pedig Berzsenyi és Dukál
Takách Judit mellett Kemenesal
jának máig ható legnagyobb sze
mélyisége a múlt században.
A korabeli irodalmi, politikai
és társadalmi életben három né
ven jelentek meg alkotásai:
STETTNER GYÖRGY és ZÁ
DOR GYÖRGY, valamint FE
NYÉRI GYULA írói álnéven. Ez
utóbbi névnél sok esetben kérdő
jeleket olvashatunk, miután az
újabb nemzedékek nem derí
tették fel, ki rejtőzik e név mö
gött
Születése, gyermekkora és in
dulása saját szavaival a követke
zőképpen áll előttünk: „Én D U KÁBAN a kálvinista vallásban
születtem. Atyámnak hasonlóul
Györgynek. Edes anyám SOÓS
Sofia által pedig a Berzsenyi és
Antal nemzetségeknek vagyok
ivadéka. Ezeket azért kívánom
említeni, hogy ha a születés né
met hangzású nevet adott is,
mégis a származás útján is igaz
magyar vér foly ereimben.
Atyám, ki előbb katona, utóbb
falusi gazda vala, már 1805-ben
meghalt s engemet öt testvérem
mel együtt, egy Édes anya gond
jaira hagyott, ki ami hatalmában
állott, mindent elkövetett gyer
mekei jó neveltetések iránt
1807-diknek utolján a német
nyelv tanulására Kőszegre adat
tam s ott voltam két évekig.
1809-ben Pápára vitettem a
grammaticalis iskolákat s a Philosophiai tudományokat ottan
1817-ben, a törvényeket pedig a
Győri Academiában 1818-ban
elvégezvén az ügyvédi Censurát

1821diknek elején (éppen midőn
édes anyám meghalálozott) állot
tam ki Pesten. Szüleimnek szűk ér
tékjeiken öt tesWéreimmel meg
osztozván nekem a Pestvármegyei
javak jutottak választásom szerint
de ezeket csak az idén vettem által
(1823) s két évek olta egyik test
véremnél ide fenn Vasban vendég
képen mulatok a jövő évig,
amikor Pestre fogom tenni lakáso
mat s ott akarom magamat a Fő
Törvényszékek Mellett alkalmaz
tatni."
Tervét valóra is váltotta, de
Pestre költözése előtt, még Dukából levélben felveszi a kap
csolatot Kazinczyval, öt szo
nettjét megküldve neki bírálatra,
de kedveskedik neki Malvinának, azaz Dukai Takách Juditnak
egy versével és Berzsenyi Napó
leonra című epigrammájának
megküldésével is. Valóságos
költői hármast mutat be Keme
nesaljáról a korabeli írófejede
lemnek.
Szülőfalujában hozzákezdett
egy nagyszabású műve anyag
gyűjtéséhez, melyet Magyar
Poesis LitterariaHisztoriája cím
mel szándékozott kiadni. Zádornak ez a gyűjteménye képezte
alapját a Toldyval közösen ki
adott német nyelvű műnek:
Handbuch
der
ungarischen
Poesie. - In Verbindung mit
Jul(ius) Fenyéri herausgeben von
FR(anciscus) Toldy. - Pesth und
Wien. 1828.1-H Hosszú időn át
csak Toldynak tulajdoni tották,
nem tudva azonosítani Fenyéri
Gyulát!
Dukából, szülőfalujából 1824
őszén költözött Pestre. Biztos ke
nyeret nyújtó állást akar, hogy
családot alapíthasson. Először
Tököly György blumentali birto
kának fískálisi állását fogadja el,
de 1825 őszén a B ohus család ha
sonló alkalmazásában már Világosvárott találjuk. Zádor életé
ben az 1826. esztendő a forduló
pont Csépen június 28-án felesé
gül veszi Thaly Júliát, és otthagy
va világosvári állását, Budára
költöznek. Ügyvédi irodát nyit,
peres ügyekkel foglalkozik, de
nem hagy fel irodalmi munkás
ságával sem. Baráti köre kitágul:
Deák Ferenc, Kölcsey, a két Kis
faludy, Fáy András, Szemere
Bertalan és Vörösmarty a szívbé
li benső barát tartoznak ebbe a
személyes ismeretségi körbe,
majd a levelezés után Kazinczy

is. Vörösmartyt Dukába is elhoz
ta egy utazása során. Az irodalmi
élettel való kapcsolata nem szű
nik meg. Ott van Szemere laká
sán, amikor Kazinczy és Kisfa
ludy személyesen találkoznak,
amint azt Orlay Petrics festmé
nyén megörökítve láthatjuk, s a
barátok között Zádor is a képben
van. Ebben az időben lektorálja
és segíti kiadásraKresznerics Fe
renc Magyar Szótárát néhány ba
rátjával, igazi baráti „ökumeni
kus" együttmunkálkodó szere
tettel, de olvashatjuk a Vas Me
gyei Levéltárban a vármegye
gyűléséhez írott levelét is Kresz
nerics munkájának támogatása
ügyében. A szótár címében is
benne van, hogy: „Kiadják a ma
gyar nyelv és a szerző néhány ba
rátja! Fenyéri Gyula felügyelete
alatt."
Gondoljuk csak el, milyen sú
lya lehetett Zádor irodalmi tekin
télyének, ha Kazinczy, az írófe
jedelem is megküldte neki kiadás
előtt jónéhány kéziratát! Ilyene
ket olvasunk a Zádorhoz írott le
velekben: ,J5 dolgozásaimra is
kikérem az Umak ehhez hasonlitő, sőt nem csak grammatikai,
hanem stylisticai igazításait is.
Nincs az ilyennél becsesebb
baráti szolgálat ...én a Fenyéry
és a Bajza Ítéleteit érdeme
szerint tudom is akarom is be
csülni."
Vörösmartyval szívbéli barát
ságáról írtam már. Ezúttal egy
mosolyos kérést idézek Vörös
martytól: „Gyuri csak most se
gíts, soha életemben sem fordí
tok többé imádságos könyvet
még csak uj billentéssel sem.
Nagy tűzzel munkához fogtam:
de Gyuri, lehetetlen, Isten Ponti¬
us uccse lehetetlen. Én, akinek
egy levél Írásához sincsen türel
mem, hogy Írhatnék össze ennyi
imádságot, vedd által, az Isten
áldjon meg; mert különben
vissza kell küldenem. ...ne hagyd
a nyakamon, mert megöl; által is
olvasom a munkát, hogy Pápistás
legyen s a szent Írásból kívántató
textusokat én irom bele, csak he
lyet hagyj rá." Vörösmarty bete
geskedése idején Zádor szerkesz
ti egy ideig a Tudományos Gyűj
teményt.
Kisfaludy Károly halála után
barátai, köztük Zádor létrehoztak
egy tíz tagból álló egyesületet,
melynek: „Kisfaludy Károly em
lékére és munkáji kiadására

