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Üzemanyagkút
Celldömölk, Kolozsvári út – Volán kút
Kihelyezünk (eladunk) 1000 l ûrtartalmú, mûanyag,
gázolaj tárolására alkalmas konténert.
Heti egyszeri túrajárattal vállaljuk
a konténerek feltöltését 500 l felett.

A kapcsolat elôfizetéséért csak jövô évtôl
kezdve kell fizetnie, hiszen 2003 év végéig
díjmentesen használhatja hozzáférését,
és a belépési díjat is elengedjük.

A 95-ös benzin és a gázolaj
a mindenkori kereskedelmi
árnál 10 Ft-tal olcsóbb!
➨
➨
➨
➨
➨

Nagysebességû internet és internetkapcsolat a kábeltelevízió vezetékén
Nem szükséges telefonvonal, a kapcsolatot nem terheli telefonköltség vagy percdíj
Idôben és adatforgalomban egyaránt korlátlan Internet-kapcsolat
Az Internet elérés a számítógép bekapcsolásával egy idôben rendelkezésre áll
A Kábelmodem által kínált adatbiztonság jóval nagyobb, mint a hagyományos technológiák esetén
CSATLAKOZZON MOST,
➨ Egyszerû és felhasználóbarát
KEDVEZMÉNYESEN!
➨ Fix, elôre kalkulálható havidíj

Ügyfélszolgálat: Celldömölk, Kossuth L. u. 16. Tel.: 95/423-423
Info@cellkabel.hu • www.cellkabel.hu

Nyitva tartás: H–P 6.00–20.00,
Szo 6.00–18.00, V 16.00–18.00
Tel.: 95/420-014, 06 20/966-5232

Balogh Zsolt vállalkozó
Celldömölk, Gábor Á. u. 1.

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celldömölkön 3 szobás belvárosi cs.ház
1000 m2 telken eladó. I.ár: 8,7 M Ft

Celldömölkön 110 m2-es, cs.ház, beép. konyhával, garázzsal eladó. I.ár: 15,7 M Ft
Jánosházán 5 szoba+nappali elrendezésû
rendkívül igényes cs.ház eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön 2+1/2 sz. konvektoros lakás,
garázzsal eladó. I.ár: 9.3 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, 57 m2-es, gázfûtéses
lakás eladó. I.ár: 7,5 M Ft

Celldömölkön kis méretû lakóház, 440 m2
teleken eladó. I.ár: 5 M Ft

Celldömölk belvárosában, 3 szobás, 90 m2es egyedi gázf., igényesen felújított, kifogástalan állapotú lakás eladó. I.ár: 12,9 M Ft

Celldömölkön 2 sz., étkezôs cs.ház beép.
konyhával, garázzsal eladó. I.ár: 8,9 M Ft

Celldömölkön 3 szobás csal.ház, közmûvekkel, garázzsal eladó. I.ár: 11 M Ft

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 1 szobás, jó állapotú lakás eladó.
I.ár.: 3,5 M Ft

Cell.-Alsóságon 3 sz. cs. ház eladó. I.ár: 7,8 M Ft

Új helyre költöztünk!
Celldömölk, Kossuth L. u. 18.

Pápocon jó áll. tornácos paraszth. eladó. I.ár: 3M Ft

Celldömölkön 2 szintes családi ház (4 szoba,
+nappali), közmûvekkel eladó. I.ár: 8,5 M Ft

Celldömölkön 5 sz.+étkezôs, cs.ház, 2 WC-vel
2 fürdôvel, garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Jánosházán 100 m2-es cs.ház, 2080 m2-es
telken, mûhellyel eladó. I. ár: 8,5 M Ft.

Nagysimonyiban 3 szobás, 100 m2-es, cs.ház,
aknás garázzsal eladó. I.ár: 10,9 M Ft

Celldömölkön 94 m2-es, 2+3xfél szobás
lakás, étkezôvel eladó. I.ár: 10,5 M Ft

Celld-ön igényes állapotú 2 generációs
családi ház, 2 garázzsal eladó. I.ár: 24 M Ft

Celldömölkön 95 m2-es, belvároshoz közeli
Vönöckön megszûnt vendéglátóegység épücs.ház eladó. I.ár: 12 M Ft
lete eladó. I.ár: 1,3 M Ft
2
Kemenesmihályán 5.500 m telken igényes
Jánosházán 2 sz.+nappalis, 100 m2-es cs.ház,
áll. cs.ház, ikergarázzsaé eladó. I.ár: 22 M Ft
501 m2 telken sürgôsen eladó. I.ár: 4,6 M Ft
Egyéb: Sárváron 100 m2-es, 2 szoba+nappalis cs.ház, frekventált helyen eladó. I.ár.: 18 M Ft
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás, gázfûtéses cs.ház, garázzsal, 900 m2 telken eladó. Ir.ár.: 11 M Ft.
Celldömölkön 80 m2-es összközmûves családi ház, 800 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8,2 M Ft.
Celldömölkön belvárosi, 6 szobás 2 generációs családi ház eladó. Ir.ár.: 26 M Ft.
Egeralján 2 szobás 80 m2-es parasztház, istállóval, kamrával eladó. Ir.ár.: 3 M Ft.
Külsôváton 2 szobás csal.ház, 1153 m2 telken, gázfûtéssel eladó. Ir.ár.: 3,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás 84 m2-es belvárosi, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 110 m2-es, 4 szobás cs.ház, vendéglátóegységgel eladó. Ir.ár.: 14 M Ft.
K.kápolnán 2 szobás, 80 m2-es, igényes áll. cs.ház, 3000 m2 telken eladó. Ir.ár.: 8 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
Ha üzletünkben akciós filmet vásárol, csak
699 Ft-ba kerül a teljes filmkidolgozás!
Akció! FUJI film 200/36-os film 990 Ft.

»JEGYZET

Petárda és
dudaszó
Az óév búcsúztatása, az új esztendô köszöntése mindig különleges hangulattal áraszt el bennünket. Bálok, díszvacsorák, jó
hangulat, vigasságok jellemezték és jellemzik ma is a szilveszter-éjszakát. Az utóbbi években
a vigasság kiegészült petárdák
durrogtatásával, s mindez már
hozzátartozik az emelkedett
hangulathoz „hivatalosan” is.
Szóltak, durrantak is rendesen a
kis pukkantyúk, s hál’ Isten, nem
okoztak különösebb problémát.
Ha nem hallottuk volna hangjukat, valami hiányzott volna az
éjszakából.
Celldömölkön még valami hozzátartozik az új esztendô köszöntéséhez, ami régóta hagyomány, mégpedig a mozdonyok
síp-, most már kürtszava. Szép
hagyomány ez a mi kis városunkban, s ha éjfélkor nem hallhatnánk, csalódottnak éreznénk
magunkat.
Nálunk tehát a petárda és a vonatok kürtszava együtt üdvözli a
beköszöntött esztendôt, ami –
lehet ilyen vagy olyan – azért
mindig bizakodással tölt el bennünket.
Lapunk minden kedves olvasójának ezúton is békés, boldog új
esztendôt kívánok az Új Kemenesalja valamennyi munkatársa
nevében.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Országos
gépíróbajnok
Országos gyors- és gépíróbajnokságon ért el kiváló helyezéseket
Kovácsné Horváth Andrea, a
Mávépcell Kft. mûszaki ügyintézôje. Angol nyelvû gépírásban 65
versenyzô közül lett országos elsô
helyezett, magyar nyelvû gépírásból 80 résztvevô közül a második
helyezést szerezte meg. A 60
gyorsíró versenyében az ötödik
helyen végzett.

Megvalósuló álom
A város húszéves évfordulójára készült Új Kemenesaljában óhajként szóltunk a sporttelep városi rangra emelésérôl. Mindez örömünkre már részben
megvalósult, s ha minden a tervek szerint történik, akkor a város negyedszázados jubileumi évében befejezôdhet a megálmodott sporttelepi rekonstrukció.
Az a néhány évvel ezelôtt még nagyon
lepusztult celli sporttelep 2004 végére,
a sportminisztérium, az önkormányzat
és szponzorok anyagi segítségével, a
megye egyik legszebb sportcentruma
lehet. Van még azonban bôven tennivaló. Többek között a gyönyörû füves
centerpálya – mely a Kemélyép Kft.
munkáját dicséri – teljes „felöltöztetése”, a lelátó korszerû tetôzettel való ellátása, esetleges mélységben való nagyobbítása, kiszolgáló helyiségek korszerûsítése, építése, valamint a Bozsikprogramban részt vevô utánpótlás csapatok villanyfénnyel ellátott kisméretû
mûfüves pályának megépítése. Természetesen ez a pálya, a már elkészült futó- és ugrópályával együtt, az óvodai és
iskolai testnevelést és a felnôtt szabadidôs sportot is hivatott lesz elôsegíteni.
A mûfüves pálya felépítéséhez szükséges költség nagyobbik részét az
önkormányzat már pályázat útján elnyerte. Ezt tényként jelentette be a
december 17-ei testületi ülés napirend elôtti felszólalásában, Mesterházy Attila, a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium politikai államtitkára. A bejelentésbôl tudtuk meg,
hogy Vas megye a Bozsik-program
pályázatán 86 millió forintot nyert el,
s ebbôl az összegbôl Celldömölkre 46
millió fog érkezni. 36 millió a CVSE
mûfüves pályájához, míg 10 millió az
UFC 2000 ministadion építéséhez. A

mesterházy attila a testületi ülésen

jelentôs anyagi támogatással, s remények szerint a rekonstrukció befejezéséhez benyújtandó pályázat sikeres elbírálásával elnyerhetô újabb támogatási összeggel, sikeresen befejezôdhetnek a rekonstrukciós sportmunkák. Szabó Lajos képviselô szavai
szerint pedig jó helyre kerültek a pénzek, hiszen Kemenesalja központja
szakosztályaival, sportéletével a megye egyik jelentôs sportvárosa lett.
A sportolók, sportvezetôk nevében is
köszönetet mondunk mindazoknak,
akik elôsegítették e pályaépítési
munkákat, s kérjük ôket, hogy a jövôben se feledkezzenek el a város
sportéletének támogatásáról, melyet
a versenyzôk még jobb eredményekkel kívánnak meghálálni.
«TIM

Celli cukrászüzem
Cukrászüzemet épít egy osztrák vállalkozó a városban. A termelést közel 30
fôvel idén szeptemberben kezdik majd.
Magyarországi üzemét Celldömölkön
építi meg az osztrák Wewalka cég,
amely friss és mélyhûtött cukrászati
termékeket gyárt. A vállalat képviselôi december végén jegyeztették be
a celldömölki céget, és elkezdték az
üzem tervezését is. Kiniczky István
építészmérnök, az üzem építésze elmondta, hogy a sütôüzemet a város
határában, a Pápai úton építik fel két
ütemben. Elôször egy 3500 négyzetméteres csarnokot építenek, ahol a
termelést szeptemberben kezdik 2530 foglalkoztatottal, a tervek szerint
több mûszakban. A beruházás költsé-

ge – a berendezések nélkül – az elsô
fázisban 650 millió forint lesz. A vállalat képviselôje a decemberi képviselô-testületi ülésen elmondta, hogy
2005-re tervezik az üzem bôvítését,
ekkor már 65–70 foglalkoztatottal
szeretnének dolgozni. Elôször osztrák
piacra szállítják majd a Celldömölkön
készített termékeket, majd a bôvítés
után szeretnének belépni a magyarországi piacra is.
Az üzem létrehozásáról már hosszabb
ideje tárgyalt az önkormányzat az
osztrák vállalkozóval, tudtuk meg Fehér László polgármestertôl, aki örömét fejezte ki afelett, hogy ezzel
munkahelyeket tudnak teremteni.
»TULOK G.
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Az adótörvény változásai
Számos változáson ment át az adótörvény. A magánszemélyeket érintô
legfontosabb tudnivalóknak jártunk utána. Milyen változások lesznek az általános forgalmi adóval, a személyi jövedelemadóval és az egyszerûsített
vállalkozói adóval kapcsolatosan? Nézzük a legfontosabbakat röviden!
Az általános forgalmi adóval kapcsolatos változásoknál a legfontosabb
az, hogy megszûnik a nulla kulcs. A
nulla százalékos kulcs 5 százalékra
történô felemelése elsôsorban az
emberi felhasználásra kerülô gyógyszereket, valamint a vakok és hallássérültek szükségleteinek kielégítésére szolgáló egyes termékeket érinti.
Az eddig szintén a kiemelten kedvezményes kulcsba tartozó tankönyvek
maradnak 5 százalékos adómértékkel
adózó termékek között, valamint ide
került a könyv értékesítése is. Az eddigi 12 százalékos kulcs 15 százalékra nô, a 25 százalékos viszont nem
csökken. Jövô évtôl áfaköteles lesz
például az építési telek. Továbbra is
adómentesek maradnak a köz- és
felsôoktatás, az OKJ-s, illetve az akkreditált felnôttképzések, ideértve az
ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységeket is.
A korábban elfogadottaknak megfelelôen alakul majd a jövô évtôl a személyi jövedelemadó. Az új adótábla
szerint a jövô évi jövedelmeket 800
ezer forintig 18 százalékos, 800 ezer
forinttól 1,5 millió forintig 26 százalékos, e fölött pedig 38 százalékos személyi jövedelemadó terheli majd.
Megszûnik a nyugdíjjárulék és a magánnyugdíj-pénztári tagdíj engedménye, valamint a befektetési adóhitel.
A mezôgazdasági ôstermelôknél az
eddigi 400 ezer forintos adóévi bevétel 600 ezer forintra változik. Megváltozik a lakáshitelek törlesztéséhez
kapcsolódó adókedvezmények rend-

szere is. Adókedvezmény az új lakásokhoz 15 millió forint hitelig, míg a
használt lakások vételéhez, felújításához 10 millió forintig jár. Ezt befolyásolják a család jövedelmi viszonyai. Az adó-visszaigénylési lehetôség csak évi 3,4 millió forintos jövedelemig jár, 4 millió forint jövedelemig fokozatosan eltûnik, afölött pedig egyáltalán nem jár. Így például 5
millió forint éves jövedelem esetén
nem vehetô igénybe a kedvezmény,
melynek összege szintén csökken. Ez
a kedvezmény új lakáshoz kapott hitelnél az éves törlesztôrészlet 40 százaléka, használt lakásnál 30 százaléka, de maximum évi 120 ezer forint.
Akik jövô évtôl szeretnének evások
(egyszerûsített vállalkozói adó) lenni,
azoknak december 20-áig fel kell keresniük az adóhivatalt, és ki kell tölteniük egy nyomtatványt, ami a bejelentkezéshez szükséges. Feltétele
az, hogy ne legyen köztartozásuk, illetve, hogy rendelkezzenek vállalkozói folyószámlával. Az adónem választásánál irányadó bevételi értékhatár 15 millió forintról 25 millió forintra emelkedik. Az Európai Unióhoz
történô csatlakozásunktól kezdôdôen
a kifejezetten a tagállamok közötti
forgalom általános forgalmi adózására a közösségi jogszabály lesz érvényes. Az unión belüli kereskedelmi
tevékenységet folytató adózók ezt a
tevékenységet csak akkor folytathatják, ha az úgynevezett közösségi
adószámmal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a közösségi adószámmal

