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Fürdôszoba Szaküzlet

CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

Egyéb: Tokorcson 2 szobás cs. ház állattartásra alkalmasan, gépekkel eladó. Ir.ár.: 8,9 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás belvárosi cs.ház, garázzsal eladó. Ir.ár.: 16,9 M Ft.
Celldömölkön 2 szoba+hallos igényes állapotú lakás eladó. Ir.ár.: 6 M Ft.

Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség eladó. Ir.ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás cs. ház dupla garázzsal, 2800 m2-es telken eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Celldömölkön 1+2 fél szobás felújított lakás eladó. Ir.ár.: 6,8 M Ft.

Celld-ön 250 m2 alapterületû belvárosi cs. ház pincével, 600 m2 telken eladó. Ir.ár: 40 M Ft.
Nemeskocsban 3 szobás cs. ház 1440 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft.

Celldömölkön 90 m2-es cs. ház garázzsal, melléképülettel 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

Celld-ön 100 m2-es cs. ház garázzsal 495
m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft.

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 ga-
rázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház, ga-
rázzsal 820 m2 telken eladó. I.ár: 16,5 M Ft

Celldömölkön 6 szoba 2 nappalis cs.ház 612
m2 telken eladó. I.ár: 20 M Ft

Celldömölkön kisméretû sarokház 620 m2

telken eladó. I.ár: 7 M Ft

Celldömölkön 100 m2-es belvárosi cs. ház
garázzsal, 936 m2 telken eladó. Ir.ár.: 16 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft.

Celldömölkön 2 szoba+hallos belvárosi la-
kás eladó. Ir. ár: 5,9 M Ft

Celldömölkön 2 szobás, belvárosi, konvek-
toros lakás eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, igényesen fel-
újított lakás eladó. Ir.ár.: 7,2 M Ft

Celldömölkön belvárosi üzlethelyiség wc-vel,
kézmosóval, 380 V eladó. Ir.ár.: 7,5 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás lakás frek-
ventált helyen eladó. Ir.ár: 7,7 M Ft.

Celldömölkön 2 szobás, konvektoros lakás
szép állapotban eladó. Ir.ár.: 7,4 M Ft

Celldömölkön családi ház garázzsal, 658
m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft.

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

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

Celldömölkön 2 szobás családi ház 700 m2

telken eladó. I.ár: 10,9 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2

telken eladó. I.ár: 13 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás belvárosi
lakás eladó. Ir.ár: 8,2 M Ft

Celld-ön 2 szintes, 5 szobás cs. ház garáz-
zsal eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

Celldömölkön 27 m2-es belvárosi üzlethe-
lyiség eladó vagy kiadó. Ir.ár.: 5 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+nappalis családiház
2 garázzsal eladó. Ir.ár: 15 M Ft

alap: 990 Ft/25 kg
fagyálló: 1.300 Ft/25 kg
flexibilis: 2.400 Ft/25 kg

gyorsragasztó: 3.000 Ft/25 kg
padlókiegyenlítô: 2.300 Ft/25 kg
lábazati vakolat: 1.500 Ft/40 kg

A felméréstôl a kivitelezésig mindent megoldunk!
Celldömölk területén ingyenes házhoz szállítás.

I. osztályú olasz csempe 1.250 Ft/m2-tôl
I. osztályú alföldi csempe 1.200 Ft/m2-tôl
I. osztályú beltéri lapok 1.200 Ft/m2-tôl
I. osztályú greslapok 1.990 Ft/m2-tôl
Kültéri járólapok 2.290 Ft/m2-tôl

KÁBEL-NET AKCIÓ!
Az év végéig ingyen
Netezhet!

Amennyiben az 2004.10.20. és 2004.12.31. között választja szolgáltatásunkat, úgy 2 éves hûségnyilatkozat aláírása
esetén AZ ÉV HÁTRALÉVÔ RÉSZÉBEN HAVIDÍJAK NÉLKÜL INTERNETEZHET, és ha a KEZDÔCSOMAGOT (Bruttó: 5000 Ft) vagy
magasabbat választ, a csatlakozásdíjat is elengedjük a kábelmodem arával együtt!