ÚJ K E M E N E S A L J A
ügyelő társaság" volt a neve, és
1836. november 12-én alakult
meg a Kisfaludy Társaság! Sok
oldalú és sokrétű, magas színtű
irodalmi munkásságát azzal érté
kelte és becsülte meg a Magyar
Tudományos Akadémia, hogy
183 l-ben előbb levelező tagjává,
majd 1832-ben rendes tagjává
választotta.
Az ősi, akkor 300 éves pápai
református főiskola testülete
1832-ben az iskola egykori diák
ját, Zádor - akkor még Stettner
- Györgyöt hívta el, választotta
meg az akkor újonnan szervezett
jogi
tanszék
professzorává.
Diákjai szerették, „világos tiszta
tanmodora elragadó volt" - írta
egyikük. Petőfire is felfigyelt an
nak pápai diákoskodása idején.
Orlay írta, hogy amikor az Athenaeumban Petőfi Borozó című
verse megjelent, „s mivel én Zá
dor házában gyakran jártam, ál
talam izente neki, hogy bordala
iban mire legyen figyelmes."
A pápai főiskola jogtanára
ként 1848-ig működött Ekkor az
első felelős magyar minisztéri
umban - vallás és közoktatás
ügyi - államtitkári állást ajánlot
tak fel neki, de ezt nem fogadta
el. Amikor Deák a pesti váltótör
vényszéki bírói állást ajánlotta
neki, ezt mégis elfogadta. A
szabadságharc bukása után állá
sától megfosztották, családjával
együtt nyomorgott, de 1851-ben
büntetését hatálytalanították, s
ekkor Sopronban fŐtörvényszéki
bíróvá nevezték ki. 1861-ben pe
dig a legmagasabb bírói fórum,
a Curia bírája lett.
Megérdemelné szűkebb pát
riájában a nagyobb megbecsü
lést!!
Nádasdy Lajos

Vigyázzunk
a városra!
A Városgondnokság felhí
vással fordul Celldömölk vá
ros lakosságához, az intézmé
nyek vezetőihez, az iskolák
tanulóihoz. Kérjük, szíves
kedjenek segíteni, s ha lehet
aktívan közreműködni abban,
hogy városunk tisztább, ren
dezettebb, virágosabb telepü
lés legyen. Ne engedjük, hogy
a szemetelés ennyire elural
kodjon, hogy városunkról az
idegenek rossz véleményt ala
kítsanak ki. Kérjük az épület- és
lakástulajdonosokat hogy virágosítással tegyék széppé
környezetüket Együttműkö
désüket köszönjük!
Németh Sándor igazgató
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Képben, szóban, versben - trianonról
Az Új Kemenesalja egy koráb
bi számában tudósítottunk a júni
us 5-én a Ság hegyen lévő em
lékműnél megtartott koszorúzási
ünnepségről. Ezúttal egy összeál
lítással idézzük fel a megható
tiszteletadás, emlékezés pillana
tait

Dokumentumok
a könyvtárban
Sajnos - elsősorban terjedelmi

okokból - csak részleteket tu
dunk bemutatni, ezúton is kérjük
az olvasók és az ünnepségen sze
repet vállalók szíves megértését
Ezért született az a döntés, hogy
a városi könyvtárban, a helytör
téneti adattárában helyezzük el a
teljes anyagot, alkalmat adva an
nak megtekintésére és megőrzés
re.
Az ünnepséget Szendrey Ist
ván nyitotta meg, köszöntve

Koszorúzás az idősebb nemzedékek nevében

A felújított emlékmű felirata
mindazokat akik eljöttek a ren
dező szervezetek meghívására.
Az ünnepi beszédet Takács
Lászlóné nyugalmazott tanár
mondta el, kiemelve az emlékmű
sors-történetét Egyebek mellett
így fogalmazott: „Hosszú évtize
dek óta, az elmúlt években he
lyeztek el újra emlékkoszorúkat
itt, a Trianoni kereszt talapzatá
nál a Trianon Társaság, a Sághe
gyért Alapítvány, a Pápai Refor
mátus Gimnázium kollégiuma és
a celldömölki MIEP-szervezet
képviselői. Ez az emlékmű itt áll
1934 óta, 1920. június 4-én a
trianoni békeparancsra, békedik
tátumra, Magyarország testének
megcsonkítására, kétharmadának
szétosztására... délután 16 óra 30
perckor írták alá a békeokmányt
3,5 millió magyar ember idegen
né vált saját hazájában! Elődeink
felállították ezt az emlékkeresz
tet és megőrizték a mai napig¬
Visszakerült az eredeti tábla is a
helyére."
Sajó Sándor költő versét De
zső Lajosné szavalta el, emléke
zésül arra is, hogy 1934-ben

Szendrey István nyitotta meg az emlékünnepséget
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tizenhatévesen a nagyszabású
avatóünnepségen is az Ő tiszte
volt a versmondás.

Több nemzedék
nevében koszorúztak
Ezután koszorút helyeztek el
az emlékmű" talapzatán az idő
sebb nemzedék és az ifjúság ne
vében. Az utóbbiak feladata to
vább őrizni a történelmi hagyo
mányt, szervezni a jövőben is az
emlékezéseket. Nekik kell visel
niük sorsunk további alakításá
nak terhét és felelősségét, ehhez
egy újabb Sajó Sándor-versrész
let nyújthat kapaszkodót.
*
A megemlékezés után még
vendéglátásban is részesültek a
résztvevők a magasodó emlékmű
közelében.

DezsÖ Lajosné - akárcsak 1934-ben - verset szavalt

Justice for Hungary

SAJÓ SÁNDOR: MAGYAR ENEK 1919-BEN
Mint egykor Erdély meghajszolt határán
a fölriasztott utolsó bölény, —
úgy állsz most népem oly riadtan, árván
Búd vadonénak reszkető ölén.
S én mint véred lüktető zenéje
Ahogy most lázas ajkamon liheg:
„A HANG" vagyok mely belesír az éjbe
Sorsod gyászát így zendíti meg:
Két szemem szégyen, - homlokom gyalázat,
S a szívem óh jaj színig fájdalom.
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban népek nyomorultja —
rút becstelenség magad és neved,
S én mit tegyek mást, - romjaidra hullva lehajtom én is árva fejemet...

Sajó Sándor

Magyarnak lenni
(Részlet)
-Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz.'...
Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?
Küzdelmet, fájót, végesvégtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek.
De döntő harcra nem elég erősnek;
Ügy teremtődni erre a világra,
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába:
Hogy amikor már érik a vetés,

Ha küzkődőn, ha szenvedőn, lia sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyarföldünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzá tapadni örökkön-örökre!...
Az összeállításban közreműködött: Dala
József, Ptícze Istvánné: fotó: Hetényi
László

Az ifjabb nemzedékek koszorúja

Vendéglátás az ünnepség után
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Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának története
és fejlődési iránya a I I . világháborúig (4. rész)
jj... és mindig a szegény lesz nyomva leginkább, kin mégis
Isten és ember törvénye szerint leginkább könnyítenünk kel
lene, kit azonban - a közmondás szerint, igazán szólva - még
az ág is húz."
Kossuth Lajos
(Pesti Hírlap, 1841. nyárelő" hó 9.)
*