Megbízott fôigazgató
a kórház élén
A Vas Megyei Közgyûlés decemberi ülésén
foglalkoztak a Kemenesaljai Egyesített
Kórház szervezeti és mûködési szabályzatának, valamint az intézményirányító társulási megállapodás módosításával. Az intézményt a megyei és a celldömölki önkormányzat társulásban irányítják. A celldömölki képviselô-testület javaslatára a
kórházat ezentúl fôigazgató irányítja, a
celldömölki és az intaházi részlegen egyegy orvos-igazgató lesz a helyettese, a
vezetôi testületbe tartozik még az ápolási
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rendelkezôknek áfa-alanynak kell
lenniük. Mivel az áfát is kiváltja az
eva, ezért a közösségi adószámmal
rendelkezô áfa adóalany nem lehet
az Eva.tv. alanya.
Változások történnek a gépjármûadó
tekintetében is. A ma hatályos szabályok alapján az adózót mind az adóhatósághoz, mind a gépjármû-nyilvántartást vezetô hatósághoz bejelentési
kötelezettség terheli, ha a tulajdonos
vagy az üzembetartó személyében
változás következett be. Az új szabályozás szerint a gépjármû-nyilvántartás adatait a nyilvántartó hatóság az
önkormányzati adóhatóság rendelkezésére bocsátja, amely ez alapján
megállapítja, és az adózóval közli az
adó összegét és a fizetés módját. Mivel az önkormányzati adóhatóság az
adózók nyilvántartására az adószámot, illetve az adóazonosító jelet köteles használni, a gépjármû tulajdonosa, üzembetartója a nyilvántartó hatóságnál bejelenti adószámát, adóazonosító jelét is. Az adózónak csak akkor
kell az önkormányzatnál bejelentést
tennie, ha az adófizetési kötelezettsége szünetel, olyan gépjármû tulajdonjogát szerzi meg, amelynek korábbi
tulajdonosa adómentes volt, vagy a
tulajdonában lévô gépjármûvet adómentesség illeti meg.
»VASS VERA

» Pályázati nyeremény
Szabó Lajos országgyûlési képviselô az önkormányzat testületének decemberi ülésén arról számolt be, hogy a belügyminiszter saját keretébôl adható, a mûködésképtelen önkormányzatok pályázatán 15 millió forintot nyert a város.

igazgató és a gazdasági vezetô is. A szervezeti átalakítások miatt nem lesz több
vezetôje a kórháznak az eddigieknél. A
pályázatok elbírálásakor a fôigazgató személyérôl a celldömölki önkormányzat
dönt, amihez ki kell kérniük a megyei közgyûlés elnökének véleményét. A fôigazgatói pályázatok elbírálásáig, a fôigazgató
személyének kiválasztásáig a kórházat
megbízott fôigazgatóként dr. Várnai Levente irányítja.
»TULOK G.

» A város honlapja
A napokban kerül fel a világhálóra Celldömölk hivatalos honlapja, amelyet Gyuricza
Imre, a polgármesteri hivatal munkatársa
mutatott be az év utolsó testületi ülésén.
A honlap egyebek között bemutatja a várost, a városvezetést, az önkormányzatot,
az intézményeket, tartalmazza majd a polgármesteri hivatal információit, a helyi
rendeleteket, a nyilvános képviselô-testületi anyagokat.

A közbiztonságért dolgozik
BEMUTATKOZIK A VÁROS ÚJ RENDÔRKAPITÁNYA
December 20-ával nyugdíjazták Molnár Lajos alezredest, a város eddigi
rendôrkapitányát. Helyét még az ünnepek elôtt Kovács József alezredes
vehette át, akit egyébként október 1-jével vezényeltek át Sárvárról
Kemenesaljára.
» Milyen elképzelései és tervei vannak a város új rendôrkapitányaként?
– Elôször fel kell mérnem a kapitányság helyzetét, az itt dolgozó személyi
állomány képzettségét, és persze azt,
hogy ki mire képes. Ennek megfelelôen fogom meghatározni azokat a
feladatokat, melyeket annak érdekében kell teljesítenünk, hogy Celldömölkön, illetve a kapitányság illetékességi területein a közbiztonság
színvonala javuljon.
» Az elmúlt hónapok alatt mennyire
sikerült új munkahelyét megszoknia,
és Celldömölkkel megbarátkoznia?
– Naponta járok be autóval Sárvárról,
talán ezt tudtam a legnehezebben
megszokni. Tudniillik utoljára 22 évvel ezelôtt ingáztam Sárvár és Szombathely között. Az itteni állomány viszont kellemes meglepetésként ért.
Ennek ellenére van még mit tenni,
így javítani kell a rendôrök aktivitásán és az ellenôrzések minôségén. A
közúti forgalomban jobban ki kell
szûrnünk a bûnözôket, hiszen ôk is
közlekednek. Bûnügyi szempontból a
felderítési eredményességünket kell
javítanunk, és a jövôben a bûnözôk
mozgását is jobban kell figyelnünk.
» A városvezetés szerette volna, ha
egy celldömölki veszi át a kapitányság vezetését. Mi a véleménye errôl?

– Az utóbbi idôben kialakult gyakorlat, hogy ahonnan egy magasabb vezetô vonul nyugdíjba, helyébe nem
helyi vezetôt neveznek ki. Ez tehát
semmilyen ellenérzést nem váltott ki
belôlem. A rám bízott feladatot megpróbálom legjobb tudásom szerint elvégezni.
» Ha pár szóval bemutatkozna az olvasóknak. Legjobb tudomásom szerint volt már az év rendôre is.
– Igen, ez így van. 48 éves vagyok,
nôs, két gyermekem van, az egyik 22,
a másik 16 éves. A polgári szakmám
autószerelô, Szombathelyen a VOLÁNnál dolgoztam. 1982-ben kerültem a
rendôrség állományába, azóta több
szakterületen is megfordultam. Ellenôrzô járôrként kezdtem pályafutásomat,
majd közrendvédelmi szakterületen kineveztek parancsnokhelyettesnek, ezt
követôen vezetô beosztást töltöttem
be közlekedési területen. 1991-ben
bûnügyi osztályvezetôvé léptettek elô
a Sárvári Rendôrkapitányságon. 1999ben kerültem a közrendvédelem állományába, és onnan helyeztek át ide,
Celldömölkre. 11 évig voltam mindemellett Sárváron kapitányságvezetôhelyettes, és pályafutásom elismeréseként 2002-ben, a belügyminiszteri díj
megalapításának 10 éves évfordulóján
az Év rendôre lettem.

» Elôdje, Molnár Lajos alezredes milyen jó tanácsokkal látta el, mikor
átadta a posztot?
– Korábbról már ismertem a celldömölki állományt, hiszen közlekedési
vezetôként a vezetés több tagjával is
napi kapcsolatban álltam. Inkább a
fiatal rendôrök munkájával kell még
megismerkednem. Molnár Lajos alezredes, akivel szintén régebben rendszeres kapcsolatot tartottam, megkönnyítette az itteni beilleszkedésemet. Emellett elmondta véleményét
az itt dolgozókról, a körülményekrôl
és a város lakóiról. Ennek köszönhetôen több olyan információt kaptam
tôle, amit munkám során fel tudom
használni.
»TÖMBÖLY ÁGNES

Indul az új televízió, a TV Cell
TV Cell néven indul az új celldömölki televízió egy hét múlva. Január 25-én,
vasárnap délelôtt 10 órakor beköszönnek azokba a celldömölki otthonokba, ahol van kábeltévé-hálózat.
A bemutatkozó adásban a televízió
közreadja az éves tervét, és az idei
tervekrôl beszél Fehér László polgármester, tudtuk meg Rozmán Lászlótól, a Városi Televízió Celldömölk Kht.
ügyvezetôjétôl. Az elsô adásban felvételrôl közvetítik a január 17-ei jubileumi ünnepi eseményeket.
– A híradók mellett egyebek között
magazinmûsorok is lesznek, és folyamatosan közöljük a képújságot, amivel a hirdetôk és a nézôk rendelkezésére állunk. Az ütköztetô politikai
mûsoroknál ügyelni fogunk a sajtóetikában fontos arányokra, a pártat-

lanságra, a kiegyensúlyozottságra, az
indulatmentességre, a hitelességre,
és tiszteletben tartjuk minden ember
személyiségi jogait – mondta Rozmán László. – A TV Cell várhatóan az
A2 csatornán a 119,25 MHZ-en fogható majd, amiért Tarczi Csabának és
vállalkozásának jár köszönet. A
mûsoridônél figyelünk arra, hogy a
délutáni mûszakból hazatérôk is
nyomon követhessék az adást.
Megalakult a kht. felügyelôbizottsága,
mûködése jogszerû és engedélyezett,
rendelkezik könyvelôvel és könyvvizsgálóval is. A közel húszfôs stáb tagjai

között vannak tapasztaltak, olyanok,
akik már rendelkeznek televíziós múlttal, és vannak, akik most ismerkednek
a televíziózással. Többen média szakon
ismerkednek a szakmai munkával. A
stúdióvezetô id. Varga Zsolt, a fôszerkesztô ifj. Varga Zsolt korábban és jelenleg is a sárvári, illetve a szombathelyi televíziónál dolgoznak.
Az ügyvezetô elmondta, hogy megbízatásuk – a híresztelésekkel ellentétben – törvényi akadályba nem ütközik. Rozmán László azt is hangsúlyozta, hogy sok önzetlen segítséget kaptak, ezentúl is szívesen fogadják a támogatást, és várják a további esetleges jelentkezôket is a szakmai munkához. (Telefon: 70 291-8391)
»TULOK G.
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Búcsúzunk

Út az
Európai
Unióba

Mihók Tamás 1938–2003
Elment egy ember. Üres lett egy szék
az Új Kemenesalja szerkesztôbizottságban, ahol közel egy évtizeden át
dolgozott. Mihók Tamás betegség
után, de mégis csendesen és hirtelen
hagyott itt bennünket.
Vasutas családból származott, már
gyermekkorában magába szívta a
vasút szeretetét. Általános iskolába
szülôhelyén, Celldömölkön járt, majd
1952-ben Szombathelyen a Gépipari
Szakközépiskolában folytatta tanulmányait, ahonnan két év után a fôvárosba, a Budapesti Vasútgépészeti
Technikumba iratkozott át, ahol
1957-ben érettségizett. Középiskolai
tanulmányai befejeztével a celldömölki MÁV fûtôháznál mozdonylakatosként dolgozott. Katonai szolgálat,
családalapítás következett ezután.
Házasságából két fia született.
Mozdonyfûtô, gôzmozdonyvezetô,
majd a képesítés megszerzése után
diesel-mozdonyvezetô lett. Utazó
évei után Celldömölkön mozdonyfelvigyázó, majd Pápán mozdonyreszortos. Innen 1968-ban került Szombathelyre a MÁV területi igazgatóságára,
ahol a vontatási osztályon oktatásügyi elôadó, majd személyügyes.
Igazgatósági munkája mellett több
száz diesel-mozdonyvezetô oktatásában és vizsgáztatásában vett részt.
Középfokú vasúti szakképzettsége
mellé nem szakirányú felsôfokú végzettséget szerzett, melynek birtokában az igazgatóság vontatási osztályának mûszaki fôfelügyelôjévé nevezték ki. 1987-ben – 50 évesen – villanymozdonyvezetôi vizsgát tett a
Soproni Vontatási Fônökségen. 19881993-ig a Celldömölki Vontatási Fô-

nökség Pápai Kirendeltségének vezetôje volt. Innen vonult nyugállományba.
Egész élete, munkássága a vasúthoz
kötötte. Nem véletlen, hogy amikor
1984-ben megalakult a MÁV História
Munkabizottsága, alapító tagként
vett részt annak munkájában. Fontos
szerepet vállalt országos szinten is a
vasutas emlékek, a vasutas múlt feltárásában. Emellett szenvedélyes fotós volt. Az Új Kemenesaljához, kiállításokhoz készített számos felvételt.
Amíg egészsége engedte újságíróként is, fotósként is számos feladatot
vállalt a városi lapnál. A Ság hegy
szerelmese volt, sokáig élt a hegyen.
Már gyermekkorában magába szívta
a kemenesi táj és emberszeretetét.
Ott fönn a hegyen, természetközelben érezte legjobban magát. Sajnos
súlyos betegsége egyre jobban elhatalmasodott rajta, és 2003. december
26-án 65 évesen elhunyt. A költô vigasztaló, s talán reménységet adó
szavaival búcsúzom Tôle:
„Te meghaltál mint búzaszem, Mit
égi kéz vetett / Hol hideg halál még
az Úr, / Ó támassz életet!”
»Molnár Gábor szakreferens

Fókuszban az egészség
Tizenegyedik alkalommal szentelt egy délelôttöt az egészségnevelés ügyének novemberben az Eötvös iskola. Az elméleti elôadások a sokéves bevált forgatókönyv szerint az egészséges táplálkozás
és elsôsegélynyújtási ismeretek mellett felölelték a serdülôkori problémákat, de szó esett a szenvedélybetegségekrôl, a fiatalkori bûnözés veszélyeirôl és következményeirôl. Nagy népszerûségnek
örvendett a rohammentô és személyzete, akik fáradhatatlanul válaszoltak az ôket ostromlók kérdéseire. Hogy a lélek mellett más egyébre is jusson idô, szerveztek aerobic foglalkozást a gyerekeknek, s nagy siker volt a gyümölcssaláta-készítés is.
A közremûködôk köre igazi jó csapatot alkot immár évek óta, s mindenki azzal a jó érzéssel távozott az intézménybôl, hogy az ilyen rendezvények ténylegesen a jövônek szólnak, s bízvást tekinthetôk nemzeti ügynek.
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2004. május. Sokaknak ez a dátum
nem mond semmit, azok azonban,
akik figyelemmel kísérik Magyarország sorsának alakulását, egyszerre
rávágják: az uniós csatlakozás idôpontja. Nem csak a felnôttek, a gyerekek közül is többen várják ezt a
napot.
A Gáyer Gyula Általános Iskolában
Bene Csilla tanárnô szívügyének tekinti országunk uniós csatlakozását.
Az iskola felsôs tanulói többfordulós
vetélkedôn vehettek részt, amelynek
döntôjét november közepén tartották. A feladatok között szerepelt
nyelvi játék, melynek során magyarul, németül és angolul leírt mondatokat szavakból kellett összerakni. A
csapatok három tagja közül az egyiknek szónoki képességeit is meg kellett csillogtatnia ezen a délutánon, és
a csatlakozásra kellett biztatni a magyarokat, míg a csapat másik két tagja zászlót készített. Az utolsó feladatban a népszerû játékot, az activityt
játszották a tanulók. Különbözô fogalmakat: barátság, nyelvtanulás, együttmûködés, utazás és fejlôdés kellett
egy-egy gyereknek mutogatni, illetve rajzolni, és a csapat tagjainak
kitalálni.
Az elsô három csapat tagjai értékes
ajándékokat kaptak a vetélkedôre a
Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán nyert pénzösszegbôl. A gyôztes csapat tagjai: Káldos
Adrienn, Deé Ervin és Péter Dániel 7.
a. osztályos tanulók fölényesen, 82
pontot szerezve végeztek az elsô helyen. A gyerekek az Internetrôl, könyvekbôl, újságokból szerezték ismereteiket.
A Gáyer iskolában a tanulók ebben a
tanévben európai uniós ismereteket
is tanulhatnak 18 órában. Bene Csilla
tanárnôtôl történelem és állampolgári ismeretek és osztályfônöki órákon,
valamint délutáni foglalkozásokon
hallhatnak és tanulhatnak az Európai
Unióról.
»VASS VERA