Celldömölk, Horváth Elek utca 2. 
Tel./fax: 95/424-121 

Nyitva: hétköznap: 8.00–16.30 szombaton 8.00–12.00

AKCIÓ! 80–90-ig állítható üvegkabin 
29.900 Ft

Egykaros olasz csaptelepek 5 év garanciával 5.190 Ft-tól
IZONIL légáteresztô, vízzáró vakolat 2.990 Ft/zsák

Spanyol fürdôszobabútorok már 36.000 Ft-tól
FÜRDÔSZOBAI TÜKRÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Keszthelyi kô AKCIÓSAN 1.700 Ft/m2

RAGASZTÓK AKCIÓBAN!
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» J E G Y Z E T

Korai öröm
Ismerôsöm örömmel újságolta,
hogy valószínû ismét lesz munká-
ja, mert az üzem, ahol korábban
dolgozott, újra indul. Szóltak neki,
hogy szükség lesz rá is. Örömét
kissé lehiggasztotta a felesége,
mondván, nyugtával dicsérd a na-
pot. Pedig ô már kezdte rózsaszín-
ben látni a világot.
Pár hét múlva aztán lógó orral
ment haza. Neked volt igazad –
mondta asszonyának. A cég fônö-
ke egy másik bolygóról érkezik, s
a bolygó lakóival akarja benépesí-
teni az itteni üzemet. Sokáig tûnô-
dött, miért kell ennek így lennie,
hisz itt is sok a tettre kész kéz, s az
övék is ér annyit, mint azoké, akik
a másik bolygóról jönnek. Próbál-
tam vigasztalni, mondván: nem
eszik a kását olyan forrón, mint
ahogyan fôzik.
Ô meg az erôsebb kutyát emlegette.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Leesett már az elsô hó, igaz,
mennyiségében nem volt annyi,
hogy akár a gyerekeknek örömet,
akár az utakon tartózkodóknak
bosszúságot hozott volna. A tél elôt-
ti felkészülésrôl a Városgondnoksá-
gon érdeklôdtünk.

Bakó Istvántól, a Városgondnokság
vezetôjétôl, megtudtuk, hogy lehetô-
ségeikhez mérten felkészültek a téli
idôszakra. A sózáshoz 90-100 tonna
sót vásároltak, és hozzá megvan az
apró kavics is. A hófogókat négy, 10
és 30 méter hosszúságú szakaszokra
helyezték ki, javarészt Alsóságon. A
rendelkezésükre álló négy jármû közül
a Mercedes mûszaki vizsgára megy, a
felkészítésével végeztek. A jármû to-
lólapja és a sószórója rendben van,
csak akkor használják majd, ha leesik
a hó. A Multicar gépen a szükséges ja-
vításokat elvégezték, a tolólapja új
gumilapot kapott. A kis önjáró fûnyíró
szintén új tolólappal várja a munkála-
tokat. A Rába traktoron még kisebb ja-
vításokat kell végezni. A négy gép te-
hát készen áll. Az igazgató elmondta,
hogy szeretnének egy multifunkcioná-
lis gépet is vásárolni.
Bakó Istvántól megtudtuk azt is, hogy
a Városgondnokság keretszerzôdést
kíván majd kötni, hogy rendelkezésre
álljon olyan segítség, amelyre számí-
tani lehet, ha elakadnának a hó elta-
karításában. Ezúton szeretnék a la-
kosság türelmét és segítségét is kér-
ni arra az esetre, ha hirtelen nagy hó
esik. Ilyenkor természetesen megvan
a fontossági sorrend, amely alapján
végzik a munkálatokat a Városgond-

nokság munkatársai. Elôször a köze-
gészségügyi intézményeket, iskolá-
kat, pékséget kell kiszabadítani a hó
fogságából, utolsónak pedig a kisfor-
galmi utak maradnak majd. A mun-
kálatok elvégzésére 20-22 ember ki-
vezérelhetô, a hó eltakarítása lesz a
legfontosabb, ilyenkor minden más
munkát felfüggesztenek, a gépek
több mûszakban dolgoznak majd.