Közegészségügy
1884-ben Celldömölk már rendelkezett fürdővel (a MÁV temetke
zési Segélyegylet alapszabályzata utalt rá), holott tisztasági vagy más
fürdő ma sincs a városban. A múlt században a mai értelemben vett
orvoslás még nem volt, általában a tapasztalati népi gyógymód, de
főként babona tartotta magát. Azonban a piócázás, köpölyözés elter
jedt gyógymód volt.
, Teiriinger Károly az 1840-es években sebész vagy inkább borbély
volt, akinek a fő foglalkozása a foghúzás és köpölyözés. Ezek a „fel
cserek" készítették receptjeik szerint a „flastromot", amelyeket sebek
re használtak, mely egy kenőcs volt. A Köpölyözést magas vérnyo
másban szenvedőknél használták. A test különböző részeire kis ha
rang alakú „köpük" edényeket helyeztek el (előtte kis szúrást végez
tek) s az edények vákuumszerúen megteltek vérrel. Ugyanezt a beteg
„rossz" vérének eltávolítására alkalmazták a Cinca vagy Marcal fo
lyóból kifogott piócákkal, a beteg testrészéből kiszívták a vért For
rások szerint a I I . világháborúig minden gyógyszertárban kötelező
volt piócát tartani.
Anépi gyógyászat idejében, 1544-ben tífuszjárvány, 1591-ben pes
tis, kolera és vérhas, 1750-ben fekete himlő tizedelte meg a Keme
nesalja lakosságát. Az akkori „orvosok" a betegségek gyógyítására a
sághegyi bort is rendelték. Gyógyszerként I . Vilmos német császár és
Bismarck német kancellár is fogyasztotta. A bécsi patikában árusítot
ták is. (Erről tanúskodik Szakály Dezső volt alsósági igazgató-tanító
borospincéjében kutyabőrre írt tanúsítvány.)
A gyenge egészségügyi ellátás, a magas csecsemő-halandóság, a
tömeges járványok és a szegénység miatt a népszaporulat alacsony
volt. A mai betegségek zömét nem ismerték. Erre utalnak például a
nemesdömölki evangélikus halotti anyakönyv laikus halottkémektől
származó adatai is.
A századforduló táján az egészségügy legfontosabb orvosai a ha
tósági jogkörrel felruházott járási és megyei orvosok (később tiszti
orvosok). Közegészségügye rendkívül elmaradott volt.
A fő veszélyt továbbra is a különböző járványok jelentették, min
den községnek ún. ,járványszobája" illetve 1000 lakoson felül .jár
ványkórháza" volt, ami a községházán volt elhelyezve, s ezek csak
járványok idején működtek.
Celldömölkön 1905 nyarán több mint 150 vérhas-megbetegedés
történt, emiatt a kutakat is k i kellett méretni.
A rom köz
egészségügyi viszonyokra voltjellemző az is, hogy „hasi hagymáz"ellenes küzdelem miatt elrendelték, hogy minden falusi udvaron víz
hatlan gödrű ámyékszékeket kell létesíteni. Ha - szegénység miatt a tulajdonosok nem képesek, akkor legalább 20-30 cm vastagságú
agyaggal kidöngölt, fedhető pöcegödröt kellett készíteni. Ennek elle
nére 1938-ban is több olyan ház volt, ahol árnyékszék, de még pöcegödör sem volt,
A közegészségügy és járványügy a két háború között a századfor
dulóhoz képest jobb és szervezettebb, de még mindig elmaradott volt.
Az alispán elrendelte a fertőző betegségek ellen az óvó rendszabályo
kat, s külön kimutatást vezettek a járványokról.
1927-ben alakult Országos Közegészségügyi Intézet egyre erő
södő és szervezett területi munkája felbecsülhetetlen értékűnek bizo
nyult.
A főszolgabíró 1931. május 4-én községi egészségügyi bizottságot
alakított, melynek elnökét, dr. Horváth Károly plébánost egyhangú
közfelkiáltással választották meg.
Az idő múlásával a népegészségügyi feladatok is változtak. Az első
világháború előtti időben még s azóta szinte teljesen felszámolt pellagrát (egyoldalú kukoricatáplálkozás okozta hiány betegség) ellen
folyt szervezett küzdelem. A két világháború között pedig a népbe
120
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1

tegségszámba menő trachoma (vaksághoz vezető szembetegség),
mely 1933-ban többszáz megbetegedést okozott.
*
A főszolgabíró 1944 őszén tetvetleruto helyiséget állíttatott fel,
miután Celldömölkön két kiütéses tífuszos megbetegedés történt. De
cember 27-től számos kiütéses tífuszgyanús egyént figyeltek meg, sőt
két beteg meg is halt. A kórházunkban a 15 ágyas kiütéses tífusz
osztály mellett a kórházzal szomszédos különálló épületben volt „zsi
dóházban" 500 személyes tetvetlenítő/fertőtlenítővel, valarnint még
40 ágyas rögtönzött járványkórházat is felállítottak. Ezek az intézke
dések csak átmeneti jellegűek voltak, mert sűrűsödtek a légitámadá
sok, a katonaság és a menekültek mozgásával a helyzet nyomasztóvá
vált..
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A tüdőgondozó törekvése
az emberi szenvedések enyhítésében
A szegény sorsú tüdőbetegekért illetve megmentésükre városunk
ban már 1908-ban a nemes lelkű úrhölgyek, Reindl Irén és özv.
Tóth Lajosné tekintélyes könyöradományt gyűjtöttek. 1930-ban bi
zottságot alakítottak a tüdőgondozó létrehozásának megszervezésére,
A népjóléti miniszter 3000 pengőt és berendezést biztosított a gon
dozónak, hogy minél előbb megkezdhesse áldásos emberbaráti mű
ködését
A tervek szerint a régi kórház (szegényház) rossz állapotú épüle
tében kívánták berendezni a tüdőgondozót átmenetileg, ahol a sze
gény, beteg gondozottaknak tartós javulást biztosítanak.
A Tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület celldö
mölki szegény tüdőbeteg-gondozójának ünnepélyes felavatása 1931.
május 31-én 12 óra 30 perckor történt Az ünnepélyes átadáson a
programban részt vett dr. Horváth Kálmán alispán, dr. Tarányi Ferenc
főispán, dr. Gerlits Elek főszolgabíró, Jandi Bemardin apát úr, dr.
Bisinszky András városbíró. A kormány részéről Sztranyovszky
Sándor belügyi államtitkár is megjelent, akit még néhány képviselő
is elkísért
1933-ban a gondozó 707 egyént vizsgált meg és gyógyított
1934-ben a régi ambulánsokon kívül 80 új beteg (16 férfi, 32 nő és
32 15 éven aluli gyermek) jelent meg. Az intézet szociális tevékeny
sége során 2923 liter tejet osztott ki, valamint betegei között 7 pár
cipőt (gyermek), 4 pár felnőttnek való cipőt, 80 db kappant, 7 felnőtt
nek felsőruhát, továbbá fehérneműket és ágyneműket. A gondozónők
látogatása az év folyamán 431. A tüdőgondozó orvosa dr. Szalőky
Lajos, a gondozónők, Karáth Mária és Erzsébet végezték a nyomorból
fakadó emberi szenvedések enyhítését.
A gondozót később dr. Pintér József vezető jegyző házában helyez
ték el, ahol a Stefánia csecsemővédő helyiségei is voltak. Ezzel a
megoldással a két intézmény 1000 P bért fizetett az egész épületért.
Az intézmény 10 évig tevékenykedett a rossz állapotú régi járványkórház épületében, amely a céljaiknak nem felelt meg. 1941. január
l-jétől átköltözött a kórház udvarában kialakított helyiségbe. A TBC
elleni küzdelemmel kapcsolatos munkájuk kiterjedt a betegek felku
tatására, a környezetvédelemre, a betegek kezelésére.
A belügyminiszérium rendelete értelmében egészségügyi intézmé
nyeinket államosította, és az Országos Egészségügyi Intézetek hatás
körébe utalta. Ennek alapján a Zöldkeresztet, a Vöröskeresztet, Tü
dőgondozót, Anya- és Csecsemővédő Szövetséget Az intézkedésre
tájékoztatásuk szerint az egységes irányítás és fenntartás miatt volt
szükség. A tüdőgondozót 1941. augusztus 27-én vette át az orszá
gos bizottság.
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Az anya- és csecsemővédelem kiépítése
1925. január 6-án a népjóléti és munkaügyi miniszter körlevéllel
fordult az alispánhoz, s kérte, hogy az anya- és a csecsemővédelmi
intézmények kiépítésének támogatására szabályrendeleteket dolgoz
zon ki.
1932. szeptember 7-én a képviselő-testület felhívást intézett a pol
gárok felé: „Több éve már, hogy nemzetünk vezető egyénisége, gróf
Apponyi Albert elnökletével megalakították az Országos Stefánia
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hordomaltoL A hatóságnál két esetben
ügyintézést végzett, pl. utólagos házasJelen voltak:
Szövetséget az anyák és csecsemők vé
ságot kötöttek két esetben, munkát szedr.Wlfca ilek júrlal í-"3¿oljbiró,-int . ¡gliliJ elnjk», dr.
delmére. A magyar királyi kormány az
reztek egy esetben stb.
Schaffer "rst Iné vidín5,vitó: Virág VincaUir.iulrilty úijos^nrkn <áállami feladatnak minősítette, s jelenleg
Az élveszülések száma 94, ebből há
rolyní, 'oifci Iore,'lj*i t h latján,;oroci látván ,dr..'inlér Jóiacf atb,
az 5-8 ezer lélekszámú községek beszer
dr.Jorlita Lele jár is i í'aiol/j.ciri ,-.:r.'. a gyJlia elnöke,
zasságon kívül született 3, halva szüle
•idviill o ^e-jelentaket éi felféri dr.Pintér Jóuefet a jagriiftKiyi
vezése van soron. A védőintézettel ren
tett 2. Egy éven aluli elhalálozások szá
veie'.d3ére,"ev;ic3 Iar.it éa l'oricj litvánt a jsjyiókmy» hita lea it'.aáro.
delkező területeken a csecsemőhalálozás
ma 7.
F,h\i'< t n a r t o t í ,hopy- a ™i gyülóa 3ion céltól le-t öjjiohiva,
14,1%, még intézettel nem rendelkező
A védőnő, dr. Schaffer Emiiné lelkes
ho j -c ' o I i ' ü t t M j i l c a coll-;-;' 'ilkl jtflfínifl. ?iik .ilövetaás Any'k ÓJ Cioterületeken 19,5%. "
munkájának köszönhetően, eredményes
cseriJic VJdcl->:re.?el';jri dr.ichaffer "•nílné védinct.hory IjTírtcaje az
Anyák és csecsemők védelmére meg
adománygyűjtési akciójaként külön ka
C r j - , i tífinia iiivot-ióg cSlj.it ¿3 winak ronceLtetíiit,
alakították a Celldömölki Stefánia Fiók
rácsonyfa-ünnepélyek
is megszervezés
dr.Sc^ffcr
Ini u i l J T ü k b a fo^blva nlniw LU'Iájjnl
Szövetséget 1932. július 31-én. A jelen
re kerültek. A védőintézet vezetősége
Matttett el-'adáit tart,a-;ly?t n j:ler:le7 k Begj fi-ye'.e-uel hal -of.ak
levők egyhangúlag megszavazták: el
a védőnőt és dr. Holéczy Zoltán véd&
¥í.ji;.
nöknek dr. GerÜts Elek járási főszolga
iln;k azután falcéri ttr..'in ér .'áutfa; a f Íiu:dvota<jg
intézeti orvost a legnagyobb elismerés
'ijyrendj ínelt l33erie;Baóre,.T;;c lynek T^-.iSrténte után a. jilenlitólc egy¬
bírót, alelnöknek Galb Vince tb. főszol
ben részesítette, s munkájukat megkö
reL: J.
- a CnlUSeflM jtefáni» Flökj; iif.iög »3gabírót, a számvizsgáló bizottság tagjait,
szönte.
n l i k l t t - i i í k . - 'Jln i't ezekután felkéri a jelenlsióket 1 tli i'.ikar
valamint 17 rendes tagját.
1935-ben már 19 szociális ügyben in
A képviselő-testület elhatározta, hogy
tézkedtek, 7 gyermek elhelyezésében,
\ jelenleiiHc f> tiaitlknrt erjtUTijiltg a k ivc;:c:.."k Hoen id
segélyt nyújt, valamint gondoskodik a
utólagos házasságkötésben 3 esetben, 8
laiíto-.tík -.xsr:
helyiségről, annak berendezéséről és fel
munkanélkülinek pedig állást keresSlnJkí d r . S á r i i d Slek jár-'-ni fJiiol;a.birj.¬
szereléséről.
tek.
Alélnak: Galb' 7inca tb.f J i o l ^ b l r í ,
Kétszobás helyiséget bérelt, s a beren
Anya- és csecsemővédelemre nagy
5 davi;jj.lóbi;ottaás elnöke:!Ioiñk Jenó liQtidi
tc/;ja:HQkhold látván lil^iojter,
dezését a helyi iparosokkal csináltatta
szükség volt. Celldömölkön 1936-ban
.Teia: I:lder kireikodo,
meg. A szükséges műszereket és felsze
100 élveszületéssel szemben 9 halva
Tütt tirar neu Ijvir., elnök a ¡ryUláit tei.írjo.
reléseket, amelynek értéke 790 P, három
születést tartottak nyilván, míg 1935J k T . f e l o l t a j n '.lilratot-.
évi részletben a központnak téríti meg.
ben rosszabb: 90, illetve 17 volt ez az
"'aí.
arány. Az 1936-os javulásban szerepet
A Stefánia Szövetségnek a célja
ir.?lntár Jóiaef a.k.
dr. erlits S M
jkiveiotJ.
• lndk.
Hitelesítek:
játszott már a 2245 védőnői látogatás és
egészségügyi és szociális jellegű volt.
Koiáca lar» ».*.
1095 orvosi tanácsadás.
Egészségügyi céljai az újszülöttek, cse
Uoriti látván a.k.
A lelkiismeretes munkájáért az Or
csemők és kisdedek egészséges fejlődé
x S Ú O U * . htttlíal!
szágos Stefánia Szövetség Schaffer
sének biztosítása, szociális tevékenysége
Emiiné védőnőt 1937. január l-jével a
során közreműködés a születendő nem
zedék gazdasági, erkölcsi és társadalmi létfeltételeinek megteremté celldömölki fiókintézet fővédőnőjévé nevezte k i .
Dr. Garlits Elek főszolgabíró folytán a Stefánia Szövetség elhatá
sében és biztosításában. Vezérgondolata a preventív és nem a jóté
konyság gyakorlása, mivel egy egészséges társadalom fizikai és er rozta, hogy Alsóságon is fiókot létesít. Korábban, 1934-ben is tervez
kölcsi feltételeinek megteremtését próbálták megvalósítani. Az ték már, de a község olyan szegény volt, hogy fuvarra sem tellett. A
Országos Stefánia Szövetség szervezetbe foglalta össze az egyesüle fiókintézet azonban 1936-ban társadalmi és egyéni segítségekkel
teket, felvilágosítást adott és ellenőrizte az egyesületek működését. megkezdte a működését.
A szükségleteknek megfelelően védőnőket alkalmazott. Fiók
Az Alsósági nagyközség gondoskodott a védőintézet helyiségeiről,
szövetségek csak a 77000/922. sz. B. M . rendelet ü l . részének meg annak fűtéséről és világításáról. A szövetség pedig központilag biz
felelően csak az Országos Stefánia Szövetség beleegyezésével mű tosította a szükséges felszereléseket. A helyiség bútorainak költségeit
ködtetett. "
Schiesinger Gyula neje vállalta, akit a szövetség megbízott az elnöki
teendők ellátásával. Orvosa dr. Szalontai Miksa, védőnője Kósa Ka
A Stefánia Szövetség helyi fiókjának
rolina volL Az új védőintézet működési körzetébe Izsákfán kívül még
szociális gondoskodása
három község is tartozott, mely településekre a védőnőnek hetente
Az országos Stefánia Szövetség Központja dr. Schaffer Emiinét egy alkalommal kellett eljutnia.
bízta meg a védőnői teendők ellátásával. A 231. számú Anya- és
A Celli Csecsemővédelmi Intézet működése kezdete óta (1932) a
Csecsemővédelmi Intézetnek 1933-ban 97 élveszületése és 8 halva támogató, adományozó tagjainak száma lényegesen lecsökkent. 1932születése volt, egy éven aluli halálozások száma 10. A védőintézet ben 200 fő, 1937-ben 72-re csökkent. Ezért felhívást intéztek a község
gondozása alatt állt: 101 csecsemő, 27 három éven aluli gyermek, 38 közönségéhez, hogy mennyi a rongyos, éhező gyermek, az évi 1-2 P
terhes, 87 gyermekágyas. Védőnői látogatások száma: 2188 (49 ter tagdíj-befizetésekkel is segítsék keserves napjaikat. Az intézet veze
hest, 92 gyermekágyast, 444 csecsemőt, 948 gyermeket), orvosi ta tősége kérte a közönséget, ne zárkózzanak el a taggyűjtők elől, hanem
nácsadások száma: 1035.
nyújtsanak segítséget munkájukhoz.
Szociális tevékenység keretében a védőintézet 21 családnak élel
A Stefánia Szövetség az 1939. évi munkája során 1413 védencéről
miszert, 2 születési vándorládát és egy csecsemőkelengyét adott ki. gondoskodott tanácsadás keretén belül (100 terhes, 449 gyermek, 855
Ezenkívül 87 doboz hintőport, 30 pár gyermekcipőt, 2892 fél liter csecsemő). A tejkonyha közel 3000 liter tejet adott ki, 15 családnak
tejet, 9 csecsemőnek és 61 gyermeknek ruhaneműt, 6 családnak tü élelmiszert biztosítottak. Az OKI a celldömölki Anya- és Csecse
zelőt. Készpénzben 9 P 90 fillért és egy anyának cipőtalpalást fizetett mővédelmi Intézetet Általános Egészségvédelmi Tanácsadóvá szer
ki. Egy anya és két gyermek elhelyezése ügyében eljárt. A védőintézet vezte át 1942-ben. Közismert nevén a Zöldkeresztes Egészségvédelmi
keretében tejkonyha is működött, s 15 védence kapta meg teljesen Szolgálat 1942-ben 2526 családlátogatást, 7 esetben házi beteg
fölözött elkészített állapotban tejszükségletét.
ápolást, oktatást, 170 szociális látogatást, 77 iskolalátogatást végzett.
1934-ben szociális védelmi munkájuk során: 6 csecsemő teljes cse Étkezési akció keretében 1942. január 15-től április 18-ig naponta 60
csemőkelengyét kapott, továbbá kiosztottak egy szülészeti vándorlá iskolás gyermeket, 1942. július 15.-augusztus 31-ig fennálló napközi
dát, 224 doboz HÖfer hintőport, 118 db flóra szappant, 13 családnak otthonban naponta 30 óvodás gyermeket étkeztetett 3000 P értékben,
tüzelőt, 14 családnak élelmiszert, 3 gyermeket családnál ebédre he melyet az Országos Nép- és Családvédelmi Alapból fedeztek a község
lyeztek el, 3 anya ruhaneműt. 16 csecsemő és 34 gyermek között útján.
szétosztásra kerültek különböző ruhaneműk, 40 pár cipő, 6 gyermekAzt, hogy az anya- és csecsemővédelemre mekkora szükség volt,
kábát és 10 P készpénz. 3 családnak ágyneműt, 1 anyának 1 pár cipőt azt mai szemmel alig tudjuk felbecsülni, még akkor is, ha helyileg
adtak. A családok között még 22 liter bort is elosztottak.
más községhez viszonyítva két évvel megkésve is kelt életre.
A tejkonyha 2540 liter tejet adott ki, és felhasznált 11 kg cukrot,
(Folytatjuk)
Vargáné Bodor Katalin
298 db sacharint, 6 doboz zamakot, 7 doboz caphoseint, 12 doboz
f e l v e t ő é i t C«lfctt*lk» ¡933 i t l Juli

W 31-én.
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A női kézilabdacsapat bizonyított,
de búcsúzott az edző
Salamonná Csótár Adrienn, a női
kézilabdacsapat játékosedzője az őszi sze
replés értékelését azzal zárta, hogy javítani
kell a védekezésen, és eredményesebb táma
dójátékra kell törekedni, hogy a csapat ta
vasszal 10-12 pont megszerzésével az őszi
helyezést meg tudja őrizni. Nos, a csapat
eredménye azt igazolja, hogy az edző célki
tűzései valóra váltak. Ugyanis, a tavaszi
szezonban 38 góllal többet dobtak, 73 góllal
kevesebbet kaptak a lányok, és a maxi
málisan tervezett 12 pontot begyűjtötték. S
ami a legfontosabb: akkor, amikor négy csa
patnak kellett búcsúzni a bajnokságtól, a celli
lányok bizonyították, hogy helyük van az NB
Il-ben.
A góllövésben a tavaszi szezonban maga
az edző, Salamonná Csótár Adrienn járt az
élen, s mutatott jó példát tanítványainak a
dobott 51 góljával. Tokorcsi Edit 49, Hor
váth Csabáné 40, Geiger Szilvia 30 alka
lommal zörgette meg az ellenfelek hálóját.
Az őszi házi gólkirálynő, Balogh Bibiána,
érthetően az érettségire koncentrált, és ennek
következtében messze elmaradt góljainak
száma az őszi találatoktól, de még így is 91
góljával meg tudta védeni - a 90 gólos edzője
előtt - a házi gólkirálynői címét.
A mérkőzéseken a bajnokságban 21 játé
kos szerepelt, s ebből tavasszal már csak két

Labdarúgó
Sághegy Kupa
Kilencedik alkalommal rendezték
meg Alsóságon a Berzsenyi iskola szer
vezésében a Labdarúgó Sághegy Kupát.
A rendezvény a kezdettől fokozatosan
szélesedett, s az idén már négy korcso
portban 18 iskola 180 játékosa kergette
a labdát
A torna végén minden korcsoportban
különdíjat kapott a legtöbb gól szerzője,
a legtechnikásabb játékos és a legjobb
kapus.
Eredmények
1-2. osztályosok:
1. Eötvös iskola, 2. Berzsenyi iskola,
3. Szent Benedek iskola
3-4. osztályosok:
1. Eötvös iskola, 2. Kemenesmagasí,
3. Berzsenyi iskola
5-6. osztályosok:
1. Jánosháza Batthyány, 2. Gáyer is
kola, 3. Eötvös iskola
7-8. osztályosok:
1. Berzsenyi iskola, 2. Gáyer iskola,
3. Jánosháza Batthyány
V.L.

játékos jött Nagykanizsáról, Tokorcsi Edit és
Horváth Csabáné. Tegyük hozzá, hogy mind
ketten meghatározó játékosai voltak a csapat
nak. A tavaszi szép eredmény értékét külön
emeli az a tény, hogy Balogh a már említett
okok miatt gyengébb dobóteljesítményt
nyújtott, és a gólerős Búza Anikó, a harmadik
nagykanizsai játékos a tavaszi szezonban már
nem szerepelt, eligazolt. Az említett játéko
sokon kívül maga az edző és a Geiger-testvérek, Csilla és Szilvia, valamint Kis Anna
mária és Mendel Helga kapusok, és véde
kezésben Foglszinger Csilla voltak a csapat
meghatározó játékosai, akiket jól egészített
ki Szomorkovits Lilla, Emin Abigél és
Nagy Krisztina, valamint szükség esetén
Keresztes Linda és Szomorkovits Andrea.
Örvendetes tény - különösen a jövőre tekint
ve - , hogy a Szomorkovits-testvérek, Andrea
és Lilla újra visszatértek a csapathoz.
A 21 játékosnak a jegyzőkönyvek szerinti
szereplése és góljainak száma az alábbi képet
mutatja: (Zárójelben az első szám a mérkő
zések, a második az elért gólok számát jelzi.)
Kis Annamária (22 - kapus), Mendel Helga
(17 -kapus), Tánczos Andrásné (14-kapus),
Salamonné Csótár Adrienn (22 - 90), Tokor
csi Edit (20 - 86), Geiger Szilvia (20 - 58),
Balogh Bibiána (18 - 91), Horváth Csabáné
(18 - 60), Emih Abigél (18 - 21), Nagy
Krisztina (17 - 4), Geiger Csilla (16 - 14),
Foglszinger Csilla (16 - 4), Keresztes Linda
(15 - 1), Szomorkovits Andrea (10-4), Szo
morkovits Lilla (9 - 13), Búza Anikó (6 30), Csahók Mónika (6 - 5), Gálné Nagy
Erika ( l - l ) .
A csapat az utolsó helyezett Herendnek
dobta a két mérkőzésen a legtöbb gólt, szám
szerint 64-et. Érdekes, hogy Herend után a
bajnokcsapat, Tatabánya következik 56 do
bott góllal. A Tatabánya elleni mindkét mér
kőzésen ellenállhatatlanok voltak a lányok,
de csak Cellben sikerült ellenük győzni, még
hozzá hat gól különbséggel úgy, hogy ezen
a mérkőzésen 31 gólt dobtak a celli játéko
sok. Ettől a mérkőzéstől kezdve tanulták meg
tisztelni a nevét a csapatnak, hiszen a bajnok
csapatot csak a Tatai HAC együttesének si
került még a cellieken kívül a bajnokságban
legyőzni. A legkevesebb gólt a Budapesti TT
BAU csapatának dobták a celliek. A két mér
kőzésen csupán 27 alkalommal találtak ellen
felük kapujába. A bajnokságban mérkőzé
senként 22 gólos átlagot értek el lányaink, s
amíg az őszi szezonban 20, addig tavasszal
közel 24 gólos volt a mérkőzéseken a dobott
gólok száma. A kapott gólok átlaga pedig azt
bizonyítja, hogy védekezésben is sikerült lé
nyegesen javítania a csapatnak. Az őszi 26
gólos mérkőzés átlagot sikerült 19 gólosra le
redukálni.
A bajnokság befejeztével a szakosztály és

a sportegyesület vezetői, a szponzorok és a
játékosok hozzátartozói együtt ünnepeltek a
női és férfi ifjúsági és felnőtt csapataik részé
re rendezett záróvacsorán. Itt adták át a ku
pákat és az érmeket a bronzérmes férfi csa
patoknak, valamint a gólkirályokat és -király
nőket egy-egy remek művű és ízű tortával
köszöntötték. A díjakat Kovács Lajos elnök
ségi tag, Horváth József egyesületi elnök,
Somlai Sándor szakosztályvezető, illetve
Löwinger György technikai vezető adta át
az érintett játékosoknak.
Ami a női kézilabda-csapatot illeti, a kézi
labdázók nagy családja előtt búcsúzott el a
sportegyesület vezetése Salamonné Csótár
Adrienn edzőtől, aki azzal mondott le edzői
teendőiről, hogy „egyelőre belefáradt a mun
kába". A sportegyesületi .JCöszönőlevél"nek és az ajándéknak az átadásával Tarrósy
Imre elnökségi tag - akivel Csótár Adrienn
1991-ben tervezgetett, majd 1992-ben újra
útjára indította a celli női csapatot - köszönte
meg a tanárnő fáradságos, de nagyon ered
ményes munkáját.
A női csapat harmadik bajnoki szezonját
kezdi el az ősszel az NB II-ben. A kispadon
viszont új edző ül majd Molnár János sze
mélyében, aki nem is olyan régen szép ered
ményeket ért el az utánpótlásnevelésben az
Eötvös iskola leánycsapataival a diákolimpi
ákon és egyéb versenyeken. Kívánunk neki
új beosztásában is sikereket.
A jelenlegi csapat valamennyi játékosának
pedig megköszönjük nagyszerű eredményü
ket, külön köszönjük Salamonné Csótár Ad
rienn gimnáziumi testnevelő tanárnőnek azt
a munkát, amit a celli női kézilabdázás feltá
masztásától a csapat NB H-be történő vezér
léséig, a celli kézilabdázás eddigi legszebb
sikere érdekében végzett. Ehhez játékosként
is példamutatóan hozzájárult. Munkájában
sikereket kívánunk, és természetesen boldog
családi életet. Reménykedünk, hogy a pályán
még látni fogjuk a kitűnő sportolót.
(Fényképünkön: Salamonné Csótár And
rea, a búcsúzó edzonő.)
- tim -
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Az NB II-ben is magasra tették a mércét a CVSE-Antók Nyomda csapatánál

A minimális cél az 5. hely elérése
A remekül sikerült 1998-99. évi NB ü l - a s bajnoki idényt
követően gyorsan eltelt a háromhetes szünet. Július 11-én
találkoztak a CVSE-Antók Nyomda játékosai, majd hétfőn
megkezdődött az első celldömölki NB II-es csapatnak a baj
noki idényre való felkészülése. Ez alkalommal beszélgettünk
Autók Zoltán szakosztály-igazgatóval a jövő feladatairól, ter
veiről.
A szakosztály-igazgató el
mondta, hogy az Antók Nyomda
egy évre szóló 22 milliós szpon
zori szerződést kötött a sport
egyesülettel. A szerződésnek
megfelelően az NB II-es csapat
működéséhez szükséges összes
költséget az Antók Nyomda ez
zel magára vállalta. Ismert, hogy
a város önkormányzata pedig évi
8 milliós támogatást szavazott
meg, melyből 3,5 milliót az őszi
idényre a két-két serdülő és ifjú
sági, valamint a három gyermek
csapat költségéhez, valamint a
létesítmények fenntartásához va
ló hozzájárulásként. Ezzel lénye
gében időben rendeződött annak
feltétele, hogy a labdarúgók nyu
godt körülmények között készül
hetnek a bajnokságra.
Ismertette Antók úr, hogy
most is magasra tették a mércét
a bajnokságban. A minimális cél
az, hogy a bajnokság végén a
csapatnak az 5. vagy ennél jobb
helyen kell végeznie. A jelenlegi
kiírás szerint ezzel a helyezéssel

gondtalanul lehet tagja a csapat a
legmagasabb amatőrbajnokság
nak. A cél független attól, hogy
esetlegesen változni fog az
MLSZ közgyűlés után a bajnoki
rendszer. A celldömölki csapat
szponzorának érdeke a minél
jobb szereplés, ezért nem lehet
nek gondok a helyezést illetően,
mert ellenkező esetben ajátékoskeretben is változásokra kerülhet
sor az őszi idény végén. A cél
teljesítéséhez
a bajnokságot
nyert csapat tagjai továbbra is él
vezik a bizalmat, remélhetőleg
így lesz ez az őszi idény után is.
Persze ez a játékosoktól függ,
akik a szakvezetés szerint eleget
tudnak tenni az elvárásoknak.
Július 12-én edzőtáborozással
kezdődött el Marcaliban a felké
szülés. A keretnek 19 játékos,
Szép Tamás, Nagy Zoltán, LatyákTamás, Csákvári Zsolt, Stie¬
ber Gábor, Lukács Ede, Tóth
László, Bognár Zoltán, Kovács
Sándor, Szőllősi Róbert, Lengyel
Miklós, Hegyi László, Elekes At

A CVSE-Antók Nyomda őszi mérkőzései
Augusztus 8.
Augusztus 15.