» I S K O L A

Bemutatjuk a Berzsenyi Lénárd ÁMK-t
» Az iskolába járó tanulók nagyobb
részben alsóságiak, de az izsákfai
városrészben lakók is itt tanulnak,
sôt vannak Celldömölkrôl kijáró tanulók is. Ha néhány mondatban
össze lehetne foglalni, mit tart az iskola legfôbb feladatának, miket sorolna fel?
– Fô feladatunk az általános mûveltség alapjainak lerakása, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a személyiség széles körû, szeretetteljes és
következetes fejlesztése. Tanulóink
számára biztosítjuk a tanuláshoz
szükséges egészséges, otthonos tárgyi környezetet. Olyan iskolai légkört
teremtünk, ahol gyermekeink jól érzik magukat, és képesek az eredményességre. Tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét, kiemeljük a tudás fontosságát. A tanulók és közösségeik érdekeinek képviseletére, a
tanulók tanórán kívüli, szabadidôs tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat mûködik.
» Mit kínál a Berzsenyi Lénárd ÁMK
az itt tanuló, illetve az iskolát választó gyerekeknek?
– Szerencsére széles körû az ajánlat.
A gyerekek csoportbontásban német
nyelvet, informatikát és technikát tanulhatnak. A német nyelv gyakorlásának lehetôségét Ausztriában biztosítjuk. Csoportbontásban honismereti, háztartástan fakultáció, 1. évfo-

lyamtól informatika-számítástechnika oktatás van az iskolában. A felzárkóztató foglalkozásokat fejlesztô pedagógussal oldjuk meg. A tánc, néptánc oktatása tanórai keretben valósul meg, az Ádám Jenô Zeneiskola és
Mûvészeti Alapiskola képzômûvészeti és tánctagozata helyben mûködik.
Korszerû tornacsarnokunkban változatos sportolási lehetôségek várják a
tanulókat. A szakkörök szülôi és tanulói igény szerint mûködnek. A közösségi, közmûvelôdési tevékenység a
klubbal, az új városrészi könyvtárral
karöltve valósul meg. Az oktatószoba
internet-elérhetôséggel, informatikai
programokkal áll a diákok rendelkezésére.
» Mit lehet tudni az iskola tantestületérôl?
– Tantestületünk jól felkészült szakemberekbôl áll, a szakos ellátottság
százszázalékos. Szakirányú továbbképzéseken, személyiségfejlesztô és
önismereti tréningeken bôvítettük ismereteinket, színesítettük módszertani kultúránkat: dyslexia, dyscalculia, Meixner olvasástanítási módszer,
mozgásterápia tanulási nehézségek
megelôzésére és oldására, informatika tanfolyam, Gordon-tréning.
» A leendô elsôsöknek bizonyára
nehézséget okoz a váltás óvoda és
iskola között. Hogyan próbálnak
Önök ezen segíteni?

fotó: völgyi lászló

Most induló sorozatunkban a városunkban mûködô általános és középiskolák vezetôinek adunk lehetôséget arra, hogy bemutassák iskolájukat, elmondják, milyen feltételekkel várják az ôket választó diákokat. Elsôként
dr. Varga Gábornéval, a Celldömölk alsósági városrészén mûködô Berzsenyi
Lénárd ÁMK igazgatónôjével beszélgettünk.

– Az óvoda és az iskola közötti átmenetet könnyíti meg a szoros kapcsolatunk a helyi óvodával. Óvodai szülôértekezletet tartunk az iskolaérettségrôl. A nagycsoportos óvodások és az
elsô osztályosok közös játékos délelôttöt tartanak együtt. Az 1. osztályt
tanító kollégák otthonukban keresik
fel a nagycsoportos óvodásokat, nyílt
napot szervezünk az elsôs gyermekek
szülei számára. A tanító nénik ellátogatnak az óvodába, hogy tevékenység közben figyelhessék meg leendô
tanítványaikat. Játék- és pihenôsarkot
alakítunk ki a leendô elsô osztályosok
számára. A tanulási nehézségek leküzdése, felzárkóztatása fejlesztô pedagógus segítségével történik.
» A tanórán kívüli tevékenységek
sorába tartoznak a táborozások,
üdülések is. Milyen lehetôségeik
vannak Alsóságon a gyerekeknek?
– Minden év februárjában egyhetes
sítábort szervezünk Szlovákiába. Kedvezô nyaralási lehetôséget kínálunk
Balatonrendes-Pálköve Üdülôtáborunkban, ötszáz méterre a Balatontól.
A kényelmes faházakat, napi háromszori étkezéssel június közepétôl augusztus végéig vehetik igénybe a pihenni vágyó csoportok. (Érdeklôdni lehet Rosta Zsolt táborvezetônél a 70/
313-9493-as telefonszámon és az
iskolában.)
»VASS VERA

csoportbontásban tanulhatják a gyerekek a számítástechnikát

A Berzsenyi Lénárd ÁMK elérhetôségei:
Levelezési cím: 9500 Celldömölk, Sági u. 167. Tel./fax: 95/420-472
E-mail: blamk@freemail.hu, blamk@
cellnet.hu • www.cellnet.hu/blamk
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Népzenei verseny

Tanár és
tanítvány

Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskolában a múlt év decemberében is hagyományosan
megrendezték a népdaléneklési versenyt. Már évek óta ezzel emlékeznek Ádám Jenô, a zeneiskola névadójának születésnapjára. A celldömölki zeneiskola az országban elôször vette fel Ádám Jenô nevét, és
azt immár 15 éve viseli.

nöke valamint a zsûri tagjai, Süle Ferenc, a zeneiskola egykori igazgatója,
ének-zene tankönyvíró, megyei szaktanácsadó és Molnár Gábor, a polgármesteri hivatal mûvelôdési szakreferense teljes egyetértésben döntöttek
az eredményekrôl. Minden indulót díjaztak: nyolc bronz, tíz ezüst és tíz
arany fokozatú minôsítést osztottak ki
a népdaléneklési versenyen.
»SZIGETHY T.

Mese a mesérôl
Gyerekeknek és felnôtteknek beszélt
az ôsi titokról és tudásról, a mesérôl
decemberben Rigó Béla író, költô. Az
irodalmárt és vendégét, Lukácsi
Katalin színmûvészt a Kemenesaljai
Berzsenyi Asztaltársaság és a
Kresznerics Ferenc Könyvtár hívta
meg. A kicsiknek a Zengô ABC-bôl
mondtak, énekeltek verseket, a
nagyobbacskákkal a Harry Potterrôl
és a csodákról, a fantáziáról beszélgettek. A felnôtteknek szóló elôadáson a mesérôl mint az ôsi és titkos
tudásról beszélt Rigó Béla.

A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napja alkalmából, január 22-én 19 órakor Solténszky
Tibor A nôk hatalma címû komédiáját mutatja be a Soltis Lajos Színház a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központban.
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fotó: völgyi lászló

A magyar népdal a magyarságunk
egyik kifejezôeszköze, éppen úgy,
mint a magyar néptánc, a népviselet
vagy a szép magyar beszéd. A magyar
népzene olyan, mint a százhangú orgona: mindenre van hangja, minden
érzelmet ki tud fejezni. Erre vállalkozott az a 28 fiatal is, aki eljött erre a
versenyre. Celldömölkrôl, Szombathelyrôl, Ajkáról, Vasvárról, Keszthelyrôl, Devecserbôl, Kemenesmihályfáról
és Vonyarcvashelyrôl is érkeztek iskolások, hogy bemutatkozzanak egyegy népdallal. A zsûri elnöke, Németh
Endréné ének-zene tankönyvíró, megyei szaktanácsadó elmondta: a szép
hang mellett az is értékelési szempont, ki milyen dalt választ, mert fontos, hogy testhezálló legyen, hitelesen
tudja azt az énekes elôadni. A zsûri el-

Illés Erika szobrászmûvésznek és
tanítványainak kiállítását láthatta a
közönség december végén és január
elején a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban. A tárlaton Illés Erika
karácsonyi hangulatú alkotásait és az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola képzômûvészeti tagozatának növendékeinek vegyes technikával készült képeit mutatták be.

Bálok
szezonja
A tél a farsang és a bálok idôszaka is. Összeállításunkban a bálok, szalagavatók idôpontjait közöljük.
Január 17-e: Színészek és színházbarátok bálja a Rezgônyárfa vendéglôben
Január 30-a: Református bál a
Rezgônyárfa vendéglôben
Január 30-a: gimnáziumi szalagavató a KMK-ban
Január 30-a: szakközépiskolai szalagavató az iskolában
Február 7-e: a Berzsenyi ÁMK bálja az iskolában
Február 14-e: az Eötvös iskola bálja a KMK-ban
Február 14-e: a Szent Benedek iskola bálja az iskolában
Február 21-e: a Gáyer iskola bálja
a KMK-ban

Kedves Celldömölkiek!
Kedves kemenesaljai Lakosok!
Az Új Kemenesalja hasábjain keresztül kívánok Celldömölk város és a Kemenesalja kistérség lakosságának
békés, boldog új esztendôt.
A 2004-es év Magyarország, a Kemenesalja kistérség és Celldömölk város
számára egyaránt jelentôs eseményeket tartogat.
Magyarország 2004 májusában az
Európai Unió teljes jogú tagja lesz. A
csatlakozás közvetlen hatásai szinte
azonnal érzékelhetôek lesznek, hiszen hazánk választópolgárai már ez
év nyarán leadhatják voksaikat az Európa parlamenti választások alkalmával. Városunk megújult formában
kapja vissza régi (járási) feladatköreit, immár kistérségi központként
szervezheti 28 település közel 30
ezer lakosának mindennapjait. Úgy
vélem, e kibôvülô szerepkör versenyképességünk visszaszerzéséhez történelmi esélyt jelenthet, amely természetesen csak kemény, céltudatos
munkával valósítható meg.
Celldömölk idén ünnepli várossá avatásának 25. és a három településrész
(Kis-Czell, Nemesdömölk, Pórdömölk)
egyesítésének 100. évfordulóját. E
jubileumok lehetôséget nyújtanak a
visszaemlékezésre, köszönetet mondhatunk mindazoknak, akik az elmúlt
évtizedekben áldozatos munkával
szolgálták településünk fejlôdését.
Szeretnénk méltóképpen felidézni lakóhelyünk történetét, sorsfordító
eseményeit, ezért a városi rendezvények egész esztendôben ünnepi köntöst kapnak.
A város vezetésének és képviselôtestületének 2003-ban racionális
döntéseket kellett meghoznia, amely
lépések sajnos elkerülhetetlenek voltak a mûködôképesség és a költségvetési egyensúly megôrzéséhez.
Reményeink szerint a 2004-es esztendô a fejlesztések idôszakát jelentheti
Celldömölk számára. A nehézségek ellenére határozottan kitartunk elképzeléseink mellett, és minden erônkkel
azok megvalósítására törekszünk.
A városvezetés kiemelt feladatként
kezeli a Vulkán fürdô megépítését,
amely létesítmény egyrészt a helyi
lakosság számára nyújthat sportolási,

kikapcsolódási lehetôséget, másrészt
kialakíthatja azon idegenforgalmi jelleget, amely hosszú távú városfejlesztési koncepciók alapjául szolgálhat. A beruházás településünk több
évtizedes álmát válthatja valóra, és
bízunk benne, hogy további komoly
fejlesztéseket indukálhat.
A városközpont arculatában és funkciójában is átalakításra szorul. Szeretnénk megvalósítani a városmag teljes rekonstrukcióját, hiszen a hozzánk
érkezô turisták elsô és meghatározó
élményeiket a fôtéren szerezhetik településünkrôl. Talán ennél is fontosabb, hogy a helyi lakosság szebb,
derûsebb környezetben élhesse mindennapjait. A beruházás többéves
munkafolyamat eredményeként valósulhat meg, de az elsô fejlesztéseket már idén elkezdjük.
Az említett beruházások rendkívül
nagy és felelôsségteljes feladatot jelentenek, ezért kivitelezésükhöz
széles körû összefogásra van szükség. A város vezetése és képviselôtestülete rendelkezik a kellô elszántsággal, akarattal törekvéseinek megvalósításához. Céljaink eléréséhez
feltétlenül szükségünk van az Önök
támogatására, bizalmára és türelmére. Biztos vagyok benne, hogy városunkban jelen van a megfelelô szintû
kreativitás és tettre készség, amely
lehetôvé teszi Celldömölk hosszú távú fejlôdését.
Folyamatosan változó környezetben,
új kihívásokra kell megfelelô válaszokat találnunk, de ez hordozza magában a fejlôdés alapjait. Egy éve arra
vállalkoztunk, hogy komfortosabbá
tesszük Celldömölk életét, és megkezdjük a felzárkózást a szomszédos
kisvárosokhoz. Hiszem, ha keményen
dolgozunk, megvalósíthatjuk a magunk elé kitûzött célokat. Ígérem,
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2004-es év értékelésekor sikerekrôl számolhassunk be
Önöknek.
Az Új Kemenesalja minden kedves olvasójának békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendôt kívánok!
»Fehér László
Celldömölk város polgármestere

Ünnepi
rendezvények
Celldömölk egyesítésének 100
éves, a várossá nyilvánítás 25 éves
évfordulójának ünnepi rendezvénysorozata január 17-én kezdôdik. 16 órakor városi ünnepséget
rendeznek a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ színháztermében. Köszöntôt mond Fehér László polgármester. Az ünnepi mûsorban Celldömölkrôl elszármazott mûvészek
és a város mûvészeti csoportjai
lépnek fel. 17 órakor kitüntetéseket és elismeréseket adnak át. 18
órakor helytörténeti kiállítás nyílik
a galérián, a tárlatot Söptei Józsefné alpolgármester nyitja meg.
Az éves rendezvények sorában városi vetélkedôt, tudományos emlékülést szerveznek. Az ünnep jegyében rendezik meg ebben az
évben is a Bárdos-fesztivált, a
Kresznerics Ferenc Országos Anyanyelvi Versenyt, a majálist és a Kemenesalja Expot, a kráterhangversenyt, az Alsósági Tavaszi Napokat,
az izsákfai falunapot, a celli búcsút
és a szüreti rendezvényeket. Nyáron várostörténeti karnevál színesíti a rendezvénysorozatot.
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Kis Czell és Nemes-dömölk
egyesítése 1903-ban
Ünnepeink, megemlékezéseink sorában a különbözô évfordulók jelzik az
idô múlását és a korok, korszakok
változásait. Vannak kerek évfordulók,
melyeknek országos kisugárzása van,
és idônként hallunk egy-egy település önállóan szervezett ünnepi
megemlékezéseirôl, amikor múltjára
gondol vissza a falu vagy város közönsége. Utóbbiak szervezése azon
múlik, ki milyen alapokat talál, tud
felmutatni. Sok múlik azon, hogy a
kutató az élet fenntartásához szükséges hajszálgyökeret vagy talpgyökeret talál-e meg. A hasonlat illik városunk múltbeli történetére, régóta vitatott például a keletkezés és az
újabb kori történetünkben az egyesülés dátuma.
A köznyelv sokszor három település,
Pórdömölk, Nemesdömölk és Kiscell
egyesülésérôl beszél. Az ôsi mag valóban a mai romtemplom körül alakult ki, azonban keletkezésének idôpontját, alapítójának nevét nem ismerjük. Vannak különbözô feltevések. Pacher Donát az apátságról írt
nagyon alapos munkájában foglalkozik az eredet kérdésével, bizonyító

okiratot nem talált, mint írja, valószínû, hogy nem is volt, mert az apátság
számos birtokpere során sosem hivatkoznak rá. Az ôsi apátságot nemzetségi alapításúnak véli. Nádasdy
Lajos egyértelmûen nemzetségi alapítást mond. Az eredet kérdése tavalyelôtt került ismét elô, miután az
1252-bôl származó elsô ismert oklevél 750 éves megléte kínált alkalmat

a megemlékezésre. Igen ám, de a
község és az egyház 1932-33-ban
éves programkeretében már megülte
a 800 éves jubileumot, a záró eseményen 1933. szeptember 8-án a celli
búcsú napján Serédy Jusztinán hercegprímás is jelen volt. Magas rangú
egyházi személyiségek, élükön a hercegprímással, II. (Vak) Bélával hozzák
összefüggésbe az apátságot, vagyis

a vasútállomás a századfordulón

Mit jelent Önnek Celldömölk?
» Sebestyén Sándor, nyugalmazott mozdonyvezetô
A kilencvenötödik évemet taposom,
ebbôl csaknem hetven évet Celldömölkön éltem. Itt szereztem meg a
szakmámat, és itt léptem be a mozdonyvezetôk sorába még l936-ban.
Ezen a településen alapítottam családot, itt születtek és tanultak a gyermekeim. Rengeteg az ismerôsöm a
városban, meg a város környékén is.
Amikor én ideköltöztem, Celldömölk
egy szép nagyközség volt, ahol mindent meg lehetett kapni. Különb volt
Sárvárnál meg Körmendnél is, rögtön
meg is szerettem. Mozdonyvezetôként legtöbbször a Celldömölk – Székesfehérvár vonalra szólított a szolgálat, és amikor letettem a munkát,
szívesen sétálgattam a városban. Fia10

tal nyugdíjasként gyakran felültem a
kerékpáromra – még Izsákfára is kikerekeztem egészen a Kódóig –, és
mindig azt nézegettem, figyeltem,
mi változott.
Elmondhatom, hogy kezdettôl fogva
otthonomnak érzem ezt a várost,
aminek a csendjét és a nyugalmát
szeretem a legjobban. Nem mennék
el innét semmi pénzért sem, ilyesmi
sohasem fordult meg a fejemben.
Hogy mi az, amit hiányolok? Nehéz
erre válaszolnom, mert az utóbbi idôben kevesebbet mozgok. Talán azt,
hogy nem nagyon van olyan találkozóhely, ahol a fiatalok csendben,
nyugodtan szórakozhatnak, beszélgethetnek. Még egy dolgot azért

megemlítek. Rendbetehetnék a járdát itt az Árpád utcában, ahol rajtam
kívül sok idôs ember él, mert igencsak rossz állapotban van, nehéz rajta menni.

királyi alapításúnak tekintik. Bizonyító dokumentumról nem tudunk. Az új
apátság kiépülésével Pórdömölk jelentôsége megszûnt, majorságként
élt tovább, tehát az egyesülésben
már nem játszott szerepet.
Szerencsésebb helyzetben vagyunk a
félreértésre okot adó egyesülési dátumot illetôen, azt és a körülményeket helyére tehetjük.
Mi okozza a vitát? Celldömölk nem
bôvelkedik a múltját feltáró monográfiákban, csupán Porkoláb István
munkája vehetô kézbe. Ô az egyesü-

lés évét 1907-ben jelöli meg. A valóság ezzel szemben az, hogy az egyesülési döntés már 1903-ban megszületett. Többen azt feltételezik, Porkoláb elírta az évszámot, vagy a nyomdász hibázott. Ezt nem tartom valószínûnek, a szerzô az anyaggyûjtés
során több olyan dokumentummal
találkozhatott, amelyeken ott van a
község hivatalos pecsétje, benne
1907 szerepel, ezt hitelesnek fogadta
el, csakhogy az évszám nem az egyesülést, hanem egészen mást jelöl. Az
1898. évi IV. tc. értelmében me-

gyénkben 1907-ben történt meg a
községek anyakönyvezése, névtörzskönyvezése, ettôl fogva már csak az
Országos Törzskönyvezési Bizottság
által jóváhagyott, nevüket feltüntetô
pecsétet használhatták. Ezért van
például a kemenesaljai községek pecsétjében is ez az évszám. Az egyesülési dátum tisztázását nehezítette a
községi irattár pusztulása 1945-ben.
Hasonló sorsra jutott a Belügyminisztériumi Levéltár bennünket érintô része is. A közelmúltban került elô a
Vas Megyei Levéltárban egy iratcso-

Mit adott Önnek Celldömölk?
» Dr. Zsiray Ferenc, nyugalmazott szülész-nôgyógyász, a Kemenesaljai Baráti Kör elnöke
Az egyén nem választhatja meg,
hogy mikor szülessen. Milyen nációba, milyen földrajzi helyre, társadalmi-gazdasági környezetbe és milyen
családba érkezzen. Ehhez szerencse
is kell. Nekem szerencsém volt! Az én
korosztályom – 1935-ben születtem –
a XX. század legdrámaibb, legmozgalmasabb, leginkább embert próbáló évtizedeinek eseményeit élte át.
Tény, hogy egyéni életünk alakulásában ennek a környezeti hatásnak
nagy szerepe jutott.
Hogy mit adott nekem Celldömölk?
Sokat!
Lehetôséget arra, hogy egy gyönyörû
pannon tájon élhettem. Vasiként,
kemenesaljaiként és celldömölki emberként. A hely varázsa, a történelmi
múlt, a vallási és kulturális hagyományok, a Ság hegy csodái maradandó
emléket hagytak az emberi lelkekben. Bennem is!
Vasutas családba születtem, a szüleim
védôszárnyai alatt a fegyelem, a munka becsülete, a rend, a családi összetartás, a szeretet és a tanulás jellemezte életünket. Gyermekként csodálatos élményekkel gazdagodtam. A
Cinca-part, a nádas, a „sorompó-gödör”, késôbb a liget és a téglagyári tó
romantikája ma is szívet melengetô
emlékeim. Az Árpád és a Baross utca
srácainak összetartása, közös kalandjai, barátságai felejthetetlenek.
Kisiskolás korunkban csodálatos tanítókkal és tanárokkal áldott meg minket az Isten. Nemcsak tanítóink, hanem nevelôink is voltak, féltô szeretettel óvták diákjaikat a nehéz és veszedelmekkel terhes idôkben. Izgal-

mas idôket éltünk. Én még voltam
kiscserkész, evangélikusként vasárnapi iskolás, és lettem úttörô. Érdeklôdô, nyüzsgô, eleven fantáziájú gyerekként mindent kipróbáltam. Sportoltam, népi táncoltam, rajzoltam,
szavaltam és természetesen jól tanultam. A lehetôség adott volt. Sok
barátom volt és van ma is. Jó osztályunk volt. Hasonló „fordulatszámú”
gyerekekkel jártam együtt. Mi az általános iskolai 25 és 40 éves találkozót is megtartottuk. Sokukkal óvodáskortól tart ma is a barátságunk.
A legmeghatározóbb, legszebb élményeim a gimnáziumi évekhez kötôdnek. Az 1946-ban induló gimnázium
tantestületének tanárait büntetésbôl
irányították Celldömölkre. Ami tanárainknak büntetés volt, a diákok számára csodálatos ajándékot jelentett.
Nagyszerû, kiváló felkészültségû emberekbôl állt a tantestület. Sokuk
egyetemi professzorként és oktatóként fejezte be pályafutását. Nemcsak a tudományokra, hanem a hazaszeretetre, emberségre, a szûkebb
haza megbecsülésére és egymás tiszteletére tanították diákjaikat. Az eredmények a tanulmányi versenyeken
elért sikerekben mérhetôek voltak. A
sport és kulturális téren elért eredmények méltán öregbítették az iskola és
Celldömölk jó hírét. Nagyszerû példaképeink voltak a diákok között is. Sokan futottak be sikeres életpályát, lettek híres emberek. A család és az iskola mindent megadott, hogy „ütésálló vértezetben” keressük helyünket
a kemény világban, és tudjunk boldogulni. Ezt is Celldömölktôl kaptuk! Ké-

sôbbi életemben – egyetem, hivatás –
mindazt sikeresen tudtam hasznosítani, amivel az iskolám felvértezett.
Megmaradtak a barátok, új barátságok születtek. Mindannyiunkat a szûkebb haza szeretete köt össze. 1980ban egyik alapítója lehettem az Öregdiákok Baráti Körének. Ma kibôvülve,
Kemenesaljai Baráti Körként igyekszünk ápolni az iskolai hagyományokat, ôrizni a város múltjának emlékeit. Mi nem visszajárunk, hanem
HAZA jövünk Celldömölkre, élvezve és
érezve a város befogadó szeretetét.
Kapni szépet és jót, nagy öröm. De
legalább hasonló nagy öröm adni is!
Mi, HAZA-járók, mindannyian szeretnénk – szelíd lehetôségeink szerint –
valamit visszaadni abból, amit iskolánktól, városunktól kaptunk. Jó szívvel tesszük!
11

mó, ami sok új információval szolgál.
Azt gondolom, az évszámvitánál – ez
sem lényegtelen – fontosabb annak a
folyamatnak a bemutatása, ahogy az
egyesülés végbement. Terjedelmi
korlátok miatt a korabeli viszonyok
bemutatására: területi – közigazgatási – érdekegyeztetési gondok érintésével kerülhet sor.
A terjeszkedés iránya
A kiegyezés után megindult gazdasági és társadalmi fejlôdés hatása jól kimutatható Kemenesalja központi településének életében is. A korábbi
mezôvárosi rang és a vele összefüggô piacközponti szerep mellett egyre
nagyobb vonzást gyakorol távolabbi
helyekre azáltal, hogy bôvül a fogadókészség, létrejönnek a nagyközség
rangját emelô intézmények – bíróság, ügyészség, telekkönyv, pénzintézetek, kórház –, a foglalkoztatás
szempontjából fontos téglagyárak, a
malom, és mindenekelôtt a vasút
szerepét kell kiemelni, amely a lakosság egyre nagyobb részének alkalmazásában érdekelt, s nyújt biztos
megélhetési forrást. Iskolák épülnek,
a szaporodó társadalmi egyesületek
is helyet követelnek maguknak. Az
igénybe vehetô belterületek kimerülôben vannak, a nagyközség vezetôségét évek óta foglalkoztatja a terjeszkedés irányának meghatározása.

a város központja, a szentháromság tér

Nincsenek könnyû helyzetben, mert
Kiscell eredendôen egyházi, apátsági
tulajdonra települt, a továbblépés is
az apátságtól függ. Kelet, délkelet
irányban ott van a vasút, dél és délnyugaton a sági határ gátja a terjeszkedésnek. A ságiak évtizedeken keresztül védik érdekeiket, innen van,
hogy a két település azóta sem épült
egybe, de az egy külön történet. Marad a szomszédos Nemesdömölk irányába való terjeszkedés lehetôsége,
ahol mintegy 60 holdnyi parcellázásra alkalmas szántó, apátsági tulajdon
van a két település között.

A hivatalos útkeresés mellett akadnak vállalkozók, akik némi haszon fejében a terjeszkedést, az összeépülést, egyben az egyesülés ügyét kívánják szolgálni. Lengyel Mór bankigazgató 1891-ben létrehoz egy házépítô részvénytársaságot, két év múlva beolvadnak a Közgazdasági Hitelbankba, megveszik az apátságnak a
nagyközség és a vasút közötti birtokrészét, kiparcellázzák, ekkor nyílik
meg a Kossuth, Erzsébet, Ferenc József (ma Dózsa) utca. 1898-ban egy
öttagú társaság Dömölk mellett megvásárol egy 40 kilométerholdnyi föld-

Mit jelent Önnek Celldömölk?
» Tinger Vendel, gimnáziumi tanár
1966-ban friss-diplomásként kerültem Celldömölkre a Berzsenyi gimnáziumba. Annak idején azért választottam ezt a várost, mert a gimnázium
lehetôséget adott az egyetem elvégzésére. Tehát ez a város nem csak
munkahelyet, szakmai továbblépést
is jelentett nekem. Házasságkötésem
után nem sokkal állást biztosított a
feleségemnek is, aki szintén pedagógus. Az sem volt mellékes, hogy
gyermekünk itt helyben végezhette
középiskolai tanulmányait, így tovább együtt maradhatott a család. A
városban lehetôségünk nyílt arra is,
hogy lakást vásároljunk. Ezután szüleim is ideköltöztek, s Celldömölk igazi otthonunk lett.
37 éves tanári tevékenységem alatt
számtalan celldömölki fiatalt tanítot12

tam. Az elmúlt tanév végéig részt
vettem a felnôttképzésben, ami
rendkívül tanulságos volt számomra.
Olyan embereket ismerhettem meg –
celldömölkieket és környékbelieket
–, akiktôl magam is sokat tanultam.
Egy kicsit magaménak érzem a Ság
hegyet is, ahol van egy 200 négyszögöles telkünk, ahová jó kimenni,
függetlenül az évszakoktól. Már csak
azért is kedves nekem Celldömölk,
mert elsô és egyetlen munkahelyemen olyan kollégákra találtam, akikkel soha semmilyen konfliktusom
nem volt. Ha néha kirándulások vagy
továbbképzések alkalmával más városokba szólít a kötelesség, mindig
alig várom, hogy ismét itt lehessek.
Szeretem ezt az emberléptékû kisvárost, a jó levegôjét, a szép környeze-

tét és az itt élô embereket. Letelepedésem óta nem kívánkoztam el innét, 37 éve ez az otthonom.

területet, és csereingatlanként felajánlják a két község közötti apátsági
földekért, plusz „1 forint” négyszögölenkénti összeget fizetnek. A pannonhalmi fôapát az ajánlatot elfogadja. A Kiscelli Takarékpénztár azonban csôdbe jut, a tervbôl nem lett
semmi. Késôbb az említett területet
a Günsberger és társai cég szerzi
meg, elkezdôdhetett az építkezés.
Fölmerül a kérdés, miért erôltette a
kiscelli testület az egyesítést, amikor
az összeépülés egyébként is végbemehetett, mint ahogy végbe is ment.
A rendelkezésre álló dokumentumok-

ban erre van utalás, de nem derül ki
egyértelmûen. Egy dolog biztos, a
különbözô lakásépítô társaságok tagjai közt több honatya neve szerepel.
A körjegyzôség körüli viták
Nemesdömölkhöz, mint körjegyzôi
székhelyhez tartozik Simonyi, Kemenesmihályfa, Tokorcs, Új Mihályfa.
Egyesülés esetén Nemesdömölk
Kiscellhez fog kerülni, a tagközségek
beadványaikban ezt a lépést helytelenítik, mondván, napirenden van a
körjegyzôség államosítása, várják
meg az új törvény megjelenését. E

felfogás mögött valójában anyagi természetû kérdés húzódik meg. A négy
község a lakosság arányában fizette a
körjegyzô éves bérét. Ebbôl Nemesdömölkre 450 K. 60 f. jutott, amit a
jövôben, ha az egyesülés létrejön, a
körzetben maradó községeknek kell
fizetni. Ez ellen tiltakoznak, és állnak
a nemesdömölkiek pártjára. Kinyilvánítják: a régi beosztás mellett vannak.
Kiscell nem hajlandó a körjegyzô kiesô jövedelmét pótolni. Pluszként jelentkezik még a peren kívüli és egyéb
ügyek után járó fizetség a körjegyzô
részére. A problémát az alispán a kö-

Mit adott Önnek Celldömölk?
» Heim Mercedes, énekmûvész, tanár
Elôször is a családomat és a családi
összetartozás érzését köszönhetem a
városnak. Szüleim ma is itt élnek, és
ezáltal még mindig idetartozónak érzem magam, bár már többet éltem
máshol, mint Cellben. Az elsô 18 év
azonban az egész életemet meghatározta. Az Ô áldozatkészségük és kitartó, szeretetteljes türelmük alapozta meg tanulmányaimat.
Szerencsésnek érzem magam, hogy
iskolás koromban többnyire a pedagógia iránt elhivatott és szakmailag
magas színvonalon oktató tanároktól
tanulhattam meg az alapokat. Legelsô tanítómmal, Feigl Lajosnéval, Joli
nénivel, ma is kapcsolatban vagyok.
Már korán megmutatkozott a zene
iránti vonzalmam, amit szüleimtôl
örököltem. Édesapám kedvtelésbôl
játszott is néhány helyi együttesben.
Otthon sokat énekeltünk. 6 éves koromban felvettek a zeneiskolába, és
elkezdôdött a csoda, aminek segítségével eljutottam a komoly zene birodalmába. Ma is elcsodálkozom,
hogy milyen jó színvonalon folyt akkor is és folyik ma is a zeneoktatás
Celldömölkön! Az ELTE Zenei Tanszékének tanáraként némi rálátásom
van a mai zenei oktatásra, ami egyre
gyengébb színvonalú. A ’70-es és
’80-as években Celldömölkön minden családnak volt valami köze a zenéhez a gyerekeken keresztül. Ehhez
hozzájárult még a filharmóniai bérletsorozat, aminek keretében híres
mûvészek és zenekarok jöttek el
Kemenesaljára, hogy a zenét megismertessék és megszerettessék. Nos

én ekkor teljesen megfertôzôdtem,
és ezt ma sem bánom. Már korán elkezdtem hangszereken játszani, és
végül kikötöttem a zongoránál, amit
Zsirayné Joli néninél tanulhattam. Remek szolfézstanáraim voltak, közülük
Unger Edit késôbb a gimnáziumban is
tanított énekre. Süle Ferenc már 16
éves koromtól felvett a városi vegyes
karba, ahol elsô igazi nagy kórusélményeimet is átélhettem. Sokat szerepeltem közösségben és szólóban.
A másik nagy vonzalom az idegen
nyelvek tanulása volt. Ebben Léránt
Katalin gimnáziumi tanárnômnek sokat köszönhetek, hiszen Ô tanított
meg minket a nyelvtanulásra. Az oroszon kívül még négy másik idegen
nyelven tudok beszélni, és kettôbôl
nyelvvizsgám is van. Ma ez nagy
elônyt jelent az én korosztályomban,
mert sokaknak nem adatott meg
máshol a jó nyelvtanár.
A harmadik de legfontosabb dolog a
tarsolyban, amit innen magammal
vihettem, az a hitem volt. Igen, én a
kedvezôtlen politikai viszonyok mellett is kitartottam a hitben, és ez
mindig erôt adott a pályámon és a
családi életben is. Hála érte Nagyszüleimnek! Felejthetetlenek a celli búcsú éjszakai virrasztásai a kendôs nénikkel együtt, miközben zengett az
ének a kitárt ajtajú templomban. Ez
akkoriban olyan felemelô érzés volt,
hogy csak az értheti meg igazán, aki
átélte. Napjainkban jó látni, ha ritkán
hazajövök, hogy milyen sokan vannak, akik Isten hívó szavára összejönnek a nagytemplomban misére. Re-

mélem, ezt már semmilyen politikai
széljárás nem akadályozhatja meg
többé. Akkoriban engem sok szóbeli
elmarasztalás ért néhány tanárom
részérôl, de ezek talán csak politikai
túlkapások voltak. Ma már egyikük
sem él, én pedig nem haragszom
senkire.
Októberben érettségi találkozónk
volt, és nagyon büszke vagyok az
osztálytársakra! Mindenki rendezett
családi viszonyban él, és átlag két
gyereke van. Akinek még nincs saját
családja, ôk pedagógusként nevelik
mások gyerekeit. Azt hiszem, ezt az
átlagon felüli eredményt a jó gimnáziumi diákközösségben eltöltött évek
alatt szerzett emberi tapasztalatainknak is köszönhetjük. Kívánom, hogy
még sok ilyen osztály kerüljön ki az
alma materbôl Celldömölkön.
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vetkezôképpen rendezi. Az egyesülés
a közigazgatás hátránya nélkül megvalósítható, a kiesô jövedelmet a három község egymás közt felosztva
1,8% pótadóval rendezhetô. A pluszként jelentkezô jövedelem-kiesés
iránti kérelmet, mint alkalmi bevételek kifizetését elutasítja.
Érdekegyeztetés
A kiscelli képviselô-testület a XIX. sz.
utolsó évtizedében már az egyesülés
létrejöttéért harcol. Ez tükrözôdik a
megyei, késôbb a helyi sajtóban.
Kezdetben tapogatódzó megbeszélések folynak a két képviselô-testület
között, a kezdeményezés mindig a
kiscelliektôl indul, a nemesdömölkiek
pedig határozottan nemet mondanak. Miután a megegyezésre így nem
láttak lehetôséget, úgy döntöttek, hivatalos útra terelik az egyesülés
ügyét. Az 1901. december 13-án tartott testületi ülésen dr. Pletnits Ferenc k. tag indítványozza Kiscell
nagyközség és Nemesdömölk kisközség egyesítését, mivel „részben már
összeépült”, a közigazgatás érdeke is
ezt kívánja. Hasonló szellemben nyilatkozik dr. Porkoláb Mihály. Az indítványt egyhangúlag megszavazzák,
az elöljáróságot pedig utasítják, az
egyesülés ügyében keresse meg a
törvényhatóságot, hogy a hivatalos
tárgyalások minél elôbb elkezdôdhessenek. Ez meg is történt. Az alispán a fenti határozat kiegészítésére
szólítja fel a testületet, döntésüket az

egyesülési törvény alapján hozzák
meg. A törvényi feltételek között szerepel összeépülés, közigazgatási érdekegyeztetés, a községi pótadó viselésében való részesülés feltételeinek megállapítása.
A belügyminisztériumnak szóló felterjesztés már ennek alapján készült.
Indokaik: a két község összeépült, a
vasútállomás
nagyobb
része
Nemesdömölk határában van a
kiscelli házaktól 15 méterre (fontos
megjegyezni, a vasút valóban összeköt, tényleges összeépülésrôl viszont
nem beszélhetünk), Nemesdömölk
szedi be a községi pótadót, teljesíti a
közmunkát, de a felügyeletet
Kiscellel végezteti. Egyesülés esetén
a közigazgatás érdekeit könnyebben
lehet gyakorolni. Részletes vagyonkimutatást adnak, feltehetôen még a
látszatát is el akarták kerülni az ellentábor által többször hangoztatott vagyonszerzési kísérletnek, késôbb látni fogjuk, van ennek jelzés értéke is.
Kiscell
Évi adó: 37840 K.
Pótadó mértéke: 7%
Ingatlan értéke. 63240 K.
Ingóság: 57000 K.
Ezen kívül van országos és heti vására, vágóhídja, mázsái, ami után
„szép” jövedelmet élveznek. Többrendbeli jótékony célú alapítványuk
van.
Nemesdömölk
Évi adó: 9759 K.
Pótadó mértéke: 12%

Összes ingó és ingatlan vagyon alapítványokkal együtt 11899 K. 13 f.
A fentiek alapján látható – mondja a
felterjesztés –, az egyesítés csakis a
„kiterjeszkedés” végett szükséges.
Mit mond a másik fél? Nemesdömölk
Kiscell községgel önként egyesülni
nem akar, a község ôsi nevét nem
cseréli fel. Társadalmi és vagyoni viszonyaikat nem cserélik el, önkormányzati jogukhoz ragaszkodnak. Az
egyesülésnek pedig minden megengedhetô módon és eszközzel ellene
mondanak. A két testület ismeri egymás álláspontját, határozatait, azokra
reagálnak. Például a nemesdömölki
testület 1902. október 18-án tartott
rendkívüli ülésen foglakozik a kiscelli
testületnek a hatóságokhoz beadott
határozatával. Nagy Sándor k. tag a
kiscelli érvekre, összeépülés, közigazgatási ténykedés, azt mondja, az
nem más, mint mondvacsinált indok,
ezért a valósághoz semmi köze nincs.
Elismeri, hogy az állomáson Kiscell
gyakorolja a közrendôri felügyeletet,
ami helyes, „Ámde tessék a kiscelli
állomásnak
megfelelô
Nemes
Dömölk elnevezést megadni, úgy a
község nem fogja magát a közrendôri
felügyelet teljesítésének terhe alól
kivonni, aminthogy az egészségügyrendôri felügyeletet ma is ellátja.”
A terjeszkedés ellen sincs kifogásuk,
majd hangsúlyozza: Kiscell a kilátásba helyezett általános házbéradónak
magasabb terhe alól az egyesüléssel
akar kibújni. Az egyesülést egyen-

Mit jelent Önnek Celldömölk?
» Tóth Attila, a várossá nyilvánított település elsôszülöttje
Négy nappal Celldömölk várossá avatása után születtem, azt is mondhatnám, hogy én voltam a város elsô újszülöttje 25 évvel ezelôtt. Nekem tehát Celldömölk nemcsak otthonom,
hanem szülôvárosom is. Ezer szállal
kötôdöm ide, hiszen itt voltam óvodás,
itt jártam általános és középiskolába,
itt szereztem magamnak szakmát, itt
váltam felnôtté. Valamennyi barátom
celldömölki annak ellenére, hogy
szeptembertôl Szombathelyen dolgozom. Ha szabadidôm van, mindig hazajövök, hiszen szüleim is itt élnek.
Most már tizenegy éve tagja vagyok
a Kemenesalja Néptánccsoportnak,
ahová eredetileg azért mentem el,
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mert ott táncolt egy leány, aki már
általános iskolás koromban is tetszett
nekem. Ô már nincs ott, én még mindig táncolok… A csoportban felnôtt
barátokat is szereztem, és eljutottam
több olyan országba, amelyeket
enélkül, valószínû, nem láthattam
volna. Tehát én ettôl a várostól nem
csak tudást, barátokat, hanem számtalan szép élményt is kaptam, de úgy
érzem, néptánctudásommal valamit
én is tudtam adni.
Szeretem ezt a várost, de azt azért
hiányolom, hogy kevés olyan hely
van, ahol nyugodtan leülhetek beszélgetni egy kávé mellett a barátaimmal vagy vendégeimmel.

a ma már nem létezô járásbíróság

kénti szavazással egyhangúlag elutasítják. Az adóemelés felemlítésének
van-e reális alapja, nem tudni, a
kiscelliek tiltakoznak, tagadják. Az

azonban tény, az általános házbéradó-emelési terv valóban létezik, a
törvény kidolgozás alatt áll 9-16%-os
adókulcsokról van szó különbözô te-

rületi, népességi elhelyezkedési kategóriák között. Mivel a törvényt csak
1909-ben fogadták el, ezzel nem
foglalkozunk.
Miután a törvényhatóságokat bevonták az egyesülési folyamatba, tették
a dolgukat. A két testület is többször
napirendjén tartja az egyesülés
ügyét. Fordulat 1903. február 27-én
az alispán rendeletére összehívott
közös testületi ülésen következik be.
Az ülésen dr. Ostffy Lajos tb. Szolgabíró elnökölt. Kiscell község részérôl
22, Nemesdömölk község részérôl 14
képviselô-testületi tag van jelen. Az
együttes közgyûlés tárgya: egyesülés
esetén a két község „vagyonának
egyesítése iránti egyezség megkísérlése, az egyesülési és pótadó viselésében való részesülés feltételeinek
megállapítása”. A tárgyalás során
elôször dr. Pletnits Ferenc kapott
szót. Fenntartva az egyesülésre vo-

Mit adott Önnek Celldömölk?
» Dr. Szenes Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari fônöke
Kisgyermekkoromban boldog voltam,
ha szüleim bevittek Celldömölkre. Az
én szememben, a Köcskön született
és nevelkedett fiúcska szemében
Celldömölk nagy és izgalmas város
volt. Cellt késôbb gyorsan megszerettem, noha máig szeretem szülôfalumat! Igen, én örökké szerencsésnek
éreztem magam, hogy Kemenesalját
mondhatom szülôhelyemnek, benne
a „kis” falut és a „nagy” várost, ahol
olyan jó volt rácsodálkozni a világra.
Az otthon kenyérillata velem jött akkor is, amikor az elemi iskola elsô két
osztálya után Cellben szívtam magamba a tudást, s ez egyet jelentett
a világlátással. Ezt azóta is – akár itthon, akár külföldön – sokszor tapasztaltam.
Kitörni a megszokott otthoni létbôl
merészség, de mégis az ember javát
szolgálja. Milyen élményt jelentett a
celli általános iskola! Milyen élményt
jelentett gyermekkoromban az itteni
világ! Késôbb, felnôtt fejjel, szinte hihetetlen volt, hogy csak 1904-ben
alapították a mai értelemben vett
Celldömölköt, csak akkortól szerepel
ezen a néven, hiszen maga a település magva sokkal régebbi. A két homlokzati tornyú, kápolnás barokk
templom több mint kétszáz éves, ki-

csinyített mása a mariazelli búcsújáró
templomnak.
Az ifjú lélek elôször a tanáraiba kapaszkodik, mert ôk adnak erôt, hitet,
tudást, kitörni vágyást. A környék
csodája, a Ság hegy pedig magasba
törésre hív, példát mutat. Így voltam
én is ezzel, és még oly sokan a környezetemben. Hány iskolai kirándulás emléke, hány celli élmény maradt
meg a szememben és a szívemben.
A szem rögzít, a szív emlékezik!
Ha meglátom hazafelé közeledve a
Ság hegyet vagy a tízemeletes városközponti házakat, bennem ilyenkor
felhorgad a lélek: istenem, hazajövök! Haza, mert régtôl itt lakik édesanyám és Judit húgom, itt laknak rokonaim, és itt van eltemetve édesapám! Itt is van otthon, ez a kishaza,
az istenáldotta pátria! Ugyan jó elmenni a világba, de – mint oly sokan
– meghatottan csak ide tudok hazatérni! És szorítja valami a torkom,
másképpen muzsikál a szó, és az elfelejthetetlen tájszóval ejtett beszéd.
Ünnepet és ünneplôket köszöntök,
mikor hazajövök újra városomba. A
száz éve alakult községbe és a huszonöt éve született városba. Azt
mondják, hogy száz év nagy idô az
ember életében. És a település életé-

ben? Már rég túl van kamaszkorán,
már felnôtt, ereje teljében lévô város!
A régi lexikon még azt írta: Kemenesalja az a síkság, mely Vas megyében, a Kemeneshát csekély emelkedése alatt a Rába jobb partján terül
el, s egyike a vármegye legszebb és
legmagyarabb vidékeinek. Központja
Kis-Cell.
Itt száz éve új történelmet írnak e város lakói.
Ezt ünnepeljük mindannyian, itt élôk
és elszármazottak.
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natkozó korábbi döntésüket, a következôket mondja: „Kisczell község azt
kívánja, hogy a két községnek vagyona is egyesítessék, és az azokból eredô jövödelemben, valamint a községi
pótadó viselésében való részesülés
az egyesítendô községek lakosságára
egyforma arányban háruljanak.”
Pálovics József kiscelli bíró fontosnak
tartotta kijelenteni, dr. Pletnits Ferenc nyilatkozata Kiscell község akaratával megegyezik.
Nemesdömölk részérôl Kis Ferenc
nyilatkozik. Az elhangzott két nyilatkozat alapján úgy hiszi, Nemesdömölk község nem ellenezné az egyesülést, ô hozzájárul. Sokoray Elek
nemesdömölki körjegyzô elmondja, a
közös ülés elôtt testületük összeállt,
ezen Kis Ferenc nem volt jelen, ezért
nem tudhatja, harmadszor mondtak
ellent az egyesülésre. Azonban, ha az
ellenkezés dacára az egyesítés hivatalból eszközöltetik, úgy hajlandók
tárgyalást folytatni.
Dr. Porkoláb Mihály indítványozza,
már e közgyûlésen határozzanak arról is, hogy Nemesdömölk fenntartjae elzárkózó határozatát. A felvetés
ellen, mivel az egyesülés nem szere-

tületi tagok Sokoray Elek és Radó Dénes kivételével Kis Ferenc nyilatkozatához „részben nyílt kifejezéssel,
részben hallgatólag hozzájárultak”.
Ezt követôen vita alakult ki az egyesítendô község új elnevezésérôl, elsôsorban a kiscelliek között. Wagner Lôrinc apát kijelenti, Kisczell község elnevezéséhez szintén egyháztörténeti
emlék fûzôdik, azért Kisczell-Dömölköt javasol, de elfogadja, ha az új név
Czell-Dömölk lesz. Végül az elnök
szavazásra teszi fel a három névvariánst. Kisczell-Dömölk 8, Czell-dömölk
5, Kisczell 9 szavazatot kapott. A
nemesdömölki képviselôk többsége
Czell-Dömölk mellett voksolt. Azt
mondhatjuk, némi vigasz a nemesdömölkieknek, hogy legalább a név
választásában az ô szavazatuk volt a
döntô. Az ülés végén elfogadott véghatározat a következôket rögzíti:
„Nemesdömölk községnek Kisczell
községgel való egyesítése esetére
mindkét község Képviselô testülete
egyértelemben azt kívánja, hogy a
két község vagyona egyesítessék és
az azokból eredô össze jövödelemben, valamint a községi pótadóban
való részesülés az egyesült községek

a hajdani griff szálloda

pel a megszavazott napirendek között, Sokoray Elek körjegyzô és Radó
Dénes tiltakoznak. A levezetô elnök a
tiltakozásnak helyt ad, megjegyzi,
egyesülésügyben csak saját, egyéni
véleményeket lehet hangoztatni.
Kis Ferenc ismét kijelenti, az egyesülés ellen nincs kifogása, azt kívánja,
Nemesdömölk község egyháztörténeti nevét ne veszítse el, új név,
Czell-Dömölk, vagy Dömölk-Czell legyen. A nemesdömölki képviselôtes16

lakosságára egyforma arányban háramoljanak.
Az egyesített községek nevének
megállapítása pedig törvény szerint a
belügyminiszter úr hatásköre alá esvén annak eszközlésénél a kölcsönösen felhozott méltányossági okok
szives figyelembevétele kéretik.”
Hátra volt még a megye állásfoglalása, nem volt kétséges, milyen határozat születik. Kis-Czell nagyközség
egyesülésre való kérelmét a törvény-

hatósági bizottság pártoló véleményével a keletkezett iratokkal az
1886 XXII tc. 162 § értelmében a
belügyminiszterhez felterjeszti. Az
egyesülés 1904. január 1-én lenne
végrehajtható, a két község új neve
egyesítés folytán Czell Dömölk lesz,
mondja a határozat, és intézkedik arról is, hogy Czelldömölk vidéki körjegyzôség elnevezéssel Simonyi, Mihályfa, Tokorcs, Új Mihályfa megmaradnak. Azt gondolhatnánk, az egyesülés kérdése nyugvópontra került.
Nem így van. Nemesdömölk a megye határozatát törvénysértônek tartja, mivel a két község nincs összeépülve, s a közigazgatás érdekei sem
kívánják az egyesítést. „Ha van igazság, és ha megtartandó a törvény,
akkor a magánérdekbôl tervezett
egyesítés, Nemesdömölk község rovására meg nem történhetik”, írják a
belügyminiszternek küldött fellebbezésükben. A törvényre hivatkozni
nem szerencsés, mert az nekik nem
kedvez. A már idézett törvény 162. §
második bekezdése ezt mondja. „Ha
az egyesülést mind a két község lakosságának külön-külön azon része
kívánja mely a községi egyenes államadónak nagyobb részét fizeti, a
belügyminiszter az egyesülést meg
nem tagadhatja.” A belügyminiszter
az egyesülést /101,232. és 116,738/
1903 B:M: számú rendeletével kimondja, az új község elnevezését
Czelldömölk névbe állapította meg.
A helyi sajtóorgánumok többször foglalkoznak az egyesülés körüli vitákkal. A Kis Czell és Vidéke címû lap
1904. januári elsô száma új fejrésszel
Kemenesvidék címmel jelenik meg,
jelezve egy korszak kezdetét. Az elmúlt év legfontosabb eseményének
az egyesülést nevezi, az új év elsô
hete aktualitása pedig Kis Czell temetése és Czelldömölk megszületése
lesz. Igaz, a közhangulat hideg, közömbös és tartózkodó. Ha döcögôsen
is, a közös munka beindult, bizottságokat hoznak létre például az új mûködési szabályzat, az új pecsét elkészítésére. A közös testület választásának napját február 3-ára tûzik ki.
Lendületet vett az építkezés. A nagyközség 1911-ben felmért utcáinak hivatalos jegyzékén már ott találjuk a
korábbi szántó helyén nyitott utcákat, nevezetesen: Árpád, Baross, Batthyány, Deák, Nemesdömölki, Petôfi,
Rákóczi. Megszûnnek a viták az
összeépülésrôl.
»KÁLDOS GYULA

Eseménynaptár
100 éve, 1904-ben
Celldömölkrôl és környékérôl 257
személy vándorolt ki fôleg Amerikába, a jobb megélhetés reményében,
sok volt közöttük a 18-20 éves hajadon.
100 éve, 1904-ben
A képviselô-testület 168.224 korona
költségvetést szavazott meg az utcák
rendezésére. Elsôrendû burkoló út
készült 1173 méter hosszúságban. A
Kossuth, a Kis Czelli, a Jánosházi, az
Erzsébet utcákban, a Gyarmaty téren
és a templomnál.
100 éve, 1904-ben
A képviselô-testület polgári iskola létesítésének feltételeirôl tárgyalt.
95 éve, 1909-ben
Kôbánya vállalat alakult. Lázár Ferenc
és Mittelmann Mór 50 évre bérbe
vették a Ság hegyet. 1925-ben 50
ikerlakást építtetett a bányavezetés,
ekkor jött létre a bányatelep. A bánya 1957-ben szûnt meg, Uzsára települt állt.
90 éve, 1914-ben
A lakosság számának és az egészségügyi követelmények növekedésével
megkezdôdött a szennyvízcsatornázás.
90 éve, 1914-ben
Karinthy Frigyes felolvasó estet tartott.
75 éve, 1929-ben
A 4. polgárit végzett tanulók pályaválasztása. Ipari pályára lép 8, kereskedô lesz 2, ipari szakiskolában tanul 1,
kereskedelmi iskolában folytatja tanulmányait 10, tanítóképzôbe 2, gimnáziumba 1, a MÁV szolgálatába 1
lép, szülei gazdaságában helyezkedik
el 3, összesen 28.
Tíz évvel késôbb mezôgazdasági iskolába megy 2, kereskedelmibe 13, tanítóképzôbe 3, gyakorlati pályára lép,
iparos tanonc lesz 27, kereskedôtanonc 8, a vasúthoz megy dolgozni 2,
összesen 55.
75 éve, 1929-ben
Gyömörey György és a Kemenesaljai
Közgazdasági Hitelbank Alapítvány1000-1000 pengô kamatjából
négy szegény sorsú, jó magaviseletû,
szorgalmas tanulónak téli öltözetet
adott.
70 éve, 1934-ben
Február 25-én országos vásárt tartottak, felhajtottak 890 szarvasmarhát,
495 lovat, 95 sertést. Gazdát cserélt

722 állat. I. osztályú tehén ára 300430 pengô, a lóé 350-480 pengô, az
ököré 500-600 pengô, az anyasertésé 30-55 pengô. Évenként négy vásár
volt, és csütörtökön heti piacot tartanak 1790 óta.
75 éve, 1929-ben
Ifjúsági konferenciát tartott a KIE,
harminc gyülekezet képviseltette
magát.
65 éve, 1939-ben
Határkiigazítás Celldömölk és Alsóság között. Javasolták a két község
egyesítését. Évtizedes vita bontakozott ki, a ságiak ellenálltak, 1950ben rendeleti úton történt meg az
egyesítés.
60 éve, 1944-ben
Bekövetkezett a celli zsidóság elhurcolása. A hitközségben, Sággal
együtt, 550 személybôl 453-an meghaltak, 94-en visszatértek.
60 éve, 1944-ben
Bombatámadás érte Celldömölköt.
Károkat szenvedett a fûtôház. (A második, nagy károkat okozó amerikai
bombázás idôpontja 1945. február
13-a volt. 37 lakóház szenvedett 50100 százalékos kárt.)
60 éve, 1944-ben
A katolikus kör közgyûlése. A körnek
340 rendes és 14 pártoló tagja volt
ekkor.
60 éve, 1944-ben
Móritz Sándor festô bemutatkozó kiállítása. Ez volt a festô elsô hazai komoly kiállítása, 65 képét mutatta be.
60 éve, 1944-ben
Három gépe volt a celldömölki sportrepülôknek.
55 éve, 1949-ben
Állami tulajdonba került a Dinkgreve
Nyomda.
45 éve, 1959-ben
Ilku Pál mûvelôdési miniszter április
12-én felavatta a Berzsenyi Dániel
nevét viselô gimnáziumot. A tanítás
már az elôzô év szeptemberétôl az új
épületben folyt.
30 éve, 1974-ben
Sütôüzemet avattak, üzemel az új kenyérgyár.
25 éve, 1979-ben
Megszûnt a GYSEV, a celli vicinális
vasút, amely 1879. december 18-ától
szolgálta a Celldömölk-Sopron útszakasz utazó közönségét.
»Összeállította: KÁLDOS GYULA

Várossá
avatták
Huszonöt évvel ezelôtt, 1979. január
6-án dr. Szekér Gyula miniszterelnök-helyettes avatta várossá Celldömölköt. Elôtte, 1978 júniusában a
Celldömölk Nagyközségi Közös Tanács Végrehajtó Bizottsága felterjesztést küldött a Magyar Népköztársaság Elnöki tanácsának, hogy a
nagyközséget nyilvánítsa várossá.
1979. január 1-jén nyolc másik településsel együtt lett város Celldömölk. Ekkor kapott városi rangot
Barcs, Berettyóújfalu, Érd, Fehérgyarmat, Körmend, Lenti, Paks és
Vásárosnamény is.
A városavató ünnepségen részt vett
dr. Gosztonyi János, az MSZMP KB
tagja, Celldömölk országgyûlési képviselôje is. Délelôtt 11 órakor dr.
Gosztonyi János a MÁV Építési Fônökség épületében megnyitotta a Kemenesalja fejlôdését bemutató településtörténeti kiállítást. Délután kettôkor tartották a városi tanács alakuló ülését, amelyen bejelentették
Izsákfa község Celldömölkhöz való
csatolását. Megválasztották a városi
tanács elnökét, Dala Józsefet és helyettesét, Limpár Józsefet, valamint a
11 tagú végrehajtó bizottság tagjait.
Kinevezték Celldömölk Város Tanácsa vb-titkárát Kovács Károlyné dr.
személyében.
A tanácsülés után a város fôterén
városalapító emlékkövet avattak,
majd a mûvelôdési házban Kálmán
Jenô, a járási pártbizottság elsô titkára megnyitotta Szilágyi Mária
kerámikusmûvész kiállítását, amelyen azok a tárgyak voltak láthatók,
amelyeket a mûvésznô szülôvárosának ajándékozott. Délután öt órakor a
városavató ünnepségen a várossá
nyilvánító oklevelet dr. Szekér Gyula
adta át Dala Józsefnek, a város elsô
tanácselnökének. Az okmányon a következô szöveg állt: „A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 19/1978.
számú határozatával elrendelte Celldömölk várossá nyilvánítását. Ezentúl
Celldömölk városát megilletik mindazok a jogok, amelyeket a magyar
Népköztársaság törvényei a városok
részére biztosítanak.” Az ünnepi
program díszelôadással ért véget.
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Bajnoki sztártportré szobabiciklivel
A BICIKLISTA GREBENÁR PÉTER
A viccesnek tûnô cím ellenére a
Marc-Körmend kosárlabdacsapatának kitûnô válogatott centere nem
lustaságból, hanem kényszerûségbôl pattant szobabiciklire, s a szülôi
házban töltött idô igazából a térdmûtét utáni lábadozással telt. A pályafutását az Eötvös iskola testnevelés tagozatán kezdett ifjú sportember készséggel válaszolt kérdéseinkre.
» A legfontosabb kérdés. Hogy van a
térded?
– Köszönöm, már napról napra jobb.
Elkezdtem a gyógytornát, ami elég
kemény, keményebb, mint az edzés.
Jobban megizzaszt, de tartalmasabb,
mert a combizmomat kell megerôsíteni, ami a mûtét után kissé lesorvadt. Ehhez jön még, hogy a keresztszalagomon is találtak egy sérülést,
ami egy részleges szakadásnak a jele. Ez az erôsítés a térdízület tehermentesítését szolgálná, hogy elkerülhetô legyen a sérülés.
» A felépülésedre prognosztizált három hónap valóban annyi lesz?
– Úgy tûnik, hogy több, mert utána
kezdhetek csak edzeni, s amíg formába lendülök, az még pár hét.
» Rátérve a bajnokságra. Hova várjátok a csapatot?
– A realitás a nyolc közé kerülés lenne, a tavalyi év pedig azt mutatta,
hogy ott már bármi lehet. Én titkon
reménykedem egy tavalyi jellegû
menetelésben a rájátszás során.
» Nézzük egy kicsit a sportág általános helyzetét. Az utcán és az iskolákban járva is látható, hogy sok kissrác
pattogtatja a labdát, dobálgat. NBA
közvetítést is nézhetünk, egyszóval
szerintem teret hódít a kosárlabda.
– Ez így igaz. Szerintem is egyre többen szeretik meg a kosárlabdát már
kisgyerekkorban. Ebben sokat segít
az iskolai testnevelés, ahol már megjelent, és valóban sokat számítanak a
közvetítések, ahol látni lehet kitûnô
játékosokat. A gyerekek elkezdenek
vágyakozni, hogy milyen jó lenne ott
lenni, akár csak nézôként is.
Mindezek tényleg a népszerûbbé válást vetítik elôre.
» Visszatérve a személyes karrieredre. Tudom, hogy néhány évvel
18

ezelôtt számos amerikai egyetemi
klub bombázott különbözô ajánlatokkal. Ezek megtalálnak most is,
vagy egyáltalán, mik a terveid a továbbiakra nézve?
– Akkoriban úgy gondoltam, hogy a
fejlôdésem Körmenden is garantált.
Azt is tudni kell, hogy sokba került
volna a tanulás, mert ott fizetést nem
adnak a játékosnak, ösztöndíjból kellett volna megélni. Persze megfordul
a fejemben, hogy talán hibás döntés
volt nem kimenni, de most már ez
van. A sérülésem is elgondolkodtatott, egy kicsit félbe vágta a fejlôdésemet, de úgy gondolom, hogy meg
is kétszerezi az erômet, és úgy fogok
újra nekiállni a munkának. Ez a sérülés arra is alkalom, hogy mérlegeltem az eltelt éveket, a sikereket, nehézségeket, és elgondolkodtam,
hogy a jövôben, közeljövôben mit
szeretnék elérni, hova szeretnék jutni. Talán még az is lehet, hogy ezeket
csak csapatváltással tudom elérni.
» Kitûnô riportalany vagy, mert elébe jössz a kérdéseimnek. Kerestek
már meg valahonnan?
– Volt konkrét megkeresésem több
is. Egy osztrák klub részérôl és egy
magyar klub részérôl érkezett elég
komoly ajánlat. Róluk csak annyit,
hogy ugyanolyan színekben játszik,
mint a Körmend. Aki járatos a kosárlabdában, az tudja, melyik csapatról
van szó. Komolyan elgondolkodtam
az ajánlaton, mert annyit azért elmondhatok, hogy nem rózsás a körmendi klub anyagi helyzete. Szép dolog, hogy ott kezdtem a pályafutásom, ott váltam stabil NB I-es játékossá, de meg kell élni, s ezért az

anyagi kondíciókat is figyelembe kell
venni.
» A klubokat érintettük már. Milyennek látod a válogatott helyzetét?
– Szerintem az elmúlt húsz év legerôsebb játékoskerete van most, bár az
EB-re nem jutottunk ki. Talán egy
olyan szövetségi kapitánnyal, aki mind
szakmailag, mind emberileg megfelelô lesz, elérhetôek lesznek a sikerek.
Ebben a sportágban nagyon nagy lehetôségek vannak, sokat elérhet az,
aki komolyan veszi. Ha kijutunk a következô világversenyre, biztos vagyok,
abban, hogy ez a csapat még okozhat
komoly meglepetéseket.
» Köszönöm az interjút, kívánok mielôbbi gyógyulást és további sikeres
sportpályafutást.
»RO-LÓ

Testületi ülés, elôadások
Az év elsô képviselô-testületi ülését január 28-án 14 órakor tartják a
polgármesteri hivatal nagytermében. Az ülésen a lejárt idejû határozatok és a folyó ügyek mellett tárgyalják az idei pénzügyi terv koncepcióját. Szó lesz a gondozóház korszerûsítésének lehetôségérôl és az
egészségügyi intézmények elhelyezésének módozatairól is.
Két elôadás lesz a közeljövôben az Apáczai Kiadóban. Január 16-án 17
órakor Szalai Annamária országgyûlési képviselô, a Fidesz médiapolitikusa tart elôadást. Január 21-én 18 órakor Kondor Katalint, a Magyar
Rádió elnökét látják vendégül.

»
Megkérdeztük
» válaszoltak
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Milyen évet vár?

»kérdez: tömböly ágnes

»fotó: völgyi lászló

Nováky
Katalin

2004 új év és új jövô. Január
1-jével új életet kezdtem.
Több év után költöztem Szombathelyrôl haza, most ismét
édesanyámmal élek. Az elmúlt három esztendôben egy
helyen dolgoztam, úgy döntöttem, eljött annak az ideje,
hogy váltsak. Szeretnék egy
hajón dolgozni és világot látni.
Ennek érdekében a következô
hónapokban a nyelvtanulás
fogja a legtöbb idômet lekötni
a munka mellett. Remélem,
hogy ez az év fordulót hoz
majd nekem, változtatnék
már azon, hogy kevés pénzért
sokat kell dolgoznom.

Erdélyi Antal

Benkô Károly

Egészséget és még két unokát szeretnék, ha nem is idén,
a következô években. A fiatalok vettek fel lakáshitelt, így
az év végén mi sem örültünk
a kamatok emelkedésének.
Fel kell készülnünk arra, hogy
segítenünk kell a gyerekeket
is. Városi szinten, úgy látom,
2003-ban nem jutottunk
elôbbre, a tervezett hiányt
nem fogjuk tudni ledolgozni.
A költségvetési tervezetet így
nem fogom támogatni. Ha az
önkormányzati rendszerbôl
mintegy 80 embert átszervezéssel leépítenénk, még hitelhez is juthatnánk.

Békességet és megértést várok az új esztendôtôl. Fontos,
hogy kiegyezzenek egymással
az emberek és a pártok, vége
legyen a viszálykodásnak. Remélem, hogy az unokáinkat
sikerül egészségben felnevelnünk. Idén csatlakozunk az Európai Unióhoz is, amit történelmi lépésnek tartok. Bízom
benne, hogy a kiskeresetû
emberek ezután jobban tudnak boldogulni, és többet fognak keresni. Persze ennek
egyik feltétele, hogy hazánkból ne vonuljanak ki a multinacionális cégek, melyek sokunkat foglalkoztatnak.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Februári központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. vasárnap
dr. Márton Katalin
Tompa Kálmánné
2. hétfô
dr. Szente Tamás
Karádi Ferencné
3. kedd
dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
4. szerda
dr. Kovács Larissza
Tompa Kálmánné
5. csütörtök
dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
6. péntek
dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
7. szombat
dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánné
8. vasárnap
dr. Kassas M. Khaled
Karádi Ferencné
9. hétfô
dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
10. kedd
dr. Bérdi Gusztáv
Tompa Kálmánné
11. szerda
dr. Nagy János
Karádi Ferencné
12. csütörtök
dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
13. péntek
dr. Kovács Zoltán
Tompa Kálmánné
14. szombat
dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
15. vasárnap
dr. Mesterházy Zsuzsanna
Horváth Katalin
16. hétfô
dr. Kassas M. Khaled
Tompa Kálmánné
17. kedd
dr. Szente Tamás
Karádi Ferencné
18. szerda
dr. Nagy János
Horváth Katalin
19. csütörtök
dr. Pánykó Magdolna
Tompa Kálmánné
20. péntek
dr. Kovács Larissza
Karádi Ferencné
21. szombat
dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
22. vasárnap
dr. Kassas M. Khaled
Tompa Kálmánné
23. hétfô
dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
24. kedd
dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
25. szerda
dr. Bérdi Gusztáv
Tompa Kálmánné
26. csütörtök
dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
27. péntek
dr. Mesterházy Gábor
Horváth Katalin
28. szombat
dr. Kiss Imre
Tompa Kálmánné
29. vasárnap
dr. Nagy Ildikó
Karádi Ferencné
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Gaál Tibor

Vasúton dolgozom, ez viszonylag biztos állást jelent,
így sokakkal ellentétben nem
kell attól tartanom, hogy elvesztem a munkahelyemet.
Bár most a MÁV-nál is átszervezések vannak, de talán ez
engem nem fog érinteni. Az
uniós csatlakozástól viszont
sok jót nem várok, hiszen sok
mindenben, így egyebek közt
a keresetek színvonalával is
messze elmaradunk a nyugateurópai szinttôl. Természetesen a legfontosabb, amit
2004-re is kívánhatok: egészséget nemcsak magamnak,
hanem az egész családomnak.

Ovisok kupasikere
A második helyezést szerezték meg a celldömölki
legkisebb focisták, az óvodások a karácsony elôtti
focikupán. A VOX Karácsony-Kupát Szombathelyen,
az Arborétum Sportcentrumban rendezték meg hat
csapat részvételével december 20-án. A celldömölki óvodás focicsapat tagjai: Zseli Viktor, Vincze
Adrián, Nagy Roland, Lempeg Olivér, Kovács Zalán,
Fehér Milán, Hérincs Dávid, Salamon Szabolcs,
Fekete András, Benkô Bence. Edzô: Balhási István és
Velenczei Tibor.

Úszásban kiváló
Bronzérmes lett a diákolimpián Molnár Tibor, a
Gáyer Gyula Általános Iskola 7. osztályos tanulója. December elején rendezték meg Szombathelyen a fedett uszodában az úszás diákolimpiai megyei döntôit. Molnár Tibor 100 méteres gyorsúszásban és 100 méteres mellúszásban indult. Gyorsúszásban hetedik helyezett lett, mellúszásban pedig egyéni legjobb
eredményét elérve a megyei döntô harmadik
helyezettje lett. Tibor a pápai Aqua sportolója,
és szülei áldozatvállalásával jár a szomszéd városba edzeni.
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Jó évadot zártak a csapataink
Az ôszi szezon végén az asztalitenisz Nemzeti Bajnokságban szereplô
három csapat értékelésére kértük a csapatok edzôjét, Obráz Istvánt.
Megtudtuk, a csapatok teljesítették, részben túl is teljesítették a bajnokság
kezdetén kitûzött célokat. Az edzô így értékelte csapatai teljesítményét.
NB I/A-s csapat
A bajnokság kezdetén az erôviszonyok ismeretében azt a célt tûztük a csapat elé,
hogy az 1–3. hely valamelyikén végezzen.
Ezt sikerült is teljesíteni, hisz a 2. helyen
fejeztük be az ôszi idényt. A bajnokságból
a BVSC II. kimagaslott, ôket megverni szinte senkinek sincs esélye. Nekünk egy fájó
vereségünk volt, mégpedig a Pénzügyôr
otthonában. Azon a mérkôzésen Vimi Roland, Bárány Zsolt és Takács János is gyengén játszott, ráadásul a két párost is elveszítettük. Ezen kívül még egy vereségünk
volt, az esélyesebb BVSC-tôl. A többi mérkôzését magabiztosan hozta az NB I/A-s
gárda.
A legjobb teljesítményt a várakozásnak
megfelelôen Kriston Zsolt hozta, ôt Vimi,
majd Bárány követi. Ôk hárman valamennyi mérkôzésen játszottak. Benák
András két alkalommal állt asztalhoz. A
Szeged és a Gyôr ellen is 3-3 mérkôzést
nyert, és ez nagyon jó teljesítmény. Fehér
László és Teket Attila egyszer játszott.
Elôbbi három, utóbbi egy mérkôzést nyert.
Tavasszal az a célunk, hogy az ôsszel kivívott második helyet megtartsuk.
NB II-es csapat
Az NB II-es csoport – a Gyenesdiást leszámítva – rendkívül kiegyensúlyozott. A csoportból három csapat esik ki. Nekünk az a
célunk, hogy a kiesést mindenképpen elkerüljük. Csapatunk ezt bôven teljesítette,
de úgy érzem, ebben a gárdában ennél
még több is van. Remélem, ezt a tavaszi
szezonban bizonyítani fogják.
A játékosok közül Benák András nyújtotta
a legjobb teljesítményt. Utána a sorrend
Takács János, Teket Attila, Ölbei Péter,
Máthé Gyula. Rajtuk kívül Fehér László kettô, Tamás László és Lukács Balázs egy-egy
alkalommal kapott lehetôséget.

az nb i/a-s csapat és az edzô

az nb ii-s csapat

»
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fotó: völgyi lászló

NB III-as csapat
Ebben a csoportban 12 csapat van, s mi azt
a célt tûztük ki, hogy a középmezônyben
végezzünk, és ez sikerült is. A legjobb teljesítményt Fehér László és Máthé Gyula
nyújtotta. Utánuk a sorrend: Tamás László,
Balázs Gyula, Szabó Ferenc, Balázs Béla. Az
elért 4. helyezéssel a bajnokság végén is
elégedettek lennénk.
az nb iii-s csapat

» SK PU OL TR ÚT R A

Félévi értékelés az ifjúságiaknál
Az NB II. észak-nyugati csoportjában szereplô ifjúsági csapat remek ôszi
szezont tudhat maga mögött, a csapat ôszi bajnokként vonulhatott pihenôre. A szezon mérkôzéseit Boznánszky Gábor edzô értékelte.
– Az egész csapat dicséretet érdemel, a játékosok remekül helytálltak
az összecsapásokon. A lejátszott 12
mérkôzésbôl 11-et megnyertünk, és
csak egyszer maradtunk alul. 33 pontot szereztünk, a gólarányunk pedig
58:9, az egész mezônyben mi kaptuk
a legkevesebb gólt – mondta az edzô.
– A mérkôzéseken 4-4-2-es felállásban játszunk általában. Az eredmény
alakulásának függvényében változtatni szoktam 3-4-3-as felállásra.
A MÁV-DAC Gyôr elleni két gyôztes
mérkôzés bravúrnak nevezhetô, itt
dôlt el ugyanis az 1. hely. Kôkemény
mérkôzés volt mind a kettô. Biztonságos védekezésbôl, kontrákkal sikerült
nyernünk. Az egyetlen, vereséggel
végzôdött összecsapáson is csak
egyetlen gól döntött. A Gyirmót, a
Gyôri ETO serdülô csapatától szenvedtünk 1:0-s vereséget. Szélviharban,
mûfüves pályán lejátszott mérkôzésen a szerencsésebb csapat nyert.
Vadócz, Kazári, Kovács és Fekete mind
a 12 mérkôzésen pályára lépett. Somogyi, Buzás, Gércei és Péter egy-egy

mérkôzést hagytak csak ki. Csuka és
Nagy 9-9, míg Balogh, Karádi, Geiger,
és Gyürüsi 8-8 mérkôzésen voltak a
csapat tagjai. Rajtuk kívül játszott még
Heiner, Kaisinger, Mészáros, Zsédenyi,
Pál, Komáromi, Gôcze és Kôszegi is.
Van, aki több, van, aki kevesebb lehetôséget kapott. A felnôtt csapat keretébôl Sali 6, Imrik 4, Németh 3 mérkôzésen játszott az U19-es csapatban.
Nagy öröm számomra, hogy a felnôtt
csapat keretében egyre több ifibôl kikerült, általam is edzett játékos van:
Bodor, Gyôrvári, Pintér, Manganelli,
Németh, Sali. Rajtuk kívül a tavaszi
felkészülést 2-3 játékosom is a felnôtt
csapattal kezdi. A legtöbb gólt, 13-at
Gércei Géza lôtte. Ôt Fekete András
követi 9 góllal, majd a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára Buzás Balázs
és Imrik Roland állhatna fel 7-7 góllal.
Köszönöm a csapat nevében a szülôk,
szurkolók, támogatók segítségét! Természetesen vannak hibáink is, de
igyekszünk a felkészüléskor ezeket
kijavítani, csiszolni a kemény kondicionális felkészülés mellett.

Szilveszter-kupa
Az elmúlt év decemberében immár 15. alkalommal rendezték meg Celldömölkön, a
Városi Sportcsarnokban a Szilveszter-kupa
teremfoci gálát. A felhívásra 8 korcsoportban 77 csapat adta be nevezését. A szervezôk a csapatokat csoportokba sorsolták, és
december 21-én útjára indulhatott a labda.
A csoportmérkôzések után a továbbjutók
egyenes kieséses rendszerben játszottak tovább korcsoportonként a végsô gyôzelemért. Egy-egy mérkôzés 22 percig tartott, az
egyenes kieséses rendszerben pedig döntetlen esetén büntetôrúgások döntöttek. A Szilveszter-kupa minden napján nagy érdeklôdés mellett rúgták a labdát a csapatok. Természetesen a legnagyobb érdeklôdés a
döntô napján mutatkozott, akkor is a felnôtt,
egyben a legnépesebb korcsoport összecsapásaira voltak a legtöbben kíváncsiak. December 30-án nyolcaddöntôk, negyeddöntôk, elôdöntôk után zajlottak le a döntôk
több korcsoportban is. A Szilveszter-kupa
hagyományaihoz híven a 2003-as esztendô-

boznánszky gábor

Az U19-es csapat ôszi mérkôzéseinek
eredményei: Celldömölk – Uraiújfalu
12:0 (2:0), Répcelak – Celldömölk 1:3
(1:1), Celldömölk – Gyirmót 4:1 (4:1),
Sárvár – Celldömölk 1:2 (0:0), Pápa –
Celldömölk 1:4 (1:0), Uraiújfalu – Celldömölk 0:5 (0:4), MÁV-DAC – Celldömölk 0:1 (0:1), Gyirmót – Celldömölk
1:0 (0:0), Celldömölk – Sárvár 5:2
(4:0), Celldömölk – Pápa 14:1 (6:0),
Celldömölk – MÁV-DAC 2:1 (2:1), Celldömölk – Répcelak 6:0 (2:0).
»VASS VERA

Új

»Kemenesalja

ben is izgalmas mérkôzéseket, szép gólokat,
emlékezetes megmozdulásokat láthattak a
kilátogató nézôk. A szervezôk köszönik a támogatók segítségét, a szurkolók buzdítását
és a csapatoknak a sportszerû játékot.

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Fehér László polgármester
felelôs szerkesztô:

I. korcsoport: 1. Pápa, Erkel 2. UFC 2000
’95 I. 3. UFC 2000 ’95 II.
II. korcsoport: 1. UFC 2000 ’93 I. 2. Pápa,
Erkel „A” 3. CVSE I.
III. korcsoport: 1. Pápa, Erkel „A” 2. CVSECell-Modul 3. Pápa, Erkel „B”
IV. korcsoport: 1. CVSE-Cell-Modul „A” 2.
CVSE-Cell-Modul „B” 3. Celldömölk, Berzsenyi
V. korcsoport: 1. Ments Eszter 2. Petrol
Turbo Booster 3. Külsôvat FC Kemenesi Tej
VI. korcsoport: 1. Kerta KSE 2. Bazso-Zsubu
3. Taravis Tokorcs
VII. korcsoport (felnôtt): 1. Combragyöngék
2. Tód el a biciklit 3. Király Sörkert
VIII. korcsoport: 1. Antók Nyomda 2.
Áramütöttek 3. CVSE Öregfiúk
»VASS VERA

Tulok Gabriella
a szerkesztôség tagjai:

Káldos Gyula, Molnár Gábor,
Tömböly Ágnes, Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
munkatársak:

Németh Ibolya, Rozmán László, Szabó László,
Szigethy Teodóra, Tarrósy Imre, Vass Veronika
hirdetésszervezô:

Nagy Antal (20/921-6324)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Sába Druck Sárvár

ISSN 0865-1175
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Tabellaperádé – Ôszi végeredmények
Asztalitenisz
NB I/A
1. BVSC II.
2. CVSE-Mávépcell
3. Széchenyi Gyôr
4. Szeged
5. Pénzügyôr
6. Spar SE
7. Erzsébeti Hajós
8. Apagy SE
9. Postás-Matáv SE
Labdarúgás
Megyei I. osztály
1. Rábapaty 17
2. P.molnári 17
3. Rum-Trika 17
4. R.tótfalu
17
5. Jánosháza 17
6. Körmend 17
7. K.alja
17
8. Fôiskola
17
9. Vasalja
17
10. Nádasd
17
11. Táplán
17
12. Egyh.rádóc 17
13. Sz.gotthárd17
14. Spari
17
15. Csörötnek 17
16. Ikervár
17
17. Büki TK
17
18. Csepreg 17

8
8
8
8
8
8
8
8
8

12
11
10
10
10
9
9
8
6
6
7
7
5
4
2
3
2
1

7
6
4
4
4
3
2
1
0

3
3
5
5
4
5
1
4
6
5
2
2
2
1
5
2
3
4

0
0
3
2
2
1
2
0
0

1
2
1
2
2
4
4
7
8

14
12
11
10
10
7
6
2
0

2 34: 9
3 50:20
2 50:19
2 27:17
3 43:22
3 34:24
7 34:23
5 40:31
5 30:28
6 25:28
8 31:35
8 19:24
10 27:42
12 22:38
10 15:35
12 16:43
12 18:57
12 13:33

39
36
35
35
34
32
28
28
24
23
23
23
17
13
11
11
9
7

NB II.
1. Kaposvár
2. Pécsi EAC II.
3. Sopron
4. Herend
5. CVSE-Mávépcell
6. Hévíz
7. Pécsi Tüke
8. Zalakomár
9. Fejérvíz SK
10. Gyenesdiás

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Megyei II. osztály
1. Pecöl
15
2. Gérce
15
3. Ölbô
15
4. Szeleste
15
5. Hegyhát SE 15
6. Jákfa
15
7. Bô
15
8. K.magasi 15
9. O.asszonyfa 15
10. R.sömjén 15
11. Sitke
15
12. Mersevát 15
13. Kenyeri
15
14. Hegyfalu 15
15. Simaság 15
16. N.simonyi 15

12
11
10
8
7
6
6
6
5
5
6
4
4
4
2
1

9
6
6
5
4
5
3
3
1
0

1
1
3
3
4
4
4
3
5
4
0
4
4
3
1
2

0
1
0
1
2
0
1
0
1
0

0
2
3
3
3
4
5
6
7
9

18
13
12
11
10
10
7
6
3
0

2 45:15
3 41:19
2 38:12
4 38:19
4 27:21
5 27:24
5 41:28
6 23:30
5 26:25
6 19:23
9 22:31
7 29:27
7 18:27
8 27:43
12 18:48
12 15:51

37
34
33
27
25
22
22
21
20
19
18
16
16
15
7
5

NB III.
1. Gyôri Elektromos 11 9
2. ÉVSE Hidró
11 9
3. Ajkai Bányász I. 11 8
4. CVSE-Mávépcell 11 6
5. Sabaria ASE
11 6
6. Movári TE I.
11 6
7. Gyôri Vertikál
11 6
8. Szak II Vasi Séfa 11 2
9. Sz.Vizéptek AK 11 3
10. Ajkai BányászII. 11 3
11. Móvári TE II.
11 2
12. Gyenesdiás II. 11 0
Körzeti bajnokság
1. H.pereszteg 9
2. Csénye
9
3. Káld
9
4. Szergény 9
5. Izsákfa
9
6. Boba
9
7. Alsóság
9
8. Nemeskocs 9
9. Egyházash. 9
10. N.keresztúr 9

5
5
4
4
4
3
3
3
2
2

3
3
1
1
1
3
2
2
2
2

2
1
1
2
1
1
1
3
0
0
0
0
1
1
4
4
4
3
4
4
5
5

0
1
2
3
4
4
4
6
8
8
9
11

20
19
17
14
13
13
13
7
6
6
4
0

25:10
16:5
23:l9
21:32
15:18
13:13
11:15
16:26
18:21
8:16

18
18
13
13
13
12
11
11
8
8

Háztartási fortélyok – Folt? Csak volt!
Bizonyára nem kevesen vannak, akik számára a szilveszteri bulizás valamely okból
maradandó élményt nyújtott. Ha ez az ünnepi ruhán azóta is ott éktelenkedô folt
formájában értendô, próbálják ki az alábbi folttisztítási praktikákat!
A régi vörösbor foltot 1 napig meleg tejben kell áztatni, azután kell kimosni. (A
friss foltra szórjunk sót, vagy csepegtessünk citromlét, és ezután mossuk ki.)
A zsír- és olajfoltokat foltbenzinnel nedvesítsük be, dörzsöljük át, burgonyaliszttel
(vagy burgonyakeményítôvel) szórjuk be,
hagyjuk megszáradni, majd keféljük ki.
(Vigyázat, a benzin tûzveszélyes!)
A friss sörfoltot sós vízzel kell kimosni, a
régit fele víz, fele denaturált szesz keverékével.
A friss kávé és kakaófoltot mártsuk forró
tejbe (vagy sós melegvízbe), utána mossuk ki mosószeres vízben. A régi, beszáradt kakaófoltot glicerinnel kell benedvesí22

teni, és 1–2 óra múlva lehet kimosni.
Ha rágógumi ragadt a ruhánkba, nejlonzacskóba téve tegyük 1–2 órára a mélyhûtôbe,
utána könnyen kidörzsölhetjük. Ha folt maradt utána, foltbenzinnel tisztíthatjuk ki.
A selyemblúzt és nyakkendôt is foltbenzinnel lehet kitisztítani.
A friss gyümölcsfoltot azonnal kenjük be
citrommal vagy ecettel, vagy egy éjszakára áztassuk tejbe, ezután mossuk ki.
A filc- és golyóstoll nyomát spiritusszal
vagy terpentinnel nedvesítsük be, majd a
szokásos módon mossuk ki. Másik lehetôség, hogy elôbb nyers tejbe beáztatjuk,
majd citromlevet csepegtetünk rá.
A friss vérfoltot azonnal langyos vízzel kell

kimosni. Ha már beszáradt, sós vízzel 30
fokon tartva áztassuk.
A koromfoltot kenyérmorzsával kell átdörzsölni.
A penészfolt esetében aludttejjel próbálkozhatunk, vagy citromhéjjal együtt mossuk ki, esetleg ecetes vízben.
A friss rozsdafoltot alaposan dörzsöljük be
citromlével, majd pár perc múlva tartsuk
forrásban lévô víz gôze fölé.
Világos bôrcipôbôl a foltokat tiszta benzinnel lehet kivenni, utána tejjel kell bekenni, majd áttörölni.
Ha havas idôben a cipô, csizma bôrén fehér foltok jelennek meg, azokat ecetes
ronggyal dörzsöljük át. Az átnedvesedett
cipôt a kályhától, fûtôtesttôl távol, szobahômérsékleten szárítsuk, kisámfázva vagy
újságpapírral kitömve.
»BALHÁSI ISTVÁNNÉ

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
Lapunk kéthetente minden celldömölki lakásba és városkörnyéki olvasóinkhoz is eljut.

H I R D E T É S I

T A R I F Á I N K

1 oldal.............................................................................................................................. 38.000
1/2 oldal ........................................................................................................................ 20.000
1/4 oldal ..........................................................................................................................12.500
1/8 oldal ........................................................................................................................ 10.000
1/12 oldal ........................................................................................................................ 6.500
apróhirdetés.......................................................................................................................... 500

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal (Celldömölk, Mikes K. u. 14. III. em.,
Tel: 06/20/921-6324, 06 95/525-810), a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának fôelôadója.

KISOSZ tanfolyamok indulnak
február 20-ai kezdéssel Sárváron
KERESKEDÔ – BOLTVEZETÔ
VENDÉGLÁTÓ – ÜZLETVEZETÔ

A tanfolyam díja: 79.000 Ft,
amely tartalmazza a tanfolyam díját,
a könyvek árát és a vizsgadíjat is!
A január 31-éig jelentkezô hallgatók között
a Savaria Tourist által felajánlott külföldi utat sorsolunk ki!
Kamatmentes részletfizetési lehetôség!
A tanfolyam díjának 30%-a levonható
a személyi jövedelemadóból.
Jelentkezés, részletes információ kérhetô:

Sárvár, Batthyány u. 6.
Tel./fax: 95/321-804
Mobil: 06 30/288-1344, 30/575-7394.

Felnôttképzés
Szombatonkénti oktatással alapfokú gyermekfelügyelô OKJ
szakképzés indul nyolc általánossal január 31-én Pápán.
Érettségizetteknek szociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézô képzés.
Krúdy Bt. 1071 Budapest, Bajza u. 1. Telefon: 06 1/3166372, 06 20/915-6603.

A Sitkei Ifjúsági Kör, a Soltis Lajos Színház tagjai hálásan köszönik
a segítséget támogatóiknak: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Miniszterelnöki Hivatal, Celldömölk Város Önkormányzata, Celld. Városért Alapítvány, Mávépcell
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Bálozott a megye Erdôk, mezôk,
vizek lakói

Hetedik alkalommal rendezték meg január 9-én a megyebált a
Savaria Szálló Télikertjében. A megye minden városából két
elsôbálozó táncospár nyitotta meg a mulatságot. Celldömölköt
Horváth Katalin, Lutter Tamás, Bellovics Mónika és Sterba Károly (a képen balról jobbra) képviselte.

Viccözön
Hej rigó, rigó…
– Tanító néni, miért hívják a sárgarigót sárgarigónak?
– Hát azért, mert sárga a színe.
– Azt tudom, de miért rigó?
Csak derûsen
A kamionos a kamionjával beszorul a híd alá. Arra megy a
rendôr, és derûsen odaszól:
– Beszorultunk, beszorultunk?
– Nem, hidat szállítok.
Én vónék
Kimennek a gazdag öregúrhoz filmet forgatni, amelyben a
lakását akarják bemutatni. El is kezdik szépen az elején, ez
itt a konyhám, mennek tovább, ez a nappalim, a gyerekszoba… végül eljutnak a hálószobába, ahol éppen
döngetik a nejét.
– Hát ez a hálószobám, az meg ott én vónék…
Csütörtököt mondott
Fônök az elkésett alkalmazottnak:
– Ezen a héten már negyedszer késik. Mire következtet
ebbôl?!
– Arra, hogy ma csütörtök van.
Látszat
Addig, amíg a fônököm úgy tesz, mintha jól megfizetne,
addig én is úgy teszek, mintha jól dolgoznék.

Tengelic (Népies nevein: bogáncspinty, tengelice, töklinc,
tiglinc, stiglinc).
A pintyfélék családjába tartozó éneklô madárfaj. Hazánk egyik
legszebb madara. A kertek költômadarának nevezik, de idejének nagy részét nyílt terepen, parlagos földeken és út menti
rézsûkben tölti. Ôsszel és télen lakott helyekre repülnek, és ott
keresnek élelmet a parkokban, elhagyott telkeken, kertekben,
de szívesen látogatják az emberek által felállított madáretetôket is. Színes tollazata és vidám csicsergô éneke miatt az emberek kalitkában is szokták tartani. Madárrajokban élnek, amelyek költéskor kisebbek, mint máskor.
Arctájéka kárminvörös; a csôre és a szeme közötti rész fekete;
feje fekete-fehér; háta barna; nyakszirtfoltja, pofája, alsó test
közepe, farkalja, farkcsíkja fehér; fekete szárnyon fehér foltok;
csôre hússzínû fehér, hegye fekete, szemei dióbarnák, lábai
barnás hússzínûek. A nemek hasonlítanak egymásra.
Szaporodásuk jellemzôi: egyévesen válnak ivaréretté. A költéshez szükséges fészeképítést április elején kezdik el. A fészek
vastag falú, kerek csésze formájú. Belsejét bogáncs- és egyéb
növényi pelyhekbôl, szôrszálakból simára kikerekítik, külsejét
pókhálóból, cérna- és pamutszálakból készítik, s szinte a faághoz szövik, hogy az erôs szél ne fújhassa el. A költési idôszak
májustól szeptemberig tart, és ez alatt a tojó kétszer költ. Egyegy fészekaljban 4–6 halványkék, barnáspiros pettyes tojáson
ül 13–14 napig a tojó. A tojásból való kibúvástól számítva a fiókák 13–16 nap után kirepülnek. Repülés közben a „stiglic,
stiglic” hangcsicsergéssel egyfolytában németes nevét emlegeti. A kifejlett madarak testhossza 12–13 cm, míg testsúlya
13–18 gramm.
Táplálékként fôleg bogáncsmagot és kalászos dudvamagokat fogyasztanak. Nagy ritkán virágbimbókat és a rügyeket is lecsipkednek, néha pedig egy-egy rovart is elfogyasztanak, sôt kezdetben a fiókákat rovarokkal táplálják. A madáretetôkbôl kedvenc élelmük a napraforgómag. Élettartama: 15 év. Védettséget
élvez. Eszmei értéke törvényileg 10 000 forintban állapították
meg. A magyarországi állományt 200–250 ezerre becsülik.
»T.I.