»VASS VERA

Felkészültek a télre

Lapzártánk után, november 30-
án ülésezett Celldömölk képvise-
lô-testülete. A közgyûlésrôl –
amelyen a jövô évi pénzügyi
tervrôl és a Kemenesaljai Egyesí-
tett Kórház helyzetérôl is tárgyal-
tak – következô lapszámunkban
adunk tudósítást.

Album 2004 címmel nyílt kiállítás
november 30-án a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központban. A kiállítá-
son a városi jubileum alkalmából
készült celldömölki fotók láthatók
december 15-éig. A fotópályázat
eredményérôl következô lapszá-
munkban számolunk be.

Mikulás-váró mûsort rendeznek de-
cember 4-én 16 órakor a mûvelô-
dési központban, december 5-én
pedig „házhoz megy a Mikulás”.

December 8-án 16 órakor a Nemze-
ti Civil Alapprogram Nyugat-du-
nántúli Regionális Tanácsa tart tá-
jékoztatót a celldömölki és a
kistérségi civil szervezeteknek a
Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pontban.

Új vezetôje van a TV-Cell önkormányzati te-
levíziónak. Fehér László polgármester no-
vember 15-én a városi televízió munkatársai
elôtt jelentette be, hogy a televíziót mûköd-
tetô kht. igazgatójának Sipos Tibort nevezte
ki egy évre a képviselô-testület. A városve-
zetô egyúttal köszönetet mondott a korábbi
ügyvezetô igazgatónak, Rozmán Lászlónak a
televízió mûködtetésében végzett munká-
jáért. Rozmán László elôször fél évre, majd
ismét fél évre kapott megbízást, amely ez
év végén lejárt, a jövôben mint a televízió
és az önkormányzat közötti összekötôként
számítanak a munkájára. Fehér László kö-
szönetet mondott a munkájáért, különös-
képpen a televízió elindításában folytatott
tevékenységért Varga Zsoltnak, aki stúdió-
vezetôként dolgozott a televíziónál. A pol-

gármester után Rozmán László kért szót, kö-
szönte meg a lehetôséget, hangsúlyozva,
hogy értékteremtô munka folyik a televízió-
nál. Majd az új ügyvezetô igazgató, Sipos Ti-
bor vázolta elképzeléseit a tévé mûködésé-
vel, mûsorstruktúrájával kapcsolatban.
A TV-Cell továbbra is vasárnaponként 10
órától jelentkezik hírmagazinnal, amelyet
hétfônként 18 órakor és keddenként 18
órakor ismételnek, szerdánként 18 órakor
élô magazinmûsorral jelentkezik. A televí-
zió fôszerkesztôje továbbra is ifj. Varga
Zsolt, képújságának szerkesztôje Hömöst-
rei Pál, hirdetési vezetôje Nagy Antal. A
TV-Cell stúdióját a 95/420-122-es telefon-
számon, illetve a tv-cell@cellkabel.hu e-
mail címen lehet elérni.

»TULOK G.

Új vezetô a televíziónál

» RÖVIDEN

fotó: völgyi lászló
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2002 ôszén, az önkormányzati válasz-
tásokat követôen változás történt Cell-
dömölk város vezetésében. Az új vá-
rosvezetés új lendülettel, széles körû
koncepcióval kezdte meg a munkát.
A célok között prioritást élvezett a
Vulkán fürdô megépítése, ezáltal Cell-
dömölk idegenforgalmi arculatának
megalapozása. A Vulkán fürdô hely-
színe az eredetileg tervezetthez ké-
pest – a közmeghallgatáson megje-
lent lakosok véleményét is figyelem-
be véve – módosult. A létesítmény
két városrész közé helyezése elôse-
gítheti a településrészek szerves
összeolvadását, és további fejleszté-
seket indukálhat. Az idei évben a Mi-
niszterelnöki Hivatal újabb 100 millió
forinttal támogatta a Vulkán fürