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Vasi építészek kiállítása 
a KMK-ban 

November közepétől tíz napon át harminc Vas megyei - köztük öt 
celldömölki - építész sok-sok színes fotóval illusztrált 82 alkotását 
és négy makettjét tekinthették meg az érdeklődők a Kemenesaljái 
Művelődési Központ galériáján. 

A K M K és a Vas Megyei Területi Építész Kamara által rendezett 
kiállítás ötletgazdája Kovács Ferenc celldömölki építész, akinek a 
nevéhez fűződik az első kemenesaljai expo megrendezésének gondo
lata is. A kiállítást, amelyen jelen volt Kovács Ferenc, a térség or
szággyűlési képviselője is, Heckenast J á n o s , a területi építész kama
ra elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Dummel Ot tó , a Cell
dömölki Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának vezetője remé
nyét fejezte ki , hogy a kiállítás a kemenesaljai építészeti kultúrára is 
pozitív hatással lesz. 

A megnyitót követően kötetlen és nyilvános beszélgetésre került 
sor az építészeti tervezés helyzetéről és a vasi építészek társadalomban 
betöltött szerepéről. 

•völgyi-

Százéves lenyomat ajándékba 
Egy esztendővel ezelőtt kapta vissza az al

sósági Berzsenyi Lénáid Általános Iskola a 
névadója által készített, restaurált olmú'tzi fo
golyképeket. Az 1848-asok arcképcsarnoka 
az idén tovább bővült az aradi vértanúk falá
val. A rémes megtorlás 150. évfordulóján e 
helyen rótta le tiszteletét Celldömölk polgárai 
nevében a város polgármestere is. Az ünnep
ség keretében tovább bővült az iskola '48-as 
gyűjteménye. Ez alkalommal ugyanis egy, az 
aradi vértanúk emlékét idéző 100 éves lenyo
matot adott át az iskolának Nagy Sándorné 
Sági út 177. szám alatti lakos, akinek unokái 
az intézmény tanulói. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Rendhagyó 
irodalomóra 

Dudás Péter színművész tartott rend
hagyó irodalomórát november 18-án a 
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. 

A kassai Thália Színház művésze 
önálló műsorával járja az országot. Jó
zsef Attila-verseket szaval, megzenésí
tett költeményeit énekli gitárkíscrettel. 
Műsorában megszólal a költő önéletrajzi 
írásának néhány részlete, barátaival foly
tatott levelezése, ismerőseinek vélemé
nye. A művész a közeljövőben más cell
dömölki iskolákban is fellep előadásá-
V a I - K.N. 

Mostani 
lapszámunkban 

az 
Új Kemenesalja 

ingyenes, 
színes 

2000. évi 
falinaptára 

Celli játékos sikere a Szerencsekerékben 
Régi ismerősöm Horváth Gyu

l a - h a tetszik a „horválhgyuszi". 
Ö a homo ludens, a játékos em
ber egyik megtestesítője. Minden 
játékot kedvel, középpontban ter
mészetesen a labdarúgással, amit 
egy időben versenyszerűen is 
űzött. Az elnyűhetetlen energiá
val rendelkező „ifjonc" játékos 
kedvét a mai napig megőrizte, 
pedig már kétgyermekes család
apa, egyébként pedig a cclli vas

útállomás forgalmi szolgálatte
vője. 

Ha már játék, próbáljuk ki 
nagyban is - gondolta, s a sokféle 
játék közül a TV2 Szerencseke
reket tartolta a lcgszimpatiku-
sabbnak. 

Annak rendje és módja szerint 
bej ele ni kezelt a játékra. Mikor 
is? Még valamikor 1994-ben, 
azaz öt évvel ezelőtt. Az évek 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Százéves lenyomat ajándékba 
(Folytatás az l. oldalról) 

Magdus nénit arról kérdeztük, hogyan került 
birtokába a régi kép? 

- Tizenkét évvel ezelőtt vásároltuk meg a 
Csajbók-féle műemlék jellegű épületet, és 1988 
januárjában költöztünk be. Az épülettel meg
kaptuk az egyik szoba csaknem teljes berende
zését, amire azóta is nagyon vigyázunk. A fala
kon képek voltak, köztük ez a régi lenyomat is. 

- Mi adta az ötletet, hogy az iskolának aján
dékozza a képet? 

- Mivel az unokáim oda járnak, tudom, hogy 

ez az iskola nagy gondol fordít a '48-as hagyo
mányok és eszmék ápolására. Már a/, iskola ne
ve is ezt sugallja. A Duna Televízióban is sok, 
a szabadságharccal kapcsolatos adást láttam. 
Ezek együtt adták a gondolatot, hogy az iskolá
nak ajándékozzam a lenyomatot. 

- Végül is hogyan történt az ajándékozás? 
-A szomszédunkban lakik egy fiatalasszony, 

Soósné Imre Gyöngyi, aki az iskola történelem
tanára. Először neki szóltam, hogy jöjjön már 
át, és nézze meg a képet, cs elmondtam az el
képzeléseméi. O szólt az igazgatónőnek, dr. 

Varga Gábornénak, aki ugyancsak megörült a 
hírnek. Oklóber 6-án meghívlak az ünnepségre. 
Oll voll a polgármester úr is, meg a városi tele
vízió, és még az újságtól is fényképezlek. Meg
hatottan álltam a gyerekek és a mikrofon elé, de 
elmondtam mindazt, amit akartam. A mi kor
osztályunknak - az az érzésem - mást jelent a 
hazaszeretet, mint a mai gyerekeknek. Mi min
den esle azért imádkoztunk a Jóistenhez, hogy 
segítse haza édesapánkat a frontról. Mi még tud
juk, mennyi vér folyt cl a hazáért... A gyerekek 
néma csendben hallgatták mindazt, amit el
mondtam. Éreztem, hogy megértik. Szívesen 
hagytam olt a képet. Biztos vagyok benne, hogy 
jó helyre adtam. -véel-

Novemberi hótakaró 

Hirti'k'ti jutt a tél. Nwveuibcr 19-wi belHirilutl mindent ,i hó. tk i akarta az 
udvarokat, a háztetőket, beborította az egész várost. Még egy hónapot vár-
halott volna... Völgyi L. 

Egy régi Mikulás-emlék 
Közeleg a Mikulás, már a kertek alatt jár. Ugye milyen sokszor 

hallottuk szüleink intelemnek szánt szavait! A hívő gyermeki lélek 
pedig vágyakozóan lekintett a jeles nap elé. Reménykedett, szépen 
kiliszlíloll cipőjébe, csizmájába talán tesz valamit a Mikulás. 

Ez a régi „Mikulási üzenet", amit alább közlünk, az Isteni Szerelet 
Leányainak vezetése alatt álló celldömölki R. K. Polgári Leányisko
la, közismertebb nevén Zárda 1935-ös Mikulás-napjáról származik. 
Az iskola minden tanulója - egy kis ajándék mellett - névre szóló 
borítékot talált iskolapadján, benne egy ugyancsak személyre szóló 
üzenettel. Egy ezek közül. 

Kedves Bözsikém! Mikulás apó szeretettel néz rád, mert olyan jó 
vagy, mint egy kis angyal. Azt hiszi, a Jézuska is szeret, mert szerény, 
finom és önérzetes vagy. Csak maradj ilyen és légy jó szüleid vigasz
talása. Kérlek szeresd a németet továbbra is, úgy, mint tavaly és kis 
szarkalábjaidra jobban vigyázz. Szeretné a Mikulás apó, ha nem 
lennél túl félétik, érzékeny, mert akkor az életben mindenki odébb tói. 
A Katót szersd, mert a Mikulás apó azt is nagyon jó kis lánynak 
tartja. Hozzá még bátrabbnak, mint Téged. 

Jó egészséget kíván és üdvözöl a Mikulás Közreadta: K. Gy. 

Kamarai szolgáltatások az ipartestületnél 
A vállalkozók számára 1998. 

július l-jétől a kamarák adják ki 
a vállalkozói engedélyt. 

A Vas Megyei Kézműveska
mara megbízásából Celldömölk 
és a városkörnyék kisvállalkozói 
részére a helyi ipartestületi iroda 
végzi ezt a tevékenységet. Infor
mációadáson kívül az ipartestület 

állítja ki az adatlapot a vállalko
zói engedély kiváltásakor, adat
módosításkor, tevékenység bőví
tésekor, illetve a vállalkozás 
megszűnésekor. 

Az egyablakos ügyintézés lé
nyege, hogy nem kell külön fel
keresni az illetékes halóságokat 
(adóhatóság, társadalombizto

sítási hatóság). Könnyebbséget 
jelent a helyi és környékbeli vál
lalkozóknak, hogy nem kell 
felkeresni a megyei kamarát 
Szombathelyen - hívta fel a f i 
gyelmet Móger József, az ipar
testület celldömölki irodájának 
li lkára. 

Továbbá tájékoziatolt arról is. 

hogy január l-jétől változás áll 
be a kamarai rendszerben, a kéz
műveskamara egyesül a kereske
delmi és iparkamarával. 

Elképzelhető, hogy ettől fogva 
az ipartestület a kereskedőknek is 
segítséget lud majd adni. 

T.G. 

Celli játékos sikere a Szerencsekerékben 
(Folytatás az 1. oldalról) 

múltak, és Gyula barátunk csak a 
képernyő előtt ülve nézhette a já
tékot. Onnét adta (volna) a sok
sok tanácsot a kiválasztott sze
rencséseknek - nem volt más vá
lasztása. 

Három hónappal ezelőtt azon
ban „fontos" levelet hozott a pos
tás: a TV2-től játékra invitálták, 
ö r ö m e határtalan volt. Szeptem
ber 30-án aztán vonatra szállt a 
család, és irány a főváros, a Róna 
utca. a TV2-bcn 30 társával elő
ször egy tíz kérdéses műveltségi 

teszten kellett bizonyítania, ami 
ragyogóan sikerüli. Tizenöten j u 
tottak tovább. 3 részes kereszt
rejtvény következeit ezután, amit 
egy perc alatt kellett megfejteni. 
A 3 legjobb került a képernyőre, 
ő voll az egyik. A veiélylárs pe
dig két rendkívül csinos budapes
ti hölgy. Egy kis smink, sorsolás, 
instrukciók, és irány az „aréna". 

Gyula türelmesen kivárja a so
rát. Szerencsésen pörget, eltalálja 
a mássalhangzókat, aztán amikor 
25 ezernél tart. beül a krach, 
„csőd"-üt pörgcl. Arcán semmi 
csalódottság, végül is ez játék. 

Ám amikor ismét következhet, 
megállíthaiatlanná válik. Jól pör
get, jól választja a hangzókat, s 
megfejii a feladványt. Az első 
három játék után 186 ezernél tart. 
Ragyogóan megy a közös játék 
is, a ráeső nyeremény czútial 61 
ezer forint. Aztán választ egy szí
nes lévét az ajándékok közül, 
majd megnyeri a fődíjat, a video
kamerát. Ráadásul - hogy teljes 
legyen a siker - ő viszi el a „szó-
lejtő" díjait is: egy háztartási gé
pet, egy kenyérpirítót, egy kc-
nyérszcletelőt, egy hajsütővasat 
cs egy olajradiátor!. 

A végén - de játék közben is, 
amikor mód van rá - tréfálkozik, 
bizonyítja: igazi JÁTÉKOS. 

Egy biztos: akik november 11-
én néztük a T V 2 Szerencsekerék 
adását Celldömölkön, a város 
környékén, vagy akár Vas me
gyében, mindannyian szorítot
tunk neki, s a végén együtt örül
tünk vele. 

Mint elmondta, a nyereményt 
gyermekeire - Ramónára és M i 
lánra kölli, akik a celli gimnázi
um hatosztályos tagozatának ta
nulói. 

No és persze a nyaralásra, ami
kor majd sokat fognak játsza
ni... 

Völgyi L. 
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Áramátadó épül 
a Marx utca 

végén 
Egy évvel ezelőlt vásárolta meg az ÉDÁSZ 

Rt. az önkormányzattól az alsósági városré
szen, a tervezett új temető nyugati szom
szédságában lévő földterületet, hogy ott v i l 
lamosenergia-átadó állomást létesítsen. 

A munkálatok ez év tavaszán kezdődtek, s 
azóta „gőzerővel" folynak. Aki ma arra jár, 
egész kis villamoserődítményt lát ott. Az 
energiaátadó megépítésére mindenképpen 
szükség volt több okból is. 

Közismert, hogy folyamatban van a Szé
kesfehérvár-Szombathely vasútvonal vil la
mosítása. Üzembe helyezése nagy mennyisé
gű" villamosenergiát igényel. Celldömölk vá
rosának és a városkörnyéknek is megnöveke
dett az energiaszükséglete, s e megnöveke
dett szükségleteknek az Ikervárról és a Sár
várról érkező energiaellátás már nem tudna 
eleget tenni. 

Az épülő állomás feladata, hogy az Ajka -
Szombathely vezetéken érkező 120 ezer vol
tos magasfeszültséget 20, illetve 25 ezer vol

tos középfeszültségre alakítsa ál, és adja to
vább a felhasználóknak. 

Az 1 milliárdos beruházás keretében átépí
tik a már említett - 40 évvel ezelőtt készült 
- Aj ka-Szombat hely közötti magasfeszültsé
gű távvezetéket is. 

Az átalakítás esetenként bosszúságokat is 
okoz, elsősorban az alsósági városrész lakói
nak kisebb áramkimaradásokkal kell számol
niuk. Ezt azonban az áramszolgáltatók igye-
kezenek a minimálisra csökkenteni. 

Völgyi 

Koncz Gábor „hazajött" Celldömölkre 
Koncz Gábor színművész ma

gánélete kapcsolódik Celldö
mölkhöz. Városunkba nősült, 
feleségének családja itt él Keme
nesalján. Ezen kötődése ellenére 
önálló esttel még soha nem lepett 
fel városunkban. 

November 13-án este a K M K 
meghívására érkezett hozzánk 
„Gyorsvonat" című műsorával. 
Életéhez kapcsolódó verseket, 
novellákat adott elő. így hallhat
tuk például Arany János A walesi 
bárdok című művét, amely felvé
teli verse volt a Színművészeti 
Főiskolára. 

A műsor után a nézőknek le
hetősége nyílt kérdezni a mű
vésztől, de kí tudja miért, csak 
két bátor érdeklődő akadt. Har
madikként csatlakoztunk mi. 

- Miért váratott ilyen sokáig 

magára az Ön celldömölki fellé
pése? 

- Nehéz összeegyeztetni, hogy 
én mikor érek rá, és hogy mikor 
lenne megfelelő a művelődési 
háznak. Most egyébként is jöt
tünk volna a rokonokhoz, anyó-
somekhoz, így sikerült összehoz
ni ezt a fellépést. 

-Mi a véleménye városunkról, 
Kemenesaljáról? 

- Kedves vidéknek tartom, de 
nagyon messze van tőlünk, így 
csak karácsonykor, húsvétkor és 
nagyobb ünnepekkor jövünk er
re. Nagyon sok jó barátot talál
tam itt a környéken. Sárváron. Ez 
itt ideális környezet. Tisztaság 
van, rend, amikor sok helyen 
még kultúrház sincsen. Ráadásul 
az itteni közönségem nagyon fo
gékony volt. 

- Sokféle karaktert játszott 
már életében. Melyik az a szerep, 
amit egyáltalán nem játszana el? 

- Én színész vagyok, nekem 
mindent cl kell tudnom játszani. 
Minden szerepel el lehet játszani, 
csak az a fontos, hogy a szerep
nek legyen hitele. Az, hogy ho
moszexuális vagyok, az életem 
ismeretében egyáltalán nem fog
ható rám, de egy ilyen szereppel 
is megpróbálkoznék, biztosan ér
dekes lenne egy ilyen ember bő
rébe bújni. De legjobban azokat 
a karaktereket szerelem, amelyek 
közel állnak hozzám, a tiszta va
gányokat. Ezek mind-mind érde
kes és fontos szerepeim voltak. 

- Hol és mikor láthatjuk a jö
vőben? 

- Minden héten vetíti a televí
zió egy-egy régebbi filmeméi. 

Most várok egy sorozatra, amit 
már cl kellett volna kezdenünk 
forgatni, de egyelőre még hiány
zik a pénz. Hat rész már elkészült 
Az öt zsaru című filmből, amely
ben az ezredest jálszom, és elké
szült a következő 14 rész is, csak 
forgatni kellene már. Sajnos a 
pénzhiány mellett az is akadály, 
hogy a tévécsatornák nem tudnak 
megegyezni egymással, és ezzel 
keresztbe tesznek egymásnak, és 
így önöknek, a nézőknek is. 

Kovács N. 

Apróhirdetés 
Korrepetálás általános is

kolásoknak matematikából. 
Tel.: 95/422-517 

FELHÍVÁS 
mezőgazdasági területek 

gyommentesítésére, illetve 
parlagterületek felszámolására 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium felhívással fordul minden me
zőgazdasági termelőhöz, földtulajdonoshoz 
és bérlőhöz, valamint bármely földhaszná
lóhoz, aki hasznosítatlan, parlagon fekvő, 
elhanyagolt földterülettel rendelkezik. 

Az 1988. évi 2. törvényerejű rendelet, to
vábbá a termőföldről szóló 1994. évi L V . 
törvény 36. § elííírja, hogy a termőföld 
használója, illetve (ulajdonosa köteles gon
doskodni a károsítok elleni védekezésről, a 
teriilet gyommentes á l lapotának fenntar
tásáról valamint a növényzet gondozásá
ról . 

A kötelezettségek betartása mind ez ideig 
nem volt teljes körű. A földhasználók egy 
része figyelmen kívül hagyta ezen jogosan 
elvál t igény teljesítéséi, ezért a Földműve
lésügyi és Vidék fejlesztési Minisztérium 

hathatós intézkedéssort helyezett folya
matba. Ennek kcrclén belül a megyében 
működő intézményei - F V M Földműve
lésügyi Hivatal, Növényegészségügyi és 
Talajvédelmi Állomás, és a Földhivatal -
bevonásával 

- felméreti és beazonosítja a használaton 
kívüli területeket, 

- felszólítással kötelezi a használókat a 
területe rendbetételére, 

- kötelességmulasztás esetén kényszer
intézkedéseket kezdeményez ( terüld rend
betétele slb.) a tulajdonos terhére. 
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Ötszáz választópolgár kapta meg a kérdőívet 

Közvéleménykutatást tartanak a városban 
Tisztelt celldömölki válasz

tópolgárok! 
Bizonyára a városi televízió

ból értesültek már arról, hogy 
önkormányzatunk közvéle
ménykutatást végez november
december hónapban. 

Ez annak felmérését célozza, 
hogy a celldömölki polgárok 

hogyan vélekednek városunk
ról, és mennyire elégedettek az 
Önkormányzat működésével. 

A Polgármesteri Hivatal köz
reműködésével véletlenszerűen 
kiválasztottunk 500 celldömöl
ki választópolgárt, akiknek a 
válaszai képviselik az összes 
celldömölki véleményét. Ők 

már megkapták a felmérésben 
történő" részvételre felkérő leve
let, és már kézbesítettük címük
re a kérdőívet. 

Ha Ön kapott ilyen kérdőívet, 
gondoljon arra, hogy az Ön vé
leménye sok más. Önhöz hason
ló ember véleményét testesíti 
mege. Kércme, szeánjon tehát 

némi időt a kérdőív kitöltésére 
és visszaküldésére! 

Hisszük, hogy a hely, ahol él
ünk, mindenkinek megér egy 
ilyen kis erőfeszítést. Az ered
ményeket természetesen a nyi l 
vánosság elé tárjuk. 

Makkos István 
polgármester 

Emlékezés Antall József néhai miniszterelnökre 
1932. április 8.-1993. december 12. 

A Magyar Demokrata Fórum tagjai mellett nagyon sok párton kí
vüli, józan gondolkodású ember emlékezik ezekben a napokban dr. 
Antall Józsefre, demokratikusan, szabadon választott miniszterelnö
künkre. Mindössze 3 és fél év adatott ennek a nemzeti elkötelezett
ségben nevelkedett egykori piarista diáknak, a későbbi kiemelkedő 
tudású és intellektusű professzornak, hogy egy igen hosszú idő után 
függetlenné váló honban, egy újszülött demokráciában próbálja meg 
talpra állítani a gazdaságilag és erkölcsileg lezüllesztett országol! 
Mindenekelőtt a demokratikus intézményrendszert kellett kiépíteni. 
Olyan törvényeket hozni a neki feleleős kormány és pártja, a Magyar 
Demokrata Fórum segítségével, hogy újra alkotmányos rend legyen 
- a szovjet csapatok végleges távozása és a KGST béklyóiból való 
szabadulás után - hazánkban. Ez a legalapvetőbb munka volt, ami 
sajnos nem hozott látványos javulást a 3,60 Ft-os kenyér ígéretének 
bedőlő emberek számára. A nép jó részének nem kcllcit a bölcs szó, 
a türelmes érv - ezt nagyképűségnek, úri gőgnek érezte, a legtöbbjük 
sajnos fel sem fogta! Egy lengyel politikai elemzőt idézve: „Antall 
József azt hitte, Kossuth népével van dolga, de Kádáré népével volt!" 
Ennél jobban össze sem lehet foglalni azt a társadalmi hangulatot. 

Nyugdíjasok találkozója 
Október végén nyugdíjasta

lálkozót rendezett az ipartestü
let a polgármesteri hivatal 
nagytermében. 

A Szalóky Sándor úti óvo
dások műsora után az czévben 
történtekről szóló beszámoló 
hangzott el. Ezután az ipartes
tület vezetősége vendégül látta 
a meghívottakat, azokat a vál
lalkozókat, akik még tevé

kenykednek, vagy már nyug
díjba vonultak. A jó hangulatú 
rendezvényen részt vett Sze
nes Pá! nemcskocsi cipész k i 
siparos is, aki ötven eve cmg-
szakítás nélkül, napjainkban is 
dolgozik. Nyugdíjbavonulása 
alkalmából oklevelet kapott 
Budai Lászlóné női szabó és 
Zseli Károly asztalosmester. 

T.G. 

A Kresznerics Ferenc Könyvtár 
gyermekkönyvhéti programja 

December l-jén, ¡430 
Nagyné dr. M a r k ó Julianna nyelvén 
Diákzsargon című előadása 

December 2-án, 14 órakor 
Karácsonyi rejtvényfüzet e redményh i rde tése . 

December 3~án, 7.45 dr. Csorba Csaba történész 
Magyarok őstör ténete című előadása 

December 15-én, ¡0.45 
Vértes Ernő* Csillagóra előadása: 
Üzenetek a v i lágűrből , a jövő évezred ű r k u t a t á s a 

amelyben a súlyos betegséggel küzdő miniszterelnöknek dolgoznia 
kellett, nem egyszer saját egykori harcostársainak támadásától, gya
nakvásától kísérve. Minden, a nép által várt törvény bevezetését meg
akadályozta az az ember, akit O emelt magas közjogi méltóságba -
Isten bocsássa meg neki! 

Azután bekövetkezett, amitől mindnyájan féltünk, akik szerettük 
és tiszteltük Őt: 

„Mikor lassú menetben gyászos dobverés 
jelezte: meghalt egy miniszterelnök, 
Batthyány óta nem volt ennyi mécs, 
s urát temetni ennyi nép még nem jött!" 

(Szentmihályi Szabó Péter) 
Negyedmillió ember - a bejgyzések tanúsága szerint - rótta le 

kegylclct a ravatalnál és a temetésen, elhozva a köszönet és a hála 
virágait mindazért, amit Ő saját személyiségével és feltéllen tiszteletet 
parancsoló tudásával népünkért tett. 

Köszönjük, Miniszterelnök Úr! 
Köszönöm a Magyar Demokrata Fórum nevében: 

Pőcze Istvániié 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
34/1999. (X. 27.) sz. rendelete 

a lakossági távfűtési és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról 

Celldömölk Város Önkormányzatának KépviselŐ-tesiülcte az árak 
megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi L X X X V I I . törvény 
7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakossági lávfűtési 
és mc 1 cg v íz-szol gáltat ás i díjak megállapításáról a következők szerint ren
delkezik: 

1. Í 
A rendeld hatálya Celldömölk város területén s CELLHÓ Kft. által 

szolgáltatott távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjszabására terjed k i . 
2. § 

Az önkormányzat a távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjail az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

(1) Az alapdíj: fűtési célú felhasználás 
melegvíz-alapdíj 
együttes felhasználás 
(fűtés + meleg víz) 

(2) Hődíj: 
(3) Melegvíz-hődíj: 

Mértékegység 
Ft/légm7év 
Ft/lég rnVév 
Ft/légmVév 

Ft/GJ 
Ft/m 3 

Díj 
250,00 

61,60 
311,60 

986,00 
206,41 

3 . § 
Ez a rendelet 1999. november 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

az 1/1998. ( I . 28.) sz., 34/1998. (VII I . 26.) sz., az 5/1999. ( I I . 24.) sz. és 
a 20/1999. (V. 26.) sz. rendelettel módosított 44/1996. (XI I . 18.) sz. 
rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1999. október 27. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 
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Tizenkét millió a Városgondnokság kintlévősége 

Hogyan lehet leválni a távhőről? 
1998 januárjában képvi

selő-testületi döntés alapján 
jött létre Celldömölkön a 
Városgondnokság a volt 
Gamesz és a Házkezelőség 
összevonásával. Németh 
Sándort, a Városgondnok
ság Igazgatóját az ellátandó 
feladatokról kérdeztük. 
- Feladataink közé tartozik az 

önkormányzati intézmények (is
kolák, óvodák) fenntartása, a 373 
Önkormányzati lakás, a 39 nem 
lakáscélú bérlemény és a 24 ga
rázs üzemeltetése és fenntartása. 
17 fős létszámmal végezzük a 
munkákat, amennyiben egy adott 
feladatra nincs megfelelő szak
emberünk, oda külsősöket vo
nunk be. Ezen kívül 8 közhasznú 
munkást foglalkoztatunk, akik a 
város központjának tisztántartá
sát, a hulladék és a levél eltaka
rítását, a járdák síkosságmentesí
tését végzik. 

— Milyen állapotúak az Önkor
mányzati tulajdonú épületek? 

- Általában közepes állagúak, 
a lakások között eléggé lepusz
tult részek is találhatóak, ilyenek 
például az Április 4. utcai laká
sok. Az itteni lakók nem fizetnek 
lakbért, vízdíjat, nincs mit visz-
szaforgalrü a felújításra. Összes
ségében is emelkedik a kintlévő
ségünk, szeptemberben közel 12 
millió forint volt ez az összeg, és 
évente 31 százalékkal emelkedik. 
1999-ben 15 lakást adott cl az 
önkormányzat, ebből - mivel 
nem egy összegben űzetik ki a 
vételárat a vevők - 10 millió fo
rint bevétele volt az idén. Sike
rült egy nagyobb volumenű fel
újítást is elvégeznünk a Sági u. 
10. számú házon, ez 14 millió fo
rintba került. 

Németh Sándor egyúttal a 
szintén önkormányzati tulajdonú 
CELLHŐ Kft. ügyvezető igazga

tója is. Ezen megbízásából adó
dóan az emelkedő díjakról és a 
távhőszolgáltatásról való leválás 
lehetőségeiről érdeklődlünk. 

- A kormány által 1999. janu
ár l-jén hozotl távhőtörvény és 
az ez alapján alkotolt önkor
mányzati rendelet is a szolgáltató 
hatáskörébe utalja a lávhőről va
ló leválásokat. A leválás nem 
egyszerű, mivel be kell tartani az 
ide vonatkozó előírásokat. Ne
künk mint szolgáltatónak a fŐ 
feladatunk a rendszerben mara
dottak érdekeit képviselni és vé
deni, hiszen ha csökken a fűtött 
légköbméter, akkor nő a fajlagos 
költség. Valójában az a gond, 
hogy amikor az elmúlt rend
szerben létrehozták a távfűtést, 
akkor 460 lakás fűtésénél megállt 
a rendszer. A jelenlegi kazántel
jesítményekkel és létszámmal, 
beruházás nélkül azonnal száz 
százalékkal lehetne a fűtendő 

légköbmétert növelni. Sajnos a 
városközpontban nincsenek 
tömblakásépítések, így nem tud
juk a hálózatot növelni. 

- Tudnak-e fűtéskorszerűsítés
sel foglalkozni? 

- 1997-ben volt fűtéskorszerű
sítés. Ekkor az Európai Uniótól 
nyertünk 10 millió forintnyi 
összeget, ezt a Géfin téri kazán
ház déli oldalának korszerűsíté
sére fordítottuk, azóta jobb hatás
fokkal működik. 30 éves kazá
nok működnek, úgyhogy lenne 
továbbra is mire fordítani, ha len
ne rá pénz. Sajnos itt is vannak 
kintlévőségeink a fizetések el
mulasztása miatt, ez most mint
egy 2 millió forint. A probléma 
megoldására a fizetési elmaradá
sokat munkahelyi letiltásokkal 
oldjuk meg, amennyiben ez nem 
hoz eredményt, a Sárvári Járási 
Bíróságon keresztül intézzük. 

Tulok G. 

Asztali 
% örömök 

1999 az asztali örömök 
éve. Ebből az alkalomból 

felújítottuk egy régebbi rovatunkat, 
amelyben Kemenesalja konyhája címmel 
ételrecepteket adtunk közre. 

Pulykasültek, 
jászberényi tekercs 

Most két pulykasült receptjét és egy süte
mény elkészítési módját adjuk közre Magdi 
néni (Szemenyei Lászlóné) Vegeta-pályázat-
ra beküldött receptjei közül. 

Pulykasült 
párolt káposztával 

A pulykamellet bcspékeljük vékony csí
kokra vágott füstölt szalonnával és fokhagy
mával. Bedörzsöljük vegciával, fchérborssal 

és házi készítésű pritaminnal. Rómaitálba 
tesszük, öntünk alá 3 deciliter csontlét vagy 
húslcvesi és másfél deci fehérbort. Lezárjuk 
a tálat, és hideg sütőbe lesszük, hogy a tál 
együtt melegedjen a sülővel. Kct óráig sütjük. 
Piros párolt káposztával és burgonyapürével 
körítjük. 

Pulykasült 
vadasmártással 

Sárgarépát, zöldséget, kis zellert, pici ka
ralábét kockára vágunk, és a rómailál aljára 
terítjük. Rátesszük a pulykamellet, amit elő
zőleg vcgetával. fchérborssal, étolajjal, prita-
minnal bcdörzsöllünk. 1 babérlevelet, kö
ménymagot, felaprított vöröshagymát szó
runk melléje és ugyancsak 3 dl csontiéi, más
fél deci fehérbort öntünk alája, és a sütőben 
az előző módon sütjük. 

Mikor a hús megpuhult, kivesszük a tálból, 
a zöldségeket pedig leturmixoljuk. 