17.00 óra:
17.00 óra:

Augusztus 22.
Augusztus 28.
Szeptember 5.
Szeptember 12.
Szeptember 19.
Szeptember 26.

17.00 óra:
17.00 óra:
16.30 óra:
16.30 óra:
16.00 óra:
16.00 óra:

Október 3.
Október 10.
Október 17.

1430 óra:
14.30 óra:
14.00 óra:

Október 23.
Október 31.
November 7.
November 13.

14.00 óra:
14.00 óra:
13.00 óra:
13.00 óra:

CVSE-Antók Nyomda-Dorogi AC
Mosonmagyaróvári MOTIM TECVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Ny.-Balatonlellei SE
Paksi Atomerőmű SE-CVSE-Antók Ny.
CVSE-Antók Nyomda-Marcali VSE
Beremendi Ép. SK-CVSE-Antók Ny.
CVSE-Antók Nyomda-Budafoki LC
Büki TK-GyógyfürdŐ-Hunguest Hotels
-CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Veszprémi LC
Szigetszentm.-i TK-CVSE-Antók Ny.
CVSE-Antók NyomdaRoyal Goldavis-Hévíz SE
Szentgotthárdi SC-CVSE-Antók Ny.
CVSE-Antók Nyomda-Taksony SE
CVSE-Antók Nyomda-Sárvári FC
PVSK-Pécs *96 FC-CVSE-Antók Ny.
*

A Magyar Kupában a győri ETO-t (augusztus 4.) fogadjuk Celldömöl
kön, majd Ajkára és Beledbe (Július 31.) utazik a csapat. Remélhetőleg
mindkét akadályt sikerrel veszik és bekerülnek a 32-es főtáblára is, ami
azt jelentené, hogy az ősszel újabb PNB-s együttest fogadhatna a celli
gárda.

tila, Kelemen Kornél, Dobány
Gábor, Király Ernő, Szálai Zol
tán, Bodor Tibor és Orsós Zsolt
a tagja. Molnár Tibor és Győrvári
Gábor hiányzik a múlt évi keret
ből. Molnár abbahagyta az aktív
játékot, míg Győrvári a Haladás
hoz igyekszik. Visszatért a csa
pathoz Orsós, aki a tavasszal
Csepregen köles önjátékosként
szerepelt. A nevekből megálla
pítható, hogy három új játékos
került Celldömölkre. Kovács
Sándor a Haladás, Tóth László a
Bük és Király Ernő a Kaposfüred
csapatától érkezett.
Természetesen
vannak
gondjaink is - folytatta Antók
Zoltán a tájékoztatást. - A gon
dokat a pálya és a kiszolgáló he
lyiségek, öltözők okozzák. Egye
lőre egyetlen pályán kell megol
danunk nyolc csapat edzését,
versenyeztetését. Nem kis feladat
az, különösen nem lesz akkor, ha
az időjárás csapadékos, vagy
majd amikor az ősszel azzá for
dul. Úgy érzem, továbbra is
szükség lesz néhány közeli köz
ség jóindulatára, hogy szorult
helyzetben pályákkal kisegítse
nek bennünket. Az öltözők szá
ma is kevés, legalább kettőre
még szükség lenne. Valószínű,
hogy az NB II-ben nem dicse
kedhetünk a pályánkkal. Ta

vasszal az új pálya birtokba vé
tele minimálisan4-5 milliós költ
séget jelent. Sajnos most érződik,
hogy a sporttelepen évtizedeken
keresztül nem volt fejlesztés, fel
újítás, de még a karbantartás is
hiányos volt. Van mit tenni és be
hozni e téren. Összefogással las
san megoldható lenne a lemara
dás, de egyelőre ez még várat
magára Celldömölkön. Egyedül
az önkormányzat próbál a gond
jainkon segíteni - fejezte be a
bajnokság előtti tájékoztatóját
Antók Zoltán szakosztály-igaz
gató.
Pár évvel ezelőtt az egyik
sportegyesületi elnökségi ülésen
elhangzott néhány vállalkozó ré
széről, hogy amennyiben a lab
darúgócsapat az NB III-ba kerül,
akkor nagyobb összegű támoga
tásra számíthat a CVSE a cégek
részéről. Nos, ma már NB II-es a
csapat, a támogatás azonban ed
dig még elmaradt. Itt a lehetőség
az ígéret beváltására. Az utánpót
lás, a pálya építése, szépítése tá
mogatókra vár. Jó lenne, ha
összefogna a város gazdasági
életét meghatározó vállalkozói
réteg, és széppé varázsolnák a
sporttelep környezetet. Előre is
köszönjük támogatásukat, me
lyet a CVSE vár, és örömmel fo
gad.
- tim -

Nemzetközi
teniszverseny

Mozgássérültek
eredményei

Második alkalommal rendezte
meg kétnapos, nemzetközi verse
nyét a Celldömölki Teniszklub
Egyesület. A győztesek az egyes
kategóriákban az alábbiak voltak:
Női egyéni, ami egyben Parádi Zsófia emlékverseny:
1. Szabó Erika,
2. Németh Hajnalka,
3. Varga Pétemé Szabó Tímea
Férfi egyéni:
1. Piri Zsolt,
2. GŐcze Imre,
3. Rudolf Wiedner
Gudics Péter
Férfi páros:
1. Piri Zs.-Nagy I .
2. Gőcze I.-Soós L .
3. Tekét A.-Bálint I .
R. Wiedner-A. Róbert

Június 25-27. közölt rendezték
meg Szombathelyen a mozgássé
rültek XIII. Nemzetközi Savaria
Kupa versenyét, ahol a celldömölkiek közül az alábbiak szereztek
dobogós helyezést.
100 m síkfutás: 2. Csuka Mária,
valamint Horváth Krisztián, 3.
Nagy Zoltánné. Távolugrás: 1.
Csuka Mária, valamint Horváth
Krisztián, 3. Nagy Zoltánné, vala
mint Sah József. Gerelyhajítás ülő: 2. Holpert Jenőné. Gerelyha
jítás - álló: 2. Sali József. Disz
koszvetés - ülö: 1. Holpert Jenő
né. Súlylökés - ülő: 1. Holpert Je
nőné. Asztalitenisz - 10. kategó
ria: 3. Fehér László
A Vasakarat SC nyerte a ver
senyt 184 ponttal.
. |V

ÚJ K E M E N E S A L J A

Aranyos ifjúság
„Elszálltak a bajnoki esélyek'* - kesergett a CVSE-Antók
Nyomda ifjúsági labdarúgó-csapatának edzője az őszi idény
befejezése után. Az ifi csapat játékosai viszont nem így gon
dolták, s rácáfoltak edzőjükre. Persze Boznánszky Gábornak,
aki a két évvel ezelőtti megyei bajnokság után az NB III-ban
is bajnokságra vezényelte csapatát, azt kívánjuk, hogy ennél
rosszabb tévedése az életben ne legyen.
Amikor kiderült, hogy Asbóth,
Horváth és Pintér nem áll a csa
pat rendelkezésére a tavasszal,
sokan lemondtak még a dobogós
helyezésről is. Szerencsére a já
tékosok másként gondolták, és
egy nagyszerű tavaszi szereplést
produkálva - mindössze egy
döntetlent játszottak - , végül is
megnyerték a bajnokságot.
A bajnokságban - a cserékkel
együtt - 28 játékos lépett pályá
ra. Nagy András volt az, aki min
den mérkőzésen játszott, és meg
határozó tagja volt a védelem kö
zepén a bajnokságot nyert csa
patnak. Ót Baráth Tamás kapus
és Mórocz Róbert, Kunos Sza
bolcs, Szabó András és Szabó
Mátyás követi 28 mérkőzéssel.
Baráthnak voltak mérkőzései,
amikor nem lehetett neki gólt lő
ni. Sokat fejlődött, mérkőzésről
mérkőzésre javuló teljesítményt
produkált. Szabó András sokszor
egészen kimagasló teljesítményt
nyújtott, de akadtak gyenge nap
jai is. Ez utóbbitól függetlenül
meghatározó embere volt a csa
patnak. Mórocztől ugyan külön
leges dolgokat nem láttunk, fel
adatát legtöbbször egyszerűen,
de magabiztosan oldotta meg.
Kunos Szabolcs az igazi helyét a
tavasszal találta meg a csapaton
belül, sok szép gólt láttunk tőle.
Szabó Mátyás megbízható játé
kos, támadásépítésben és véde
kezésben is egyformán jeleske
dett. Sebestyén János gyorsan
„bejátszotta" magát a jobbhátvéd
posztján. Akár az év felfedezett
jének is mondhatjuk, feladatát
hétről hétre javuló teljesítmény
nyel oldotta meg.
Vass Gábor és Szabó Levente
26-26 mérkőzésen szerepelt.
Vass az idei évadban érett, okos
játékával hívta fel magára a szak
vezetés figyelmét. Teljesítménye
egyenletes, játéka színes volt.
Nagyon jó érzékkel építette a tá-
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madásokat, lefutásos beadásai a
szó szoros értelmében aranyat ér
tek. Szabó Levente tehetségére
mi sem jellemzőbb, mint az,
hogy már a felnőtt csapatban is
szóhoz jutott. Játékszeretetét pe
dig bizonyítja, hogy a serdülő
csapatban is játszott egy-egy
mérkőzést. Ennek köszönheti,
hogy „gyűjtő szenvedélyét" is ki
tudta elégíteni, mert nem keve
sebb, írünt három aranyérmet serdülő, ifjúsági és felnőtt mondhat most magáénak.
Németh Róbert 24-szer kapott
lehetőséget a játékra. Ahogy sza
porodtak a mérkőzésszámai, úgy
töltött egyre több időt a pályán.
A fiatal játékos teljesítményében
edzője nem csalódott. Fáró Gá
bor 18-szor került be a csapata.
Legtöbbször csereként játszott,
de feladatát mindig jól oldotta
meg. Horváth Roland és Mester házy Adrián 15-15 mérkőzésen
szerepelt Horváth az őszi szezon
ban, míg Mesterházy tavasszal
kápráztatta el egy-egy mérkőzé
sen a nézőket. Pintér Zoltán 14
alkalommal játszott Tavasszal Horváthtal együtt - már az Uraiújfalu csapatát erősítették. Pintér is

NB I H . Bakony-csoport ifjúsági csapatok
1. Celldömölk VSE
2. Csornai SE
3. Ajkai SE
4. Tapolcai BHSE
5. FC Keszthely
6. Kapuvári SE
7. Lébényi SE
8. Soproni VSE
9. Lenti TE
10. Pápai ELC
11. Kőszegi SE
12. Jánossomorja SE
13. Petőháza CSE
14. Herendi Porcelán
15. Répcelaki SE
16. Csepregi SE

30 25
30 24
30 22
30 19
30 19
30 16
30 14
30 12
30 12
30 11
30 10
30
8
30
7
30
6
30
6
30
3

jő játékkal járult hozzá a bajnoki
címhez, akárcsak a 12 mérkőzé
sen szereplő házi gólkirály, As
bóth István, valamint Szita Ger
gely, Vánkos Balázs és Kiss Csa
ba. A gólerős Asbóth teljesítmé
nyét egyik játékosnak sem sike
rült túlszárnyalni, erre csak Nyári
Norbert lett volna képes, de sor
katonai szolgálata és sérülése mi
att csak 11 mérkőzést játszott a
csapatban. Külön ki kell emelni
Bodor Tibor (6), Győrvári Tamás
(2) szereplését, akik a nehéz per
cekben, különösen Keszthelyen
járultak hozzá a bajnokság maga
biztos megnyeréséhez. Balhási
Ákos (8), Bera Gábor kapus (7),
Csői Gábor (4), Németh Gergő
(2), Stieber Gábor (1), Tóth Bá
lint kapus (1) és Németh József
(1) voltak azok, akik kisegítették
- általában cserejátékosként - az
ifi csapatot. Feladataikat az el

4
1 113-19
3
3 125-24
3
5 119-40
2
9 121-47
2
9
95^9
2 12 51-53
3 13 55-68
6 12 48-57
5 13
64-46
5 14 53-71
3 17 46-79
4 18 58-117
4 19 46-81
3 21
47-100
1 23
27-96
30-151
2 25

79
75
69
59
59
50
45
42
41
38
33
28
25
21
19
11

várt szinten igyekeztek megolda
ni.
A csapat a 30 bajnoki mérkő
zésen ugyan 5 góllal kevesebbet
szerzett, mint a tavalyi bajnok
ságban, viszont 14 góllal keve
sebbet kapott. A csapat 113 gól
ján az alábbi játékosok osztoz
tak: Asbóth 15, Kunos 14, Szabó
A. 13, Horváth 12, Nyári és Sza
bó L. 10-10, Bodor 7, Győrvári
és Szita 5-5, Pintér 4, Mester
házy, Vass, Szabó M., Vánkos 3¬
3, Baráth és Németh R. l - l , és az
ellenfelek 2 öngólt vétettek. Hu
szonöt győzelmet, négy döntet
lent és mindössze - akárcsak a
felnőtt csapat - egy vereséget
szenvedett az ifi. Ritka szép tel
jesítménnyel rukkoltak ki Boz
nánszky Gábor játékosai. Megér
demelték a futballpályán az
éremosztáskor az „aranyos" ifjak
az ünneplést.
- tim -

Állnak: Gasztonyi Csaba szakosztályvezető, Pintér György kapusedző, Baráth Tamás, Vánkos Balázs, Németh Gergő,
Csói Gábor, Kiss Csaba, Nyári Norbert, Szabó András, Szita Gergely, Bera Gábor, Boznánszky Gábor edző. Gug
golnak: Szabó Mátyás, Németh Róbert, Vass Gábor, Mesterházy Adrián, Szabó Levente, Fáró Gábor, Nagy András,
Sebestyén János, Kunos Szabolcs, Mórocz Róbert
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Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • A szerkesztőbizottság tagjai: Dala
József, Györe Géza, t Horváth Lajos (örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy
Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Tulok Gabriella, Völgyi László. • Felelős szerkesztő:
BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai előké
szítés: Szignatúra Kft, Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175