Rcíorma zsiradékot olvasztunk, cs 2-3 
evőkanál liszttel, kevéske cukorral világos 
rántást készítünk, majd hozzáöntjük a letur-

mixolt zöldségeket. 2 deciliter tejföllel dúsít
juk, mustárral, citrommal, kis fehérborral íze
sítjük. 

A húst hidegen lehet vékony szeletekre 
vágni. Zsemlegombóc vagy csőtészta Ülik 
hozzá. Ha ezt a finomságot jóízűen elfo
gyasztottuk, egy kis süteményt teszünk az 
asztalra, mondjuk jászberényi tekercset... 

Jászberényi 
tekercs 

6 darab tojást 6 evőkanál cukorral, 6 evő
kanál (presszó)kávéval, 1 evőkanál kakaó
pornál, 6 evőkanál liszttel, 1 csomag sütőpor
ral habosra keverjük. Nagy gáztepsiben meg
sütjük, konyharuhával felcsavarjuk. Krém
mel töltjük, a teteje csokimáz. 

A krém: 15 deka darált diót felfőzök egy 
kevéske lejben. 15 deka porcukrot 15 deka 
Rámával habosra keverünk, és ha a dió k i 
hűlt, jól összedolgozzuk, és megtöltjük vele 
a tekercset. 

Jó étvágyat! 
Közreadta: Vülgyl László 

06/20/9247-873 

Schimmer Győző 
gyepmester 

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21. 

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok, 
kutyák bejelentése. 

FELHÍVÁS 
A Magyar Demokrata Fó

rum helyi szervezete az 
egészségügyi, oktatási és 
kulturális intézményeknek 
ingyenesen felajánl kará
csonyfát a közelgő ünnepek
re. 

Igény bejelentési cím: 
Pőczc Istvánné, Celldömölk, 
Gábor Á. u. 6. 
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Magyarok a Délvidékről a Kresznerics könyvtárban 
Sokan és szívesen járunk a 

Kresznerics Ferenc Könyvtár 
által szervezett előadásokra, 
programokra. Innen általában 
lelkiekben gazdagodva, szel
lemiekben gyarapodva me
gyünk haza, köszönet a szerve
zőknek! 

így volt ez november 8-án is, 
amikor megismerkedhettünk 
dr. Hodi S á n d o r pszichológus
sal és feleségével, dr. Hodi Eva 
könyvtárossal, akik a délvidéki 
magyarság mindennapos küz
delmeiről beszéltek, amelyet a 
magyar nyelv és a magyarság
tudat megőrzéséért folytatnak 
az ott élő emberek. 

A házaspár lakóhelye, Ada -
„...amely végvár és védvár, mert 
lélekben és nemzetben nincs ha
tár..." (Kiss Dénes) - a Tisza 
mellett van. Szegedtől 70 km-
re! És a valóságban milyen tá
vol! Hiszen a határon túliak szá

mára az anyanyelv használata 
nem természetes! Hogyan kö
szönjek? Hogyan telefonáljak? 
Hogyan beszéljek az utcán és a 
boltban? stb. Ezeket mindig 
meg kell gondolni, és nem be
szélhetnek csak úgy, spontán. A 
legtöbben akkor használják ma
gyar anyanyelvüket, ha nem éri 
Őket bántás. Praktikusabbnak 
tűnik az anyanyelv feladása, de 
ez a személyiség feladását is je
lenti! 

Az anyanyelv igénytelen 
használata igénytelen személyi
séget is takar! Ezt jó lenne itt
hon - Magyarországon - is 
megfogadni, hiszen lassan a 
,Jielókák" meg „okékák" orszá
ga leszünk! „Hclókáznak" az is
kolában, a hivatalban, az utcán, 
mintha folyton telefonközpont
ban lenne az ember! 

A Délvidéken - jobban sze
retik ezt a megnevezést, mint a 

Vajdaságot - minden sokkal 
fontosabb, ami a magyarsággal, 
a magyar nyelv ügyével kapcso
latos! Ezért ápolják híres költő
ink: Kosztolányi Dezső, Csáth 
Géza emlékét, akik Szabadka 
szülöttei, de említhetjük Bárczy 
Géza vagy Moholyi Nagy Lász
ló nevét is. 

30 év óta rendezik meg a 
Szarvas Gábor Nyelvművelő 
Napokat, melyeknek rendezvé
nyei messze túlmutatnak Adán. 
Szarvas Gábor - Ada szülötte 
(1832-1895) - híres nyelvész 
volt, méltó arra, hogy neve ily 
módon is fennmaradjon. Idén 
október 7-8-9-én volt az ünne
pi sorozat, melyen kedves ven
dégként részt vett Jókai Anna, 
Csoóri Sándor, Gyurkovics T i 
bor. Kiss Dénes és több más ne
ves hazai költő, író. Irodalmi es
tek, nyelvészeti vetélkedők, tu
dományos ülésszakok, kiállítá

sok követik egymást, melyeket 
óriási érdeklődés mellett ren
deznek meg. 

Dr. Hodi Sándor a pszicholó
giai kérdések mellett érdeklőd
ve kutatja a kisebbségi sorskér
déseket - ezeket a témákat több 
könyvben is feldolgozta. Nehéz 
értelmet adni az életnek, vonzó 
jövőképet felmutatni, hiszen az 
emberek nem csak itt, hanem a 
határon túl is jóval többet vár
tak, ór iás i nehézségek árán las
sú az átalakulás - de talán lehet
séges! Hiszen a doktor úr olyan 
- szinte speciálisan magyar -
pszichológiai tulajdonságokat 
lát a magyarokban, mint a mun
kabírás, a tolerancia, a hit, a re
ménység. Próbáljuk meg ezeket 
itthon is tudatosítani, hogy 
egészséges nemzettudat alakul
hasson k i , mert cnélkül nincs 
megmaradás! 

Pőcze Istvánné 

Kiváló népdalénekesek 
Szombathelyen rendez ték a megyei népdal 

éneklési versenyt. A résztvevők kötelező és 
szabadon választott népda loka t adtak elő. A 
14-18 éves fiúk korcsopor t j ában Kiss Béla 8. 
a osztályos tanuló első, míg a 9-11 éves lányok 
között Gerencsér Dóra és Mihók Nóra (5. a) 
második helyezést ért el. A versenyre a Gáyer 
Gyula Általános Iskola h á r o m tanulójá t Pau-
kovicsné Hegyi Gabriella készítette fel. 

Kiegészítés az 56-os ünnepségről készült cikkünkhöz 
Levelet kapott a szerkesz tőségünk 

Németh András celldömölki s zá rmazású 
szombathelyi olvasónktól . Ebben a 
Celldömölki megemlékezés 1956-ról cí
mű c ikkünk kapcsán Horváth Tibor, A l 
sóságon született bányász ra emlékezik , 
akit 1959. március 4-én végeztek k i , vala
mint több celli illetőségű elítéltre, akik rö
videbb időt töltöttek börtönökben.. . 
Az Új Kemenesalja november 4-i számá

ban Celldömölki megemlékezés 1956-ról cím 
alatt tudósítás jelent meg a városi ünnepség
ről, melynek keretén belül megemlékeztek az 
akkor 16 éves Koloszár Zoliról, mint egye
düli celldömölki áldozatról. Sajnos azonban 
tévedett az ünnep szónoka, mert van még egy 
mártírunk, nevezetesen Horváth Tibor bá
nyász, aki Alsóságon született 1936-ban, és 
1959-ben végezték ki Budapesten Kádár pri
békjei a forradalombaji való részvételért. 
Horváth Tibor egyike volt annak a több száz 
forradalmárnak, akiket újratemettek 1989-
ben a forradalom és szabadságharc vezér
alakjaival. Nagy Imrével, Angyal Istvánnal, 
vagy a Széna téri parancsnok. Szabó bácsival 

együtt... Ságon, gondolom még élnek roko
nok, ismerősök, akik tudják, ki volt, mit tett 
Horváth Tibor, hogy szólhasson róla is a 
megemlékezés minden cv októberében. 

Nem tudom, foglalkozott-e már valaki 
helytörténészeink közül Celldömölk 56-os 
történéseivel, egyáltalán történt-e már valami 
adatgyűjtés, mert nagyon szalad az idő, és 
egyre kevesebben élnek a szemtanúk közül. 

Van egy kis listám. Szereplői Szombathe
lyen, a Megyei Bíróság előtt feleltek „tettei
kért". E titokzatos szó jelen esetben izgatást, 
szervezkedést jelentett a fennálló rend, a 
Népköztársaság „törvényes" rendje ellen; 
Név szerint: Finla Lajos, Kovács Árpád, 
Nagy István, Németh Gömbös János, Németh 
Jenő, Őri János, Sárközi Kálmánnc. dr. Szabó 
Kálmán, Vigh István. 

Bár a bíróság által meghozott büntetések 
rövidebb időtartamúak voltak, sajnos már 
többen nem élnek közöttünk az ávósokból 
pufajkásokká vedlett legények jóvoltából. Ők 
a bírósági eljárásokat mcglŐzőcn kiélhették 
bosszúvágyukat a letartóztatott „cllenforra-
dalmárokon", akik a súlyos verésekben szer

zett belső sérülések miatt nem egyszer rövid 
időn belül távoztak az élők sorából, mint pél
dául Németh Gömbös János. Elvárható lenne, 
hogy az ünnepi megemlékezésen név szerint 
is megemlékezzenek róla, mert „ellenforra
dalmár" társaival sokat tett azokban a napok
ban az elszabadulni akaró indulatok megfé
kezésére, így tett akkor Halász százados, a 
helyi Kiég, majd a nemzetőrség parancsnoka, 
vagy Sass ügyvéd úr - mindketten disszidálni 
kényszerültek a megtorlások elől. Folytat
hatnám a sort dr. Kovács Ödön közjegy
zővel, akit „csak" Körmendre helyeztek, 
vagy Kemcnes Géfin Lászlóval, aki ugyan
csak Jiosszút lépni" kényszerült a megtorlás 
elől. 

Jeles nemzeti ünnepünkön ne csak általános 
politikai helyzetet elemezzünk, amikor személy 
szerint is többekre emlékezhetünk! Olyanokra, 
akik egy adott történelmi szituációban helyet
tünk is tették, amit tenniük kellett. 

Komoly részük volt abban, hogy AKKOR 
két hétig békésen loboghatott a templom tor
nyán a nemzeti trikolor... - írta levelében Né
meth András. 



6 7 1999. DECEMBER 2. ÚJ KEMENESALJA 

2000 villamosított vasúttal köszönti Celldömölköt 
Celldömölk vasútjának története dióhéjban a kezdetektől napjainkig 

A „magyar nyugoti vasút-rész-
vénytársaság" 1870. május 18-án alakult 
meg. Már érvényben volt az 1869-Ík évi V. 
törvénycikk a magyar nyugati mozdonyvasút 
tárgyában. Ez 1869. július 14-én nyert szen
tesítést Ferencz József által. A törvénycikk 1. 
paragrafusa így szólt: „A Székes-Fehérvártól 
Grácz felé az ország határig terjedő, vagyis a 
magyar mozdony-vasúinak és annak Kis-
Cze 11 tői-Győrig vezető szárnyvonalának tár
gyában előterjesztett engedmény-okmány a 
jelen törvény által teljes érvényűnek nyilvá-
níttatik." 

E törvénycikknek nagyon komoly előzmé
nyei voltak. A Győri Közlönyből vett idéze
tek alapján megállapítható, hogy az építkezés 
gyorsan haladt: 

- 1870. márc. 10.: „A Győr-pápai vasút
vonal földmunkáit Ménfő mellett megkezd
ték. 2-300 munkás tereprendezést végez, épü
letet állít." 

- 1870. ápr. 3.: „Szcmercig kész a gráczi 
vasút töltése..." 

- 1870. jún. 19.: „Jórészt készen vannak a 
földmunkák Czellig" CELLDÖMÖLK KIS-
MÁRIACELL S Z A B A D A L M A S M E Z Ő 
VÁROS TÖRTÉNETE című Celldömölkön 
1927-ben kiadott átfogó munkájában Porko
láb István így ír: „A Kemenesalját 1871. ok
tóber l-jén nyargalta át az első vasparipa: ek
kor nyílt meg a Magyar Nyugati Vasút G y ő r 
szombathelyi szakasza... bekapcsolódott a v i 
lágforgalomba Kiscell..." 

A megyék már 1868-ban, a tervezés idő
szakában a saját érdekeik alapján igyekeztek 
befolyásolni a vasút vonalvezetését. Például 
Fejér megye, hasonlóan Veszprém és Zala 
megyéhez annak adott hangot, hogy a 
„...Győr-Gratzi vonal helyett a Fehérvár-
Veszprém—Gratzi vonalat ajánlják, kérik a 
tervezetbe felvétetni". Volt ennek Fehcrvár-
Vcszprém-Jánosháza-Molnári-Gratzi válto
zata is (Molnári = Püspökmolnári). 

Végül 1868. november végén Hollán Ernő 
államtitkár - Szombathely szülötte - terjesz
tette a képviselőház elé azt a tervezetet, ame
lyet nagy vita követett, s komoly ellenvéle
mények után született meg a határozat, mi 
után Deák Ferenc is Hollán Ernő oldalára állt. 
Ezt a határozatot szentesítette aztán a már 
említett törvénycikkel Ferencz József. 

Tehát a Győr-Szombathely közti vonal el
készültével „bekapcsolódott a világforgalom
ba Kiscell", de bizony Budára Kis-Czcllből 
nagyon kacskaringősan lehetett eljutni vasút 
igénybevételével: a Kis -Cze l l -Pápa-Győr-
Ujszőny-Székes-Fehérvár-Buda útvonalon! 
Ezt a problémát oldotta meg a törvényjavas
latban is szereplő másik vasút, a Szckcs-Fe-
hérv ár-Veszprém-Ki s-Czell vonal, amely 
egy évvel később, 1872. október 3-án nyílt 
meg teljes hosszában. 

Ezért a vasúti találkozási pontért Pápa vá
rosa is versengett, „...s ami hogy végül is Kis-
Czellnek jutott, elsőben Pick Zsigmond és 
Henrik, azután Fack Károly vasúiigazgató és 
Horváth Elek akkori képviselő érdeme" - írja 

Porkoláb István. „Mi volna ma ez a helység, 
ha ők nem követnek cl mindent azért, hogy 
ne Pápáról, hanem Ccllbő] induljanak ki a 
tervezett szárnyvonalak?! Bizony jelentékte
len kis falu maradt volna." 

A Győr-Kis-Czell-Szombathely vonalrész 
megnyitására Kis-Czcllben hat vágány ké
szült el. (Ma - a rakodóvágányokat nem szá
mítva - tizennégy vágánya van állomásunk
nak.) Kis-Czcll állomás eredetileg a Pápa 
felőli végén kb. a Wesselényi utca végéig tar
tott; a mai kapu közelében volt a sorompó, 
és a szekérút a vágányokat keresztezvén a 
pityervári oldalon a mai Pozsony utcában 
folytatódott Pápa felé. A mai Király János 
utcának akkor nem véletlenül volt Pápai utca 
a neve! 

Kis-Czcll, majd Czelldömölk és a későbbi 
Celldömölk a vasút révén (is) fejlődött, tere
bélyesedett, vasutas település lett. Rendező 
pályaudvar épült, a személypályaudvar -
amit ma egyszerűen „a vasútállomás" néven 
emlegetünk - vágányszáma és vágányainak 
hossza is növekedett. A vasút munkahelye
ket, megbízható nyugdíjas állást biztosított. 
„1925. december 31-én ... 5562 a lakosság 
száma. Mintegy a fele vasutasság (700 csa
lád)..." - írja Porkoláb István. 

A Magyar Nyugati Vasút vonalait a ma
gyar állani 1889. január elsejétől átvette, ál
lamosította. Aztán a Ccllben összefutó vas
utak, a vasútállomás és a rendező megért két 
világháborút, fejlesztést, visszafejlesztést és 
sok mást, mit a rendelkezésünkre álló terje
delmen belül nem áll módunkban papírra vet
ni. 

1968-ig szinte kizárólag gőzmozdony-húz
ta vonalokon utazhatott a nagyérdemű, csak 
a kis mellékvonali motorvonatok tarkították 
néha a gőzmozdonyok „feketeségcl". Aztán 
1968-ban elkezdődött a vasút dízclesítésc a 
nyugat-dunántúli vonalakon is, s mintegy 15 
évig tartolt, míg teljesen ki szorít ott ák nálunk 
a jó öreg gőzösöket. A MÁV Rt. teljesen dí-
zcl-üzcmci tart fenn nyugat-dunántúli vona
lain. Gőzmozdony ma már csak a nosztalgia
vonatokat húzza. 

A vasútvillamosítás 
hazánkban 

A magyarországi vasúivillamosítás Kandó 
Kálmán nevéhez fűződik. A sors fintora, 
hogy nem érhcitc meg munkája beteljesülé
sét: a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal 
Budapcsi-Kcleníöld-Komároni közti szaka
szának villamosítását sem. Kandó Kálmán 
1931. január 13-án hunyt el váratlanul, és a 
Komáromig tartó vnalrész villamosításának 
az előkészítő munkálatai is csak e szomorú 
esemény után, márciusban fejeződtek be; 
ugyanekkor kötöttek szerződést a Budapest-
Hegyeshalom vonal villamosítására és moz
donyok beszerzésére. 

1917-től 1931-ig folytak azok a vasútvil
lamosítással kapcsolatos kísérletek, amelye
ket a MÁV felkelésére Kandó Kálmán irá

nyított. 1919-ben az őjavaslatára Vonalvilla
mosítási Irodát hoztak létre, és tervei alapján 
hozzákezdtek egy próbamozdony építéséhez 
a Ganz-gyárban, melynek műszaki-, majd ve
zérigazgatójaként tevékenykedett. 1923. ok
tóber 31-én (épp e sorok írásakor 76 éve) a 
gyár által épített próbamozdony megtette első 
útját Budapest és Dunakeszi-Alag között a 
már korábban kiépített próbapályán. 

Al ig 5 évvel később már a tapasztalatok 
alapján átépített mozdonnyal folytatták a pró
bákat, és ezek az újabb próbák 1931-ben fe
jeződtek be, rendkívül kedvező tapasz
talatokat eredményezve. Kandó meghalt, de 
a „mű elvégeztetett". Budapest és Hegyesha
lom állomások között Magyarország első v i l 
lamosított fővonala 1934 októberében készült 
el, és még ebben a hónapban megindult itt a 
villamos üzemű, menetrendszerű forgalom is. 

A második világháború tönkretette a ma
gyar vasutat, a vonal villamos hálózatát és a 
mozdonyaink nagy részét. 1949 augusztusá
ban fejeződtek be a helyreállítási munkák. A 
menetrend szerinti forgalom ekkor indulha
tott meg a hegyeshalmi fővonalon ismét v i l 
lamos vontatással. Közben - amit a háború 
meggátolt - folyamatosan újabb, különféle 
villamos mozdonyok tervezése, gyártása volt 
soron, és további vasútvonalak villa
mosítására készült a M Á V . Ezután, ha nem 
is rohamléptekben, csak mindig a lehetősé
gek adta módon, de korszerűsödött a MÁV. 

Egy érdekes tendencia figyelhető meg a 
fővonalak villamosítása során, különösen ak
kor, ha a kisebb vonalszakaszokat, vonalát¬
kötéseket nem vesszük figyelembe. Tudni 
kell ehhez, hogy Magyarország fő vasútvo
nal-hálózata Budapest-centrikus, és sugaras 
elrendezésű. Al ig kis kivétellel - alapul véve 
a már 1934-ben villamosított hegyeshalmi 
vonalat - az óramutató járásával megegyező 
irányban következtek a további vonalvilla
mosítások: Miskolc (1962), Záhony (1967), 
Debrecen-Nyíregyháza (1970), Kelebia 
(1979) - ebből kiágazóan Szeged (1982), 
Pécs (1985), Keszthely a dél-balatoni oldalon 
(1990), Dombóvár-Gyékényes (1994), Bala
tonszentgyörgy-Nagykan izsa-M urakeres z-
túr-Oyékénycs (1998). 

Ezt a vonalvillamosítási sorrendet nem a 
„sorba, mint a falusi bíróságon"-clv döntötte 
el, hanem nagyon is politikai-, ( k ü l k e r e s k e 
delmi szempontok, műszaki-hálózati-, és 
nem utolsósorban a M Á V részére juttatott, a 
nemzeti jövedelemből átruházható anyagi le
hetőségek, így nem csoda: a sor végén talál
juk magunkat! 

Közben megtörtént mind a politikában, 
mind pedig a kereskedelemben a nyitás nyu
gat felé, s a GySEV is villamosított Győrtől 
Sopronon át egészen az ausztriai Ebenfurt-ig 
(1987). Most a szlovén-magyar vasút ügye 
van soron, s ezzel szinte egybevág a Székes
fehérvár-Celldömölk-Szombathely vasútvo
nal villamosítási ügye. 

(Folytaljuk) 
Mihók Tamás 
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Mivel foglalkoznak az önkormányzati bizottságok? (4.) 
Sorozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, mivel Fog

lalkoztak eddig a celldömölki képviselő-testület állandó bizottsá
gai, s milyen feladatok elé néznek a közeli jövőben. 

Közmüvelődésügyi, Oktatá- okai vannak, hiszen egy osztály 
si, Gyámügyi és Sportbizottság 
- Elnök: Heténvi Endre; alel
nök: Pőcze Istvánná; önkor
mányzati tagok: Fehér László, 
Hetényi László, Szálai József; 
külső tagok: Bene Csilla, Gasz-
tonyiné Fódí Zita, dr. Varga 
Gáborné, Venczellák András. 

- A bizottság munkájának 
egyik területe az oktatás, ami fo
lyamatos változásokat él meg. 
Milyen körülmények között, felté
telekkel dolgoznak a város neve
lési és oktatási intézményei? -
kérdeztük Hetényi Endrét, a b i 
zottság elnökét. 

- A környezeti feltételeket te
kintve az óvodák, iskolák állapo
tát javítani kellene, ez azonban 
anyagiak függvénye. Erre köz
ponti támogatás nem jut, így 
egyelőre állagmegóvás a célunk, 
próbálunk rangsort felállítani a 
problémák megoldásában. Gond 
a celli városrészben a tornaterem, 
a sportcsarnok hiánya. A csökke
nő gyereklétszám miatt megfele
lő a tantermek száma, viszont 
nem történt még előrelépés a 
Szent Benedek iskola részére át
adott tantermek miatt a Gáyer is
kola számára a termek pótlásá
ban. Az érdemi munkát tekintve 
az intézményvezetőket meghatá
rozott időszakonként beszámol
tatja a testület. Az óvodák meg
alkották helyi pedagógiai prog
ramjukat, amelyben nagyobb 
mértékben érvényesül az iskola
előkészítés. Felmerült, hogy kor
rekciós osztályt kellene indítani 
a rászorultak számára 10-15 fő
vel, de ezt a bizottság nem támo
gatta. Ennek elsősorban anyagi 

indítása 2-2,5 millió forintba ke
rül, de szakmailag sem megala
pozott, hiszen kis létszámú osz
tályokban megoldható a korrek
ció. Egyre több szülő hordja be 
vidékről a gyermekét celli isko
lába. Az lenne az ideális, ha a 
kisközség önkormányzata átadná 
a celli önkormányzatnak a bejáró 
tanuló utáni fejkvótát. A vidéki 
gyerekek miatt az önkormány
zatnak nem előnyös új osztályt 
indítani, az átutalt pénzből pedig 
lehetne a celli iskolákat fejlesz
teni. 

- Ismét változások várhatóak 
az oktatásban. Miként érinti ez az 
önkormányzatot? 

- A következő év első félévé
nek feladata, hogy a képviselő
testület állást foglaljon a közok
tatás fejlesztésében. Egy közép
távú intézkedési tervet kell kidol
gozni, ezt egyeztetni kell az in
tézményvezetőkkel, a szülői 
munkaközösségekkel és a diák
szervezetekkel. Ennek tartalmaz
nia kell azt, hogy az önkormány
zat a kötelező feladatait milyen 
módon valósítja meg, milyen 
nem kötelező feladatokat vállal, 
és azt, hogy milyen elképzelései 
vannak az intézményrendszer 
fenntartásával, működtetésével, 
átszervezésével kapcsolatban. Jó 
lenne a helyi erőforrásokat úgy 
összpontosítani, hogy a csökkenő 
gyereklétszám ellenére az okta
tásra fordított pénzeszközök ne 
csökkenjenek. Celldömölkön ezt 
a jelenlegi pénzügyi helyzetben 
csak úgy lehetne elérni, ha a kor
mányzat jelentős mértékben nö
velné az oktatás központi norma-

tíváját. A központi támogatás nö
velésére a szaktárca vezetője, Po-
korni miniszter úr ígéretet tett. 
Jelenleg is vannak különbségek 
az iskolák finanszírozása között, 
más arányú a központi és az Ön
kormányzati támogatás. Van is
kola, amelyik több, van, amelyik 
kevesebb Önkormányzati támo
gatást igényel a működéshez. Az 
Országos Értékelési és Vizsga
központ szakmai értékelésre al
kalmas programokat bocsát ki az 
önkormányzatok részére, de a 
szakmai értékelés csak szakértők 
bevonásával történhet, így ennek 
megvalósulása is anyagiak függ
vénye lesz. 

- Miként működnek a város 
közművelődési intézményei? 

- A könyvtár működése stabil, 
a megye egyik legjobb színvona
lú könyvtára. Szakmailag és 
technikailag is a kor követelmé
nyeinek színvonalára fejleszlett, 
ezáltal a látogatók igényeit meg
felelően ki tudja elégíteni. V i 
szont kinőtlc magát, bővíteni kel
lene. A művelődési központ 
munkáját az év végén értékeli a 
testület. Az épület rossz állapotú 

kívül-belül, jelentős felújítás 
nem történt, ez elmondható a 
mozi épületéről is, A mozi mű
ködtetése kérdésessé válik, hi
szen gazdasági szempontból je
lenleg nagyobb a kiadás, mint a 
bevétel. Fontos, hogy megoldást 
találjunk a rendezvények hely
színét illetően, hiszen a progra
mokra szükség van, viszont nem 
szabad, hogy a városban élők kö
zött ez feszültséget okozzon. A 
testvérvárosokkal meglévő kap
csolatot szeretném erősíteni egy 
nemzetközi emlékpark létrehozá
sával. A park a Gábor Áron és a 
Mikes Kelemen utca találkozásá
nál lesz, játszóteret is tervezünk 
a területre. A közeljövőben lesz 
a tereprendezés, ehhez kérnénk 
az ott lakók segítségét is. A leen
dő szponzorok egy-egy padot ál
lítanának fel, reményeink szerint 
10-15 pad lenne a parkban. 

- Hogyan értékelik a gyám
ügyi tevékenységet? 

- Az új családjogi törvény az 
önkormányzatokra bízza ezen 
gondok megoldását. A viszony
lag új intézmény, a Gyermekjó
léti Szolgálat kötelező jellegű 
szolgáltatásokat nyújt. Rövid 
ideje működik, de mivel váro
sunkban is egyre több a hátrá
nyos és veszélyeztetett gyerme
kek száma, szükség is van rá. A 
bizottság feladata a gyámügyi 
osztályra beérkezett családi se
gélykérelmek elbírálása, a pénz
eszközök kiutalása. A segélyké-
rclmck száma négy-ötszörösére 
nőtt, pedig nem is mindenki kér, 
aki rászorulna. Jelenleg 3 millió 
forintot tudunk szétosztani, de a 
jövőben emelni kellene az igé
nyek szerint. 

Tulok G. 
Fotó: Hetényi 

TCellemei TCnrâciçntjt Ünnepekét! 

SZENZÁCIÓS AKCIÓ! 
Szóló karácsonyi képeslapok 

7 FT-OS ÁRON 
CSAK A POSTÁN! 

GONDOLJON IDŐBEN SZERETTEIRE... 
Már most vásároljon 
karácsonyi képeslapot! 
Postáinkon 1999. december 
5-ig csak 7 forintba kerülnek 
a szóló karácsonyi képeslapok. 
Kedvező áron kínálunk még 
borítékos, lézeres, zenélő kará- ŐS5í#2»g 
csonyi üdvözlőlapokat, csoma- Soproni 
golóanyagokat és kellékeket! Igazgatósága 

Magyar 
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Egy kirándulás emlékei 

A parlamenti belépés elölt álll kép elé a 27 fös csoport. 

Dráguló világunkban megnő a 
szerepe a múzeumoknak. A vá
rosi könyvtár keretei között az 
Önkormányzat támogatásával 
működő honismereti munkakö
zösség vonattal utazott Buda
pestre. Programjukban három or
szágos hírű közintézmény, első 
helyen a Parlament megtekintése 
szerepelt. A Parlamentbe bejutni 
a nagy külföldi és hazai érdeklő
dés közepette csak előzetes idő
egyeztetés után lehetséges. A mi 
csoportunk fél 2-re kapott enge
délyt. 

A rendelkezésre álló idő k i 
használására jó alkalomnak kí
nálkozott a Parlamenttel szem
ben lévő Néprajzi Múzeum meg
tekintése. Zala Ágnes muzeoló
gus kitűnő tárlatvezetése mellett 
végigjártuk az állandó kiállítást, 
mely hitelesen mutatja be a Kár
pát-medencében élő magyar és 
más népcsoportok mindennapi 
életét, munkaeszközeit, haszná
lati tárgyait, szokásait. Érdekes 
volt szembesülni a régmúlt és 
gyermekkorunk néhány kiállított 
eszközével. 

Tudtuk, a múzeumban őrzik a 
Sági Hegységnek Törvényei cí
mű, 1734-ben keltezett eredeti 
dokumentumot, annak 1828-ban 
Kresznerics Ferenc által lemásolt 

példányát, és ezen utóbbi hason
más kiadását, amihez e sorok író
jának is van némi köze. Előzetes 
egyeztetés alapján egy külön te
remben helyet foglalva kézbevet
tük az említett dokumentumokat. 
Érdekes élmény volt ez is min
denkinek, különösen a szőlős
gazdáknak. 

Következett a Parlament. Itt 
jegyzem meg: az időpontegyez
tetés Kovács Ferenc képviselő 
segítségével történt. A szigorú 
technikai ellenőrzés után a cso
dálatos főlépcső előtt közölték, 
kis türelmet kérnek: rögtön jön a 
képviselő úr és fogadja Önöket. 
Velünk együtt a bősárkányi cso
port volt ott. Meglepetésünkre 
Ader J á n o s , az Országgyűlés el
nöke érkezett és köszöntötte -
mint később kiderült, a saját vá
lasztókerületéből - érkezőket és 
természetesen minket is. E l 
mondta, nagyon szűkre szabott 
az ideje, éppen házbizottsági 
ülésre indul, ezért csak néhány 
percet tölthet együtt velünk. 

Elnézést kért, mivel a bizton
sági intézkedések miatt az épület 
minden részét nem tudjuk meg
nézni. A szokásos útiránytól 
azonban ezúttal - persze enge
déllyel - idegenvezetőnk eltérhe
tett, és a zárt övezetnek számító 

plenáris üléstermet kisebb cso
portokban a díszpáholyból te
kinthettük meg. A csoport másik 
fele abban az előtérben foglalt 
helyet, ahol az interjúk készül
nek. 

Miután több bizottság ülése
zett, s éppen szünetük volt, isme
rős arcok tűntek fel. A vasi kép
viselők közül Mayer Bertalan 
képviselővel váltottunk néhány 
szót. 

A csodálatos élményt nyújtó 
parlamenti látogatás után a Nem
zeti Múzeumba igyekeztünk. 
Előbb a koronázási ékszereket, 
majd a Honfoglalástól 1990-ig 
címet viselő nagy történeti kiál

lítást - 22 termet tölt meg - néz
tük át. Különös élmény volt 
együtt látni a magyar államiság 
sok-sok nagy értékű dokumentu
mát, azt a kultúrkincset, amit 
elődeink az évszázadok során lét
rehoztak. Közben arra gondol
tunk, hogy a történelem viharai
ban mennyi minden elpusztult. A 
kiállítást jó szívvel ajánlom min
denkinek. 

Bár nagy távolságokat csak 
időben jártunk be, az egész napos 
jövés-menésben egy kicsit elfá
radva azzal a jóérzéssel ültünk is
mét vonatra, hogy tartalmas na
pot hagytunk magunk mögött. 

Káldos Gyula 

Czotter Gábor szüretköszöntője 
Akadnak számosan, akik a Czotter családot jól ismerik, s vagyunk, 

akik csupán hallomásból tudunk létezésükről. Vasutas körökben ter
mészetesen számon tartják Czotterékat, és az sem véletlen, hogy az 
itt közölt {a vasutasok egyik lapjából átvett) verset az egyik mozdony
vezető barátom a következő szavakkal nyújtotta át: 

- Tudod, nekünk ez a vers nagyon tetszett, nézd meg és esetleg 
hasznosíthatod. 

Igazat adok Somogyi Kálmán barátomnak, többen is elolvastuk, és 
arra gondoltam, helye van az Új Kemenesaljában. A szülőföld szere
tete sugárzik belőle, a vágyakozás a mindenkori hazatérés iránt. Aján
lom szeretettel lapunk olvasóinak. DJ. 

A Ságon, 
az évezred utolsó szüretjén 

őszi szél fújdogál a Kemenes alján, 
zenéjét hallgatom a Sághegy oldalán... 
Felcsendül a világ legszebb honvágy dala. 
Berzsenyi Dániel, Te írtad valaha, 
amikor Somogyba költöztél e tájról, 
mikor visszanéztél a látóhatárról. 
Régóta értem én, miért kínzott vágyad, 
miért fájt elhagyni szép szülőhazádat. 

Harminc éve én is hontalan bolyongok, 
de szüntelen hívnak a celli harangok! 
Szűzanyánk - Mária - karját felém tárja, 
pihenni hív ide, a Sághegy aljára... 
íme most itt vagyok, kedves barátomnál, 
elmerengve nézek a lenyugvó napnál. 
Kondul az est harang, apámra gondolok, 
nézzen rám az égből, nézze, itthon vagyok! 

Marikám, kis húgom, ugye te is látod, 
mi az ami nyugtat, amire én vágyok. 
Békés csend, angyali szeretet, boldogság, 
sági szőlőhegyen elcsitul a honvágy. 
Lajos bátyám, Erzsébet, Klárika kis lányka, 
elköszönnek tőlem, jó éjt kívánva. 
Boldogan hajtom le fejem a vánkosra, 
Almomat elteszem nehéz holnapokra. 

Czotter Gábor 



ÚJ KEMENESALJA 1999. D E C E M B E R 2. 10 

„Mióta éltem, forgószélben próbáltam élni helyemen" 

Gyémántdiploma Németh Lajos tanár úrnak 
Valószínűleg kevesen vannak Celldömölkön, akik nem ismerik Németh Lajos ta

nár urat, aki kisebb (front)megszakításükkal 1939-től 1977 márciusáig tanított a 
város polgári, általános és középiskolájában, legtovább az utóbbiban, a celldömölki 
gimnáziumban. A TANÁR ÚR a közelmúltban Szegeden, a Juhász Gyula Tanár
képző Főiskolán gyémántdiplomát vehetett át. Gyémántdiplomát azok kapnak, akik 
60(!) éve szerezték oklevelüket... 

Amikor hosszú életútjáról kérdeztük, Jó
zsef Attila címben idézett sorait mondta. 

Németh Lajos 1916-ban Marcal gergelyi-
ben született igazi pedagógus családban -
mint fogalmazott - , hiszen a közvetlen csa
ládban 11 pedagógus van. 1927 és 1935 kö
zött a Soproni Evangélikus Líceum (reálgim
názium) tanulója volt, ahol a városi önképző
kör tagjaként irodalmi esteken olyan szemé
lyekkel találkozhatott, mint Móra Ferenc, s 
láthatta az akkori erdélyi írók nagy részét. Ott 
érezte meg a „magyar irodalom ízét"... 

1935-tŐI a Szegedi Polgáriiskolai Tanár
képző rendes hallgatója, s ezzel párhuzamo
san a szegedi egyetemen rendkívüli hallgató 
Sik Sándornál, akinél kitűnő vizsgát tett. Erre 
a mai napig is büszke, mert az ilyesmi ritka
ságszámba ment. 

1939. október 5-én kerül tanárként a Cell
dömölki Polgári Fiúiskolába, de közben 2 év 
tényleges katonai szolgálat következett. Több 
mint 1 évet töltölt a doni hadseregben -
híradótisztként híradóközpontot vezetett. 

A hosszú és kegyetlen évek után 1943 
szeptemberében kezdett ismét tanítani, de 
csak 1944 novemberéig, mert ekkor Észak-
Németországba vitték tartalékos tisztként, 
ahonnét 1945. október 16-án tért vissza 
Celldömölkre. A polgári, majd az általános 
iskolában tanított, illetve szakfelügyelő 
volt. 

1953-ban került a celli gimnáziumba, ahol 
szinte mindig igazgató-helyettesként dolgo
zott. Tanítványai, kollégái szerették és tisz
telték. 1977. március elsejétől nyugdíjas. 

52 esztendővel ezelőtt, 1947 szeptemberé
ben kötött házasságot Németh Katalin Sarol
tával, aki banktisztviselő volt. 1950-ben szü
letelt Sarolta Katalin leányuk, aki a M T A Iro
dalomtudományi Intézetének vezetője. 

Kíváncsian vártam a találkozást Lajos bá
csival, mert bár nem lakunk messze egymás
tól, máf nagyon régen beszélgettünk. Öröm
mel újságolom el minden volt tanítványának 

és ismerősének, hogy a TANÁR ÚR szinte 
semmit sem változott. Testileg, szellemileg 
ugyanolyan friss, mint 35-40 évvel ezelőtt 
volt. Üde arcát nézve szinte újra a tanítványá
nak éreztem magam, ám ezúttal én kérdez
tem, és ő volt az, aki készséggel válaszolt... 

A volt tanítványok nevében is gratuláltam 
a gyémántdiplomához, most pedig lapunk ol
vasói nevében köszöntöm, és kívánok neki jó 
egészséget és hosszú életet. 

Völgyi László 

Furcsa tojások 
Szabadosné M a á r Manci né

ni neve Celldömölkön, leg
alábbis az alsósági városrészen 
közismert. O odafigyel a termé
szet legapróbb rezdüléseire is. A 
rajzon látható tojásokat is ő hozta 
be nekünk. Elmondta, hogy eze

ket a tojásokat, amelyek a szoká
sosnál nagyobbak, és nem sima, 
hanem plasztikus felületűek, 
tyúkjai a napfogyatkozás napján, 
azaz augusztus 11-én tojták. M i 
vel fotón nem tudtuk visszaadni 
mindazt, ami a tojásokon látható 

- leginkább a teljes napfogyatko
zás pillanataiban látott napkoro
na ábrája a tojások csúcsosabbik 
végén - az alsósági iskola rajz¬
szakköröseit kértük meg a való
sághű ábrázolásra. Ennek alapján 
Pálffy András munkáját adjuk 
közre, amely szinte hamisítatlan 
mása ama fölöttébb érdekes óri-
ásseiteknek. -gyi 

Pásztorozó 
sitkeiek 

A Sitkei Színkör felnőtt tago
zata december 17-én este kezdi 
el járni a falut Jézus Krisztust 
váró adventi játékával. A játék 
a falunkban sok évvel ezelőtt 
gyakorolt Pásztorozó alapján 
készült cl. A Pásztorozót Jenéi 
Jani bácsi - a Sitkei Citerazene-
kar jelenleg 83 éves tagja taní
totta be 1986-ban a színkör ak
kori gyennektagozatának. Ezt 
követően a gyerekek több éven 
át ezzel jelentették a sitkei csa
ládoknak Jézus megszületését. 
Aztán egészen 1998-ig a min
denkori gyermektagozat tagjai 
betlehemeztek adventkor. A Sit
kei Színkör - felelevenítése óta 
- immár 14 éve gyakorolja ezt 
a valamikor általánosan elter
jedt szép népszokást. 

Idén a felnőtt színjátszók mű
sorát lát hatják-hallhatják azok
ban a házakban, lakásokban, 
ahova Jézus születésének hírnö
kei bebocsátást nyernek. 

A gyermek és diák tagozat 
november 28-án egy szere
tetvendégség keretein belül mu
tatta be először a nagysimonyi 
evangélikus templomban kará
csonyi játékát. 

Nagy Gábor 
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Közös örökségünk a reformáció 
A reformáció nem annyi és nem azt jelenti, 

hogy a papok vitatkoznak és veszekednek, 
mert a papok veszekedéséből soha nem szü
letett és sohasem születik reformáció. A re
formáció azt jelenti, hogy a nemzeti nyelven 
olvasható Biblián keresztül és általa szabad 
az út az élő Istennel való személyes találko
zásra, és megtudom, kicsoda az Isten, és ki 
vagyok én. Megtudom, hogy Isten komolyan 
veszi a bűnös embert, annyira komolyan, 
hogy Fiát keresztre adta irántunk való szere
tetéből, és ettől kezdve mi , kegyelmet nyert 
bűnösök Atyánknak szólíthatjuk. 

Erre emlékezett október 31-én a délután 
négy órakor tartott közös hálaadó ünnepélyén 
a helybeli evangélikus és református gyüle
kezet a református templomban. Szentpály-
Juhász Imre református lelkipásztor beveze
tő és köszöntő szavai után Vető - Is tván alsó
sági evangélikus esperes a Galalata-levélből 
vett igeszakasz alapján mondott igehirdetésé
ben a Krisztusban gyökerező szeretet által 
munkálkodó hit áldásokat eredményező, 
örömszerző, újjáformáló, közösséget teremtő 
sátáni gonoszságokat legyőző erejét hirdette. 
Az idei október 31-ike valósan világraszóló 
egyháztörténeti esemény, mely jövő évezre
dekre határozza meg a keresztyénség két ágá
nak egymás melletti életét: a Vatikán és a 
Lutheránus Világszövetség Augsburgban ek
kor írták alá a kölcsönös megbékélés és bo
csánatkérés egyszer és mindenkorra érvényes 
okmányát, melyben a katolikus egyház 
visszavonja az egykori kiátkozási bulláját, az 
evangélikus egyház pedig a katolikus meg-
igazulás tanáról szóló éles és kemény kritikai 
megállapítását. 

Az igehirdetést követő gyülekezeti ének 
után az ünnepi megemlékezés vendégelőadó
ja, Pungur Béláné tanárnő tartotta meg múl
tat idéző előadását a reformáció örökségéről 
és a mai nemzedékeknek is szóló üzenetéről. 
Mondanivalójával három korszakos szellemi 
időutazásra invitálta meg a gyülekezetet. In 

dulásként arról szólt, hogy évfordulós hála
adó ünnepélyen minden előadó a bőség zava
rával küzd: miről szóljon? Egyéniségekről, a 
korról, vagy a reformáció kulturális jelentő
ségéről. Az európai és a magyar történelemnek 
ez a kora csupán pár lecke a tankönyvekben, de 
kell tudni róla. Ezzel tartozunk eleinknek, és a 
múlt ismerete nélkül nincs jövő, de saját hitünk 
tételeinek ismerete nélkül nem tudom a más 
vallásút sem elfogadni! 

Az időutazás első állomása Németország, 
Luther fellépése, előtte az 5. századtól re
form- és eretnekmozgalmak. Kemény kritika 
az egyház és a papság életfolytatása viszony
latában; kinek k i , illetőleg mi a pápája: L u 
ther pápája a Biblia. A második állomás 
Svájc: Zwingli és Kálvin. Még hangsúlyozot
tabban külső és belső zsinórmérték egyedül 
a Biblia. A harmadik állomás Magyarország: 
a reformátori iratok az anyanyelven megszó
laltatott Bibliához vezettek, és a reformáció 
szellemszárnyán szálló új szellemi áramlatok 
a nemzet minden rétegéhez eljutottak. Ob-
szerváns ferences szerzetesekből lutheránu
sok, majd kálvinisták lettek, megszületnek az 
országgyűlések végzései a reformáció hívei 
ellen (lutherani comburantur!), de nagy főúri 
pártfogók is védik „az új hit" követőit, és a 
16. század végére az ország 90 százaléka pro
testáns. Pedig volt itt Mohács is, s utána 150 
évig tartó török uralom, jóformán minden 
magyar családot érintő állandó vagyon- és 
létbizonytalanság, egymillió elhurcolt és 
megölt magyar, elveszelt élet. De magyarul 
szólt a biztató, eligazító, erőt és vigasztalást 
adó Ige: „azért keresztyének ne essünk két
ségbe, erős bizodalmunk legyen az egy Isten, 
Kegyelmes az Isten, nem ver örökké minket, 
egy szempillantásra hagyott most csak el 
minket" (Szegcdi Kis István). Élctmegtartó 
erővé lett a reformáció által nemzeti nyelven 
megszólalt és hangzó evangélium a magyar
ság számára! Jöhetett a Habsburg császári 
házzal karöltve a katolikus klérus dühödt el

lenre formációs támadása, gályarabság és 
gyászévtized, az elűzött papok és tanítók he
lyett a családfők lettek papokká és tanítókká 
a naponként kinyitott és kézbe vett Bibliák 
olvasása nyomán. Az igehirdetés szolgálata 
egyúttal tanítási és nevelési munkával egé
szült ki a reformáció nyomán, és a népoktatás 
művelésével, népiskolai munkájával úttörője 
a kötelező népoktatásnak. A megszervezett 
középiskolák új nevelési típust szolgálnak, 
önálló egyéniségeket nevelnek, s a közösségi 
szolgálatra készítenek elő. 

A negyedik állomás a ma, amikor azt lehet 
elmondani, hogy az elmúlt évtizedek agymo
sása, erkölcsi lezüllesztése nyomán felnőtt 
nemzedékek jórésze csupán „fizetővendég" 
az egyházban, s azt mondja „zsebemben hor
dom a templomot". Erőtlenné lett a népegy
ház, és darabokra tört a Krisztus teste! A nyu
gat imádata helyett meg kellene térnünk a 
reformáció örökségéhez, Isten imádásához 
Krisztus evangéliumán keresztül, mely ma is 
embert formáló, vezérlő erő. Megtanulva 
„Krisztus szájával imádkozni", ahogy hívő 
őseink tették, hogy megújuló gyülekezeteink
ben létrejöjjön a szeretetegység, mely minden 
áldásnak gyökere! „Uram, készen vagyok, 
hogy a népet tanítsam, magam is készen va
gyok, hogy mindig tanuljak, s Igéddel sáfár
kodjam" (Luther). 

Az előadás után az evangélikus gyülekezet 
hittanos iskolás gyermekei Vi rágh Jeníí pro
fesszor Luther önmagáról c ímű színdarabját 
adták elő énekes zenés betétekkel, melyet 
Szakács Csaba segédlelkész tanított be. Ezt 
követően Petznylk Pál evangélikus presbiter 
Isten harsonása című versét mondotta el. 

Ünnepünk tanulságait foglalja össze Né
meth László pár gondolata: „Az élet utazás, 
de szobrászmunka is. Az embernek nemcsak 
a világban megvalósult lehetőségeket kell 
megcsodálnia, hanem a benne még ott lap
pangókat előhívnia, s belőlük magát minél 
különbbé megalkotnia. Ez igen szép és érde
kes feladat: a napok apró vésőütéseivel vala
mi szépet hozni k i , nem a kőből, hanem az 
élő anyagból, önmagunkból." Nádasdy Lajos 

Vásárfia a Pályainfóról 
November elején három napon keresztül pályaválasztási és képzési 

vásár várta az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóit, a pedagógu
sokat és a szülőket Szombathelyen, az Oladi Művelődési Központban. 
A rendezvény a Vas Megyei Munkaügyi Központ és a Vas Megyei 
Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület együttműködésével jött létre. 
A vásáron szinte valamennyi középfokú oktatási intézmény, piackép
zők, valamint a pályaválasztásban érintett intézmények kiállítóként 
veitek részt. A rendezvény célja az volt, hogy az osztályfőnöki órákon, 
nyílt napokon már megszerzett pályaválasztási tudnivalókat kiegészít
ve segítséget nyújtsanak a diákoknak. A vásáron képviseltette magát 
a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola is. A celldö
mölki általános iskolák tanulói és pedagógusai is részt vettek a ren
dezvényen. 

Lendval I s tvánné (8. osztályos osztályfőnök): - A nyolcadikosok 
a nyílt napokon az iskolák rendszeres napi munkájába tekinthettek 
be, a pályaválasztási és képzési vásáron inkább azt láthatták a tanulók, 
hogy mivé válhatnak, ha az adott iskolában tanulnak tovább. Az egyes 
standokon minden felmerült kérdésre válaszoltak, a kialakult beszél
getésekből egyesek többet megtudhattak, mint a nyílt napokon. Csa
logató volt a videón bemutatott iskolai élet, de ismerkedhettek az 

egyes szakmák mesterfogásaival is, sikere volt a manuális tevékeny
ségeknek is. Mindenképpen hasznos volt részt venni a vásáron, nem
csak a jó hangulat miatt, hanem azért is, mert a kínálat döntéseket 
hozott vagy megerősített a gyerekekben. Köszönet a szervezőknek és 
a Vasi Volánnak, hogy különjáratokat biztosított a zavartalan utazás 
érdekében. 

Gasparics Mónika (8. osztályos tanuló): - Ebben az évben alakult 
ki a továbbtanulási elképzelésem. Csepregen szerelnék továbblanulni 
közgazdasági szakon, hasonló képzés van még a Szombathelyi Köz
gazdasági Szakközépiskolában. Megtetszett a kozmetikus szakma is, 
ezzel kapcsolatban új dolgokat is megtudtam itt a vásáron, hasznos 
volt számomra a részvétel. 

Majlinger Mariet ta (8. osztályos tanuló): - Tavaly is itt voltam a 
vásáron, dc idén több figyelemmel néztem az iskolák bemutatkozását. 
Az Útjelzőben olvasottak alapján tetszeit meg a kereskedelmi tech
nikusi és vendéglátói szak, valószínűleg ezeket fogom választani, 
vagy gimnáziumba megyek. Tetszett a vásár, de szélesebb körű szak
mai bemulatőkat vártam. 

Hérincs Róber t (7. osztályos tanuló): - Engem a számítástechnika, 
az informatika érdekel, szakköri keretek közöli is foglalkozom ezzel. 
A Gépipari és a Savaria Szakközépiskolák érdekelnek, így ezekről 
kérlcm több információt. 

Tulok G. 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 32/1999. (XI. 27.) sz. rendelete 
a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól 
Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete a módosí

tott 1993. évi L X X V i n . tv. 62/B § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az állam tulajdonából a Celldömölk város tulajdonába került la
kóépületek elidegenítéséből származó bevételei felhasználásának részle
teiről a következő rendeletet alkotja: 

Bevezető rendelkezések 
1. § 

A rendelet hatálya Celldömölk Város önkormányzatának a volt állami 
tulajdonú lakásai elidegenítéséből származó bevételeinek felhasználására 
terjed k i . 

2. § 
(1) Az 1. §-ban meghatározott bevételek a módosított 1993. évi 

L X X X V I I I . tv. 62. § (3) bekezdés, 62/A § és 62/B § (1) bekezdésében 
előírt felhasználási célok közül az alábbi célokra fordíthatók: 

a) településrendezési tervek szerint lakóövezetbe sorolt területek köz
művesítésére, 

b) építési telkek kialakítására, 
c) új önkormányzati lakás építésére, 
d) használt lakás megvásárlására, 
e) az önkormányzat tulajdonában álló lakóépületek (azok részeinek) 

felújítására, korszerűsítésére 
e rendelet, továbbá 
f) lakásépítési és vásárlási támogatásra - Celldömölk Város önkor

mányzata Képviselő-testületének a lakáshoz jutás és lakásbővítés helyi 
támogatásáról szóló, többször módosított 31/1998. (VI . 24.) sz. rende
letének - keretei között. 

(2) A képviselő-testület a törvényben előírt felhasználási célok közül 
más célra nem teszi lehetővé az 1. § szerinti bevételek felhasználását. 

I . F E J E Z E T 
Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése 

3. § 
Településrendezési tervek szerint lakóövezetbe sorolt területek köz

műellátása során az 1. §-ban megjelölt bevételek 
a) gázelosztó vezetékhálózat 
b) villamoshálózat 
c) víz- és szennyvízcsatorna hálózat 
d) út kiépítéséhez használhatók fel. 

4. § 
A 3. §-ban meghatározott célokhoz történő felhasználásról a képvise

lő-testület jogosult dönteni. 
á F E J E Z E T 

Építési telkek kialakítása 
5. § 

Lakásépítés céljára alkalmas telkek kialakítása érdekében az 1. §-ban 
megjelölt bevételek felhasználhatóak 

a) településrendezési tervben lakóövezetbe vagy tartalék lakóövezetbe 
sorolt ingatlanok megvásárlására, 

b) építési telkek kialakítási költségeinek fedezetére, 
c) a lakóövezethez szükséges közműhálózat kiépítésére, 
d) utak stabilizált földút szintű kiépítésérc. 

6. § 
Az 5. § c) pontja szerinti közműhálózat kiépítésekor 
- a meglévő és az építési telkek kialakítását gátló közművek kiváltá

sának, 
- elektromos áram, vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna-hálózat, gáz

hálózat, csapadékvíz-elvezetés és a közvilágítás kiépítése költségeinek 
fedezeteként kerülhet sor az 1. § szerinti bevételek felhasználására. 

7. § 
Az 5. § szerinti felhasználásokról a képviselő-testület dönt. 

n í . F E J E Z E T 
Új, önkormányzati lakás építése, használt lakás vásárlása 

8- § 
(1) Az önkormányzat az l . §-ban megjelölt bevételeit 
- szociális bérlakás biztosítása, 
- szakember letelepítéséhez biztosított bérlakás, 
- elhelyezési kötelezettségek 
céljából új lakás építésére is felhasználhatja. 
(2) Új lakás építése a kapcsolódó közművek költségeit is tartalmazza. 
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt célok megoldására az önkormányzat 

Celldömölk város területén használt lakást is vásárolhat. 

(4) Használt lakás vásárlása esetén a 29/1999. (IX. 29.) sz. rendelet 
12. §-ában foglaltak szerint - mely a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó 
eljárások rendjét szabályozza - kell eljárni. 

Uj lakás/ok építéséről, használt lakás(ok) vásárlásáról a képviselő-tes
tület dönt. 

IV . F E J E Z E T 
Lakásépítési és vásárlási támogatás 

10. § 
A támogatás - e tárgykörhöz tartozó - részletes szabályait a 2. § (1) 

bekezdés f) pontjában hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza. 
V. F E J E Z E T 

Önkormányzati tulajdonú lakás felújítása 
n . § 

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában (tulajdonrészében) lévő 
lakóépületek felújítás és az azzal együtt végzett korszerűsítési munkák 
fedezeteként felhasználja az 1. §-ban megjelölt bevételeit. 

12. § 
(1) Az 1 000 E Ft összeget meg nem haladó felújítási-korszerűsítési 

munkálatok megrendelésére a Városgondnokság, 
(2) Az 1 000 E Ft-ot meghaladó fel újítási-korszerűsítési munkálatok 

megrendelésére a képviselő-testület 
döntése alapján kerülhet sor. 

VI. F E J E Z E T 
Értelmezd rendelkezések 

13. § 
E rendelet alkalmazásában 
a) a gázelosztó vezetékhálózat: a gázátadó állomás kilépő oldalához 

csatlakozó veztékhálózalnak a fogyasztói telekhatárig terjedő része, 
b) a villamos hálózat: a villamos teljesítményigények üzembiztos k i 

elégítéséhez szükséges elosztó vezetékhálózat, 
c) a víz- és csatornahálózat: a helyi közcélú víziközmű törzshálózatnak 

a szolgáltató tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő része, 
d) az út: a szilárd (kő, beton, aszfalt) burkolatú közút és a közterületen 

lévő járda, 
e) felújítás: felújításon a társasházról szóló 1997. évi CLVII . tv. 39. 

§ (4) pontjában foglaltak szerinti fogalommeghatározás értendő. 
Hatálybalépés 

14. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1999. október 27. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
23/1999. (V. 26.) sz. rendelete 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1998. (VI. 24.) sz. 
rendelet módosításáról 

A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről szóló ren
deletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
A rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Amennyiben a bérlő megfelel a bérleti szerződés lejártakor 

hatályos rendeletben foglalt követelményeknek - ide értve azt is, ha 
az 1 főre jutó havi nettó jövedelemhatárt a jövedelem legfeljebb 
10%-kal meghaladja, méltányossági alapon - vele ismételten köthető 
határozott időre bérleti szerződés. Ha nem, akkor a szerződésben 
meghatározott idő elteltével a bérleli jogviszony megszűnik és a bérlő 
külön felszólítás nélkül és mindennemű elhelyezési igény nélkül a 
lakást köteles visszaadni a bérbeadónak. 

2- § 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a fo

lyamaiban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
Celldömölk, 1999. május 26. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 
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A dömölki apátság őstörténete (3. rész) 
Celldömölknek van egy jelentős öröksége: az ezer esztendős 

alapokon, országosan egyedülálló építési anyagokból készült ősi 
romtemplom. Úgy gondoljuk, hasznos és feltétlenül szükséges 
most, az országalapítás és a nemzetté válás, valamint a világra 
szóló keresztyénség forrásának kétezer éves ünnepére készülve 
tudatosítani városunk lakosságában is, hogy mennyire meg
becsülendő, értékes örökség birtokosa. Ezért megpróbáljuk a 
szerteágazó, sokrétűen változó véleményeket összefoglalva, vala
mint magunk több évtizedes kutatásait felhasználva összefoglalni 
és véglegesen formába önteni ennek az ősi templomnak és vele 
természetesen az apátság keletkezésének, alapításának törté
netét. 

A viharos évszázadok által 
meg nem emésztett maradék 
örökségünk alapításáról és alapí
tóiról olyan színes és tarka véle
ménycsokor köthet i , mint egy 
tavasszal kiviruló rét szemgyö
nyörködtető s lélcküdítő derűs, 
tarkaszövetú" növényszőnyege, 
mely a rideg, sötét tél után kacag
va nyújtózik és simul bele a nap 
melengető, nevelő ölelő karjaiba. 
Lássuk tehát a névvariációk után 
az eredetről a legrégibb időben 
született, a legújabb korunkig k i 
nyilvánított hiedelmek tények ál
tal nem alátámasztott változatos 
világát. 

BÉL MÁTYÁS a 18. század 
elején Vas megyéről megjelent 
tudományos munkájában ezt írja: 
yP'oót Dömölk - a Pannónia 
szent hegyéről való szent Bene
dek apátság birtoka, amelyet 
egykor szent István király alapí
tott a hozzá csatlakozó templom
mal és terjedelmes kolostorral." 
(A latin eredeti Szálka Irma for
dításában Vasi Szemle 1977/3.) 

DÓCZY József a múlt század 
elején kiadott nagyszabású, több
kötetes történeti munkájában így 
ír: „A Dömölki Sz. Benedek 
Renden levő B. Asszony apátsá
ga; IL Béla által alapíttatott, al
kottatott, a mint hihetőbb. A Mo-

uiliil ani[iliuü sibi ictUret lucicudmu. Xus rero iusticiani c.-.use 
W M i r i l V I l t M , icrrnm sepedictam cum iueolis eiusdem teric, 
vidcliccl EcitMoribus ipsiiib Eeclcsie ad im cl Proprietät cm sc-
pedicle Eeclcsie Blaluiinuspcrpeluo iure possideudam. Quorum 
servitoruin uomina suut bet i Ivan, Itatbc et filius suuu, Pe
trus Thomas et Glii 6ui, Thiraoteus videlicet, Andreas, Sj'lc 
el Bubttis; ilcm Ferne*, et Marcus; iieai filoyk et filii sui 
Laurentius, Vcc lba , Huck, et CLegc ^ iiem Nicolaus filius 
Laurencii; item D i r k s c i filitis cinsdetu Slura; iletu Gregorius 
et filius eiusderu Fartasius ; item F a l i a u u s ; ileru Micbael, 
Bcke, Emcrih, Pouka, Karacbun, et Panka filius E : : : . _ ; itetu 
Tbymudeu el Milucbu filii Tbyrootei; item Salomou, Benfcdic-
lus, Beul d et Solka filii Damse; item Bencdiclus filius 
Saloruanisi item Ckenkud et Ci Iii aui Mok et Mogd, Mor-
tunus, Pentuk, c tZukeb; item Zuan filius Vocba. Vt au-
tciu serics coram uobis rei geste memorie pontcroruru possit 
rccolligi, cum fucrit ncccssc; D C sepedictus Martitiugaliquant 
queslionenj lilis, vcl filii sui, beredniove sueeessorco aut cog-
uali sui possint movere processu teniporis contra sepciliclaui 

t.']L'siam .Sanne Marie dc Miuik uro terra Kfttuund. seu in-
toiis cmsilcui lerre; üncrab pivscntcs sc|ieilklo Abbaü con-
«cssinin» sifc-illi nostri u m t a t « robot-ttas. prestaldo noslro 
Brailov de Cliomita buius cause esistcnlc. Dalum Posouii in 
Dominica Iuuocavit aun» Dowiuicc Imaruac 
seeuudo. 

(A YCBpremi Upt.ilon « E J B I I HSM1 Mtoftél LjtJ uliikli a 153 u.U.) 

A Unland kéziratos okmány olvasata Wenzel ki
adásában 

hátsi pusztulásban ez is részes 
lett. El idegenedvén a szerzet jó 
szágai a nagymonostort meg nem 
lehetett újítani. Egész 1739 tsak 
2-3 szerzetesek lakták apáturok-
kal a szobákat. Üdővcl a temp
lom és klastrom megujittatott." 

PÁLFI SÁNDOR szerint: 
„...hogy kinek köszöni alapittatá
sát, azt a régen elmúlt idők sötét 
homálya fedi olyannyira, hogy a 
valószínűség meghatározásánál 
is két részre oszolnak a vélemé
nyek. Némelyek, mert a sz.már-
toni főapátságot, bakonybélit 
sz.István alapitá, s mivel Pór-Dö-
mölk is a sz.mártoni főapátság 
fennhatósága alá tartozik, ennek 
alapítását is az első magyar k i 
rálynak tulajdoni tják. Azonban 
sokkal inkább elfogadhatónak tar
tom CZINÁR Mór levéltárnok és 
museum őrnek azon véleményét, 
mely szerint a pór-dömölki apátsá
got I I . Béla alapította volna." 

SZIKLAI-BOROVSZKI Vas
vármegyéről című müvében: 
„nemzetségi kolostorok közé tar
tozott, a mennyiben, a Kemenes
alján birtokos MERSE nemes 
családban tiszteli alapi tóját." 
Említi I I . Bélát is! PACHER DO
NÁT szerint, aki eleddig a pan
nonhalmi főapátságban megtalál
ható levéltári anyag alapján a 

legtökéletesebb egy
háztörténeti munkát 
írta apátságunkról: 
„Valószínűnek lát
szik, hogy az apátság 
nem királyi alapítás, 
ezt gyanítlalja velünk 
az apátság gyengébb 
javadalma, templo
mának kicsinysége és 
egyszerűsége, erősíti 
ezt a nézetünket az a 
jelenség, hogy az 
apátság kegyuraságát 
a X I I I . század köze
pén a szomszéd
ságában eredt vagy la
kó családnak, a MER
SE családnak kezén 
találjuk." 

PORKOLÁB IST
VÁN határozottan k i 
mondja: „Amennyi
ben magán alapítás le
hetett a dömölki apát-

is M ' C C I . " 

ság, csupán a PÉCZ - nem jöhet 
számításba. De a dömölki apát
ságot királyi apátságnak kell te
kintenünk, ha a monostori birtok 
fekvését döntő bizonyítéknak ve
hetjük. Ság hegy és környéke k i 
rályi föld még az apátságot em
lítő első oklevél idejében is. 
Előbb: annál inkább. Az apátság 
birtoka a királyi Ság aljától a 
Marcalig húzódott, oldalt beékel
ve a tokorcsi és sági királyi ud
varnokok földje közé. Al ig kép
zelhető el tehát, hogy az az 
aránylag keskeny földsáv, amely 
az alapítótól a kolostori egyház 
részére kihasíttatott, előzőleg 
nem királyi, hanem magán birtok 
lelt volna." 

KARÁCSONYI JÁNOS tör
ténész is nemzetségi monostor
ként eredezteti: „Dömölki kis-
apátságot a Marcal mentén birto
kos PÁPA nemzetség alapította. 
Lehet, hogy maga a Pápa nem
zetség csak egyik ága volt a 
nagy, hatalmas Pécz nemzetség
nek. Dömölk egyik javadalmazó-
ja Dénes nádor volt. Dénes nevű 
nádor 1273-1274, aki e vidéken 
birtokos, Pécz Dénes." 

FUXHOFFER felfogása sze
rint: királyi alapítás volt, I I . Béla 
alapította és építtette fel a X I I . 
században. 

DR. ZSIRAY LAJOS azonnal 
ellentmondó megállapítása ide 
kívánkozik: „Sokkal valószínűbb 
az. hogy az apátság egy kisebb 
vagyonú nemzetség nemzetségi 
monostora volt." Hivatkozik a 
templom szerény méretére, vala
mint arra, hogy többen az 1252-
ben kelt oklevélre hivatkozva a 
Mcrse nemzetséget tartják alapí
tónak. 

B A R A N Y A I BÉLÁNÉ dr. le
gyen ennek mindjárt bizonysága, 
aki valóban úgy véli a templom
ról készített tanulmányában: „a 
13. század első felében alapította 
a kcmcnesaljai Mcrse család 
mini családi monostort és bencés 
szerzetesekkel telepítette be." 

V A J A I SÁNDOR eddig k i 
adatlan kéziratos munkájában 
minden hiteles forrás közlése 
nélkül kijelenti: „a dömölki apát
ság alapításának idejét 1131¬
1133 évekre becsüljük és ezt 
nyugodtan el is fogadhatjuk." 

CSÓKA J. LAJOS Szent Be
nedek fiainak világtörténete cí
mű munkájában - miután felso
rol jónéhány monostoros telepü
lést - ezt állítja: „Minden bi
zonnyal a X I I . században kelet
kezett Ják, Dömölk, Jásd, Iván, 
Zebcgcny, Sz. Péter, és Osztro-
mindszent, apátsága s a baranya-
megyci Sz. László perjelség is." 
De semmiféle bizonyító fonást 

nem tud közölni, mellyel állítását 
bizonyíthatná vagy igazolhatná. 

SZIGETI KILIÁN miután 
megállapítja, hogy sem az alapító 
nevét, sem az alapítás idejét nem 
ismerjük, mert az 1252. év egyi
ket sem közli, minden bizonnyal 
ennél jóval korábbi eredetű. Min
den jel arra mutat, hogy királyi 
eredetű - írja, de egyetlen erre 
utaló jelet sem közöl. Lényegé
ben az idevonatkozó jegyzetben 
Porkoláb okadatolását fogalmaz
za újra. 

DÖBRENTEI KÁROLY, vá
rosunk egyik általános iskolájá
nak néhai igazgatója a vezetése 
alatt álló intézmény történetében 
azt írja: „A dömölki bencés apát
ságot a gazdag és tekintélyes Pá
pa nemzetség alapította." Forrást 
nem közöl, dc valószínűleg Ka
rácsonyi közlésére alapítja eme 
megállapítását. 

Az elmondottak nyomán lát
hattuk, milyen sokrétű és fantá
ziadús elgondolások s elméletek 
alakultak k i apátságunk alapítása 
körül, de a rejtély nem oldódott 
meg. Feltétlenül bizonyosak le
helünk abban és minden alapot 
nélkülöz az, hogy az alapítás kö
rül akár a Pápa, vagy a Mcrse 
családnak, illetőleg nemzetség
nek bármi része lenne. 

Dc nem is királyi alapítás! Ha 
az lenne, akkor miért nem élt 
még a netán elveszett alapító ok
irat híján is a hagyomány a mun-
ki apátban és monostor szerzete
seiben sem akkor, sem a későbbi 
századokban. Mert emlékezniük 
kellett volna rá! Az alapító levél
ben előírt kölclcsségük szerint az 
alapítóért, vagyis a királyért, an
nak lelkiüdvécrt rendszercsen 
misézniük és zsolozsmázniuk 
kellett volna! A hagyomány 
alapján is elvégzetl, rendszeresen 
végrehajtott liturgikus cselek
mény már maga igazolhatta 
volna késő századok múlva is, 
hogy javadalmukat a monostor 
javait az alapító királynak kö
szönhetik. 

Végső soron a magunk részé
ről is arra a következtetésre kel
lett jussunk, hogy bár a monostor 
és ezzel a település alapításának 
ponlos dátumát megbízható adat
forrás hiányában megállapítani 
nem tudjuk, és fentebbiek szerint 
nem köthetjük I I . Béla király ne
véhez sem, az emlegetett 13. szá
zadinál, sőt talán a 12. századinál 
is jóval korábbra tehetjük. Ha 
újabb keletű alapítás letl volna, 
egy frissen keletkezett és a táj ar
culatán kiáltóan új vonást okozó 
épületegyüttes - templom és mo
nostor - néhány évtizednyi távol
ságra is igazolta volna új keletű 
létrejöttét! 

(Folytatjuk) 
Nádasdy Lajos 



ÚJ KEMENESALJA 1999. D E C E M B E R 2. 14 

FELHÍVÁS 
Felkérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, bérlőket, 

hogy a közterülettel határos 
JÁRDASZAKASZUK 

HÓELTAKARÍTÁSÁT, CSÚSZÁSMENTESÍTÉSÉT 
a többször módosított 

11/1993. sz. önkormányzati rendeletnek megfelelően 

F O L Y A M A T O S A N ELVÉGEZNI SZÍVESKEDJENEK. 
Polgármesteri Hivatal 

HIRDETÉS A „VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT" TÁMOGATÁSÁRA 

A BAKOTREX KFT. 
a celldömölki varrodájába, 

kizárólag egymüszakos munkarendbe 

TRIUMPH-fehérnemük gyártására 
szakképzett és szakképzetlen 

varrónőket keres. 

Érdeklődni személyesen: Építők u. 8. 
Telefonon: 06/95/421-791 

Uj Kemenesalja: 
januártól hetilap 

2000 mérföldkő lesz a 12. év
folyamába lépő Új Kemenesalja 
történetében: januártól immár 
hetilapként jut el az olvasókhoz. 
A kiadó és a lap szerkesztősége 
elérkezettnek látja az időt ahhoz, 
hogy az eddiginél is gyorsabban 
közölje a lap a város és Kemenes
alja polgárait érdeklő friss infor
mációkat. Némiképp megválto
zik, korszerűsödik az újság arcu
lata is, megtartva mindazokat az 
erényeket, amelyeket a szerző
gárda az elmúlt több mint egy 

r ^ -

évtizedben felhalmozott és fel
mutatott, s kiküszöbölve azokat 
a hibákat, amelyeket akaratlanul 
elkövettünk. 

A tervek szerint jövőre az Új 
Kemenesalja az idei huszon
néggyel szemben negyvenhat al
kalommal jelenik meg, ennek 
megfelelően alakulnak az elő
fizetői díjak is. Várjuk megren
delésüket, maradjanak ezután is 
a még gyakrabban jelentkező vá
rosi lap hűséges olvasói! 

A Szerk. 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című hetilapot, 

amelynek előfizetési díja 2000-ben 

~1 

• egy évre 
fél évre 
negyedévre 

1100 forint, 
550 forint, 
275 forint. 

Kérjük, az clófizclés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljut-
^ tatni. Az előfizetésről ott adnak további tájékoztatást. 

Ünnepi ügyfélfogadás 
a Polgármesteri Hivatalban 

A Polgármesteri Hivatalban az ünnepek miatt az ügyfélfogadás 
rendje az alábbiak szerint változik: 

- december 11. szombat 
- december 18. szombat 
- december 24. péntek 
- december 31. péntek 

9-11 óra 
9-11 óra 
ügyfélfogadás nincs 
ügyfélfogadás nincs 

Ügyfélfogadás 
módosítása 

A Celldömölki Rendőrka
pitányság értesíti a lakossá
got, hogy az igazgatásrendé
szeti osztály ügyfélfogadási 
időrendje 2000. január 1-jé-
lől az alábbiak szerint módo
sul! 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

08.00-11.00 
13.00-16.00 
08.00-12.00 
13.00-17.00 
08.00-12.00 
08.00-11.00 

Aranykapu 
vásár 

a piactéren 
december 5-étől 

24-éig 

Szeretettel várunk 
minden vásározót, 

érdeklődőt 

ÉRDEKLŐDNI 
A P I A C G O N D N O K N Á L 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ KFT 

A RITMO 
Gépjárművezető-Képző Kft. 

MEGALAKULÁSÁNAK 10. É V F O R D U L Ó J Á N 
MINDEN V O L T , 

J E L E N L E G I ÉS LEENDŐ T A N U L Ó J Á T 
T I S Z T E L E T T E L KÖSZÖNTI. 

E Z ÉVBEN INDULÓ T A N F O L Y A M A I N 
TÖBB KEDVEZMÉNYT IS NYÚJT 

A Z ÖNÖK S Z Á M Á R A 

PL: 
- 10% engedmény a teljes tanfolyamdíjából. 

- Minden 10. vezetési óra ingyenes. 
- Minden 10. tanulónk visszanyeri az elméleti oktatás díját. 

C E L L D Ö M Ö L K Ö N A B E R Z S E N Y I DÁNIEL 
GIMNÁZIUMBAN INDULÓ T A N F O L Y A M A I N K : 

személygépkocsi, 
motorkerékpár, 
segédmotorkerékpár 
vezetői tanfolyam. 

December: 7-én 17.00 óra 
December: 9-én 17.00 óra 

ÉRDEKLŐDNI: 
06-60/494-736 

Szakái Károly iskolavezető 

^1 < 
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^ SPORT ^ eredmények - események ^ SPORT 4> 

Félidőben egy pontra a kitűzött céltól 
j 

PVSK-Pécs '96 FC-CVSE-Antók Nyomda 0-1 (0-0) 
Pécs, 200 néző. Vezette: Krista Gábor, pj. Piros, Csatos 

PVSK: Viszt - Balázs, Ma-
gyari, Rólh, Braun - Lehota, Fü
löp, Pólics, Csizmadia - Gál, 
Schwarzkopf. Edzó": Kiss Sándor 

CVSE: Nagy - Tóth, Csákvá
ri, Bodor, Stieber - Dobány, 
Bognár, Hegyi, Lengyel - Ko
vács. Szálai. Edzó: Sebestyén 
Attila 

Jók : Balázs, Magyari, ¡11. Ko
vács, Tóth, Nagy, Bognár, Hegyi 

Csere: Szálai helyett Orsós a 
64., Bodor helyett Kelemen a 
70., Lehota helyett Farkas és 
Schwarzkopf helyett Mang a 72., 
Kovács helyett Király a 88. perc
ben. 

Sárga lap: Stieber (Gál 
visszaházásáért) az 57.. Braun 
(reklamálásért) a 62., Farkas 
(Kovács buktatásáért) a 83. perc
ben. 

Kiállítás: Braun (Kovács buk
tatásáért második sárga lappal) a 
68. percben. 

Szögletarány: 13:7 (0:4) 
A rossz raji után bekövetkezett 

edzőváltás a csapat hasznára 
volt, és igazán csak most lehet 
sajnálni a Szigetszentmiklóson 
hagyott két bajnoki pontot. De 
nem szabad elégedetlennek lenni, 
a bajnoki hajrában nagyszerű 
teljesítményt nyújtott a csapat, és 

mindössze egy ponttal maradt le 
a félidőben a kitűzött céltól. A 10. 
fordulóban kevesen hitték, hogy 
mindez sikerülni fog. 

A pécsi mérkőzés is igazolta, 
pedig sok volt az ismeretlen csa
pat a bajnokságban, hogy reális 
volt az 5. helyezés elvárása a 
csapattól. A játék képe alapján 
megérdemelt győzelem született. 

26. perc: Hegyi látta meg jól, 
hogy Szálai tisztára játszotta ma
gát a jobb oldalon. A labdát 
nagyszerűen ívelte a csatárhoz, 
aki mellel maga elé tette a 16-os-
nál, és néhány lépes után 12 mé
terről kapu fölé lőtt a kimozduló 
Viszt feje fölött. 

34. perc: A jobb oldalon Gál 
húzott el, majd a tizenegyes ma
gasságából középre ívelt, ahol 
Schwarzkopf senkitől sem zavar
va 8 méterről nem kapura, hanem 
visszafelé fejelte a labdát. 

38. perc: Hegyi indította mes
terien Lengyelt, aki a félpályánál 
bal szélről egyedül vezethette ka
pura a labdát. Az ötös sarkánál 
támadta meg a védő, de még a 
közbeavatkozás előtt középre 
Szálaihoz játszott, azonban Ma
gyari az utolsó pillanatban men
teni tudott a csatár elől. 

40. perc: Hegyi végzett cl bal

ról szöglctrúgást. Az ötösre ívelt 
labdáját Bognár magasan fel
ugorva a bal sarokra fejelte, de 
Magyari ismét a helyén volt, és 
a gólvonalról mentett. 

42. perc: Egy előrevágott lab
dát Magyari röviden szabadított 
fel, Kovács a 16-osnál elcsípte, 
és lement vele az alapvonal kö
zelébe, majd remekül ívelt át a 
védők fölött balra, de Lengyel le
maradt a labdáról. 

45. perc: A nagy kedvvel ját
szó Kovács egy remek csclsoro-
zaltal ment ál több védőn, de 
amikor a 16-osra érkezett, nem 
volt szíve a vele együtt felfutó 
Csákvárihoz passzolni, hanem 
megpróbálta a hatodik játékost is 
átjátszani, de rajta veszett. 

49. perc: Ami nem sikerült 
Kovácsnak az első félidő végén, 
az sikerült most. Lengyel ívelte 
át balról a labdát, melyet Dobány 
fejjel a védő fölött tovább csúsz
tatott Kovács elé, aki bevezette a 
16-oson belülre. Ott a rátámadó 
hátvédet, majd a kifutó kapust is 
elfektette, majd higgadtan 10 
méterről a kapu közepébe továb
bította a CVSE győztes gólját 
(1-0). 

59. perc: Egyenlítési lehetősé
get hagyott ki a Pécs. Schwarz
kopf kapott az ötösön balról egy 
beadást, de szerencsére nem ta
lálta cl a labdát, amely lábáról 

lecsúszva a kapu mellett hagyta 
cl a játékteret. 

62. perc: A kaputól 18 méterre 
szabadrúgáshoz jutottak a vendé
gek. Hegyi gurított Bognárhoz, 
aki lestoppolta lövésre a labdát, 
Hegyi mesterien cl is csavarta a 
bal felső sarokra azt, de Viszt 
bravúrosan szögletre mentett. 

72. perc: Bognár labdájával 
Dobány ment el a félpályáról és 
vezette be a büntetőterületre a lab
dát. Az eléje kilépő kapus fölött 
kapura emelt, de pechére a labda 
a felső lécet érintve fölé került. 

77. perc: Orsós átadását He
gyi elől szerezte meg Magyari a 
félpályánál, majd a bal oldalon 
indította a felfutó Mangot, aki a 
16-os sarkánál maga elé tette a 
labdát és indult kapura, de az 
ötös sarkán Csákvári remek 
ütemben szerelni tudta szögletre 
a pécsi játékost. 

87. perc: Az egyenlítés utolsó 
lehetőségét is elszalasztották a 
hazaiak. Balázs kapott a jobb ol
dali 16-os sarkánál labdát, me
lyet egyből beemelt a kapu előte
rébe, ahol a jó ütemben érkező 
Mang három méterről Nagy ke
zébe fejelt. 

Sebestyén Attila edző: Köze
pes iramú mérkőzésen, közepes 
játékkal is el tudtuk hozni a baj
noki pontokat a pécsi vasutasok
tól. - tini -

LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 

Kemenesa l j a -Gyöngyöshe rmán 1:0 (0:0) 
Vönöck, 150 néző, vezette: Horváth Gy. 
Kemenesalja: Biró - Döbröntei, Huszár, Mórocz, Papp - Szabó, 

Fenyő (Vincze), Sebestyén, Princzes - Pártli, Fűzfa (Dénes). Játékos
edző: Pártli János. 

Gyöngyöshemián: Endrődi - Horváth G., Bődi, Dénes G. - Szár
nyas, Szigeti, Marsai, Antal (Takács G.) - Pados, Halmosi, Bolla. 
Edző: Horváth Árpád. 

Ezen a találkozón mindkét csapat tartalékosán vette fel a küzdel
met. A találkozó sorsát végül is egy jól eltalált lövés döntötte cl a 
hazaiak javára. 

Góllövő: Mórocz. - I f i : 2:2. 
J á n o s h á z a - S á r v á r i Vasas 1:1 (1:0) 
Jánosháza, 250 néző, vezette: Tarczi. 
Jánosháza: Horváth P. - Tóth, Takács T., Vajda, Nagy - Horváth 
Schcily, Rúzsa, Takács Zs. (Balhási Á.) - Bors, Balhási Sz. Edző: 

Scheily József. 
Sárvár: Mórocz - Máhr (Kiss), Pupp, Sipos, Vajda - Horváth I . 

(Varga), Tar, Horváth - Sinka (Tőke), Kondor, Horváth B. Edző: 
Varga Jenő. Jó iramú mérkőzésen igazságos eredmény született. 

Góllövők: Takács Zs., ¡11. Horváth. - I f i : 0:4. 

M E G Y E I I I . O S Z T Á L Y 

Az Őszi szezon utolsó két fordulójában a Mcrsevál mindkél alka
lommal ikszelt, a Kemencsmagasi viszont az egyik mérkőzését meg
nyerte, és helyet cseréllek a tabellán, amit a következő lapszámunkban 
közlünk. 

Mersevá t -Pecö l -Hozer 2:2 (1:0) 
Góllövők: Gulyás (2), i l l . Öry, Szemes B. 
Ostf fyasszonyfa-Gérce-Vásárosmiske 0:5 (0:3) 
Góllövők: Huszár, Szélesi, Bakodi, Zugonics, Asbóth. 
Szeleste-Kemenesmagasi 2:2 (2:0) 
Góllövők: Enzsöl (2), i l l . Velencei, Marton. 
Kenyer i - Ják fa 2:1 (1:0) 
Góllövők: Kóbor, Csordás, i l l . Váti. 
Gérce -Vásá rosmiske -Kenyer i 4:1 (1:0) 
Góllövők: Szélesi (2), Berke L. , Huszár, i l l . Svcdics T. 
K e m e n e s m a g a s i - R á b a p a t y 2:1 (1:1) 
Góllövők: László, Bcrghoffcr, i l l . B i r ó Z . 
I k e r v á r - M e r s e v á t 2:2 (1:1) 
Góllövők: Dala, Horváth, i l l . Horváth T., GyŐrváry. 
Hegyfalu-Nagysimonyi 3:2 (1:0) 
Góllövők: Németh B. (2), Horváth Zs., ¡11. Szakáll, Hajas J. 
Bő-Ost f fyasszonyfa4 : l (2:0) 
Góllövők: Horváth Cs. (2), Kajtár, Kozma, i l l . Varga. 

V. L. 
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^ SPORT eredmények - események - 0 - SPORT I 
KÉZILABDA 

M H H - B A U Balatonalmádi K K - C V S E - C E L L K O L O R 35:23 
(15:12) 

Veszprém, 300 néző". Magyar Kupa férfimérkőzés. 
Vezette: Kovács Tivadar, Pauer Zoltán 

Balatonalmádi: Bácskay-Ra-
dovics (3), Zimonyi (5), WOTH 
(3), CSITKOVICS (5), BRENNER 
(5), BÉRES (8). Csere: Papp, Bán-
kuti (kapusok), Czinczás (5), Csef-
kó (1), Nagy, Horváth, Remport. 
Edzők: Csonti Rudolf, Horváth Péter 

CVSE: Dénes - POZSONYI 
(11), Németh (4), Ludvig, Koron-
czai (4), Bakonyi (3), Fuksz. Cse
re: Horváth (kapus), Jankovics (1), 
Gyurák. Edző: Mátés István 

A mérkőzés eredményének ala
kulása: 5. p.: 3:2, 10. p.: 6:4, 20. 
p.: 12:8, 40. p.: 21:15, 45. p.: 
26:16, 55. p.: 31:20 

Az erősen tartalékos celli együt
tes egy félidőn át állta a rohamokat 
a rutinos játékosokból álló Bala
tonalmádi ellenfelével szemben. 
Végül azonban a hazai együttes 
megerőltetés nélkül simán jutott 
a legjobb 16 csapat közé a kupá
ban. 

Ösi-Black-Bull K C - C V S E - C E L L K O L O R 29:26 (14:14) 
Várpalota, 100 néző. NB I I . férfimérkőzés. 

Vezette: Rajkai Péter, Wohner István 
ős i : Kerekes - Forgács (1), Ha-

szonics (4), Fodor (1), MAJOR (7), 
KELEMEN (11), BAKOS (5). 
Csere: Létai, Havas, Fekete, Mol
nár, Farkas 

CVSE: Dénes - Tóth (4), PO
ZSONYI (6), Ludvig, KORON-
CZAI (9), Németh (5), Varga. Cse
re: Horváth (kapus), Kormos, 
Fuksz, Gyurák. Edző: Mátés István 

A mérkőzés eredményének ala
kulása: 6. p.: 2:2, 10. p.: 3:4, 20. p.: 
10:7,25. p.: 13:9, 35. p.: 16:17, 44. 
p.: 21:18, 50. p. 24:21, 55. p.: 28:22 

Az első félidő hajrájában sike
rült utolérni a hazai együttest, 
amely volt időszak, amikor öt gól
lal is vezetett (12:7). 

A második játékrészben is job
ban kezdett a CVSE, de tíz perc 
elteltével visszaesett a csapat, és 
ettől kezdve már tartotta a meg
szerzett háromgólos előnyét az ós i 
csapata. 

A nagyobb arányú vereségtől 
csak az utolsó percekre való feltá
madás mentette meg a CVSE csa
patát. 

C V S E - C E L L K O L O R - M H H - B A U Balatonalmádi K K 28:35 
(13:19) 

Celldömölk, 250 néző. NB I I . férfimérkőzés. 
Vezette: Aczél József, Nagy Attila 

CVSE: Dénes - Pozsonyi (6), másodszor mérkőzött meg a celli 
Németh (1), Ludvig (2), Koron-
czai (6), Bakonyi (4), Csizmazia 
(4). Csere: Horváth (kapus), Tóth 
(3), Kormos (1), Jankovics (1), 
Gyurák. Edző: Mátés István 

Ba la tona lmádi : Bácskay -
RADOVICS (11), Z I M O N Y I 
(8), WOTH (5), Csitkovics, 
BRENNER (2), BÉRES (7). Cse
re: Papp, Bánkuti (kapusok), 
Csefkó (1), Czinczás, Ács, Nagy, 
Edző: Csonti Rudolf, Horváth 
Péter 

A mérkőzés eredményének 
alakulása: 5. p.: 2:2, 10. p.: 6:5, 
20. p.: 8:12, 25. p.: 10:16, 35. p.: 
15:22,40. p.: 17:26,50. p.: 23:31 

A tabellát veretlenül vezető 
Balatonalmádi ellen tíz nap alatt 

együttes, amely Fonyó, Lendvai 
és Sali nélkül most sem volt 
többre képes, mint a nagy gólará
nyú vereség elkerülésére. Az NB 
l-es játékosokkal megerősített és 
bajnokságra törő Almádi, illetve 
a hazai csapat között közel ket-
osztálynyi különbség volt. A Ra-
dovics, Béres, Brenner és Woth 
játékára épülő vendégek csak 
annyit adtak ki magukból, 
amennyi a biztos győzelemhez 
elegendő volt. A celli csapat ha
zai pályán ugyan öt góllal többet 
szerzett, de azt kell mondani, 
hogy ha nem hagytak volna ki 
heteseket, valamint a játékveze
tők is jobban kedvelték volna 
őket, akkor is legfeljebb csak 

szorosabb lehetett volna az ered
mény, de a győzelmet nem tud
ták volna az Álmáditól elvenni. 

Mátés István edző: A rutinos 
vendégcsapat megérdemelt győ
zelmet aratott. Áz első félidő 
közepéig tudtuk csak a lépést 

tartani a bajnokesélyes Almádi 
ellen. A játékosaim technikai 
hibáit kihasználva, már a félidő 
végére jelentős előnyre tettek 
szert a vendégek. Ezzel lényegé
ben el is döntötték a mérkőzés 
sorsát. 

NB Il-es férfi ifjúsági mérkőzések 
Cel ldömölk -Ta t a 26:23 (12:12) 

CVSE: Kozma - Giczi (2), DANKA (6), JANKOVICS (2), KOVÁCS 
(9), Kelemen (1), FUKSZ (5). Csere: Bőczén, Kővölgyi ( I ) , Kiss. Edző: 
Márczi Győző 

C e l l d ö m ö l k - F O T E X 10:14 (4:7) 
CVSE: KOZMA - Kővölgyi, KOVÁCS (3), Fuksz, JANKOVITS (4), 

Kelemen (1), Giczi (2). Csere: BŐczén. Edző: Márczi Győző 

Ősi -Cel ldömölk 23:31 
Cel ldömölk -Ba la tona lmád i 27:19 (15:7) 

CVSE: K O Z M A - GICZI (4), D A N K A (7), Jankovics (3), Kovács 
(5), KELEMEN (5), Fuksz. Csere: Böczén (kapus), Kővölgyi (3), 
Kiss. Edző: Márczi Győző 

FOTEX K C - V e s z p r é m - C V S E - J U B 17:20 (8:7) 
Veszprém, 50 néző. NB I I . női mérkőzés. 

Vezette: Nik i János, Pákolicz Antal 
FOTEX: Hamberger - Kovács 

(1), KOSZORÚS (5), Peresztegi 
(1), Peterdi (3), NAGY (6), Scheff 
(1). Csere: Lepsényi K. (kapus), 
Antal, Helisches, Jánosi, Lepsényi 
Gy., Vajai. Edző: Gyimesi Károly 

CVSE: KISS - TOKORCSI 
(10), HORVÁTHNÉ (7), CSEPE
L I , Gciger Cs., Geiger Sz. (2), Szo-
morkovics L . Csere: MENDEL, 
Tánczosné (kapusok), Szoinorko-
vics A. (1), Foglszinger. Edző: 
Molnár János 

A mérkőzés eredményének ala
kulása: 10. p.: 4:2, 20. p.: 6:6, 40. 
p.: 9:11,50. p.: 13:17,55. p.: 15:19 

Az eisŐ játékrészben a vártnál 
szorosabbra sikeredett az ered
mény, a két csapat fej-fej mellett 
haladt és egygólos hazai vezetéssel 
vonultak az öltözőbe. A második 
félidő elején felpörögtek a celli lá
nyok, és zsinórban négy gólt lőttek 
a FOTEX kapujába. Ezzel lényegé
ben háromgólos előnyre tettek 
szert, amit a mérkőzés végéig meg
tartottak, így megérdemelten gyűj
tötték be a kötelezően előírt bajno
ki pontokat a sereghajtó otthoná
ban. Ifjúsági mérkőzés: FOTEX-
Celldömölk 33:13 (14:8) 

- tim -

BIRKÓZÁS 
Dunántúl szabadfogású baj

nokságán eredményesen szere
peltek az Eötvös DSE verseny
zői. Földi Csaba tanítványai kö
zül a következők léphettek fel a 
dobogó valamelyik fokára. Gyer
mek korosztály: 26 kg: 3. Sóly
mos András, 28 kg: 3. Egervári 
Gábor, 31 kg: 3. Egei-vári Tibor, 
34 kg: 1. Nagy Örs. Diák I I . kor
osztály: 45 kg: 1. Gáncs Zoltán. 
Diák I I . korosztály: 75 kg: 2. 
Szabó János. 

-vl-

LABDARÚGÁS 
Öt pont előnnyel várja 

a tavaszt az Izsákfa 

Izsákfa-Szergény 4:1 (0:0), 
Hegyhát-Boba 3:6 (0:6),Nemes-
kocs-Csönge 5:0 (3:0). 

Alsóság-Káld 2:1 (1:0), Bo-
ba-Nemeskocs 6:1 (3:0), Szer-
gény-Hcgyhát 2:0 (0:0), Rába-
sÖmjén-Nemeskcresztúr 5:3 
(1:1). 

A bajnoki táblázatokat a kö
vetkező lapszámunkban közöl
jük. 

-vl-
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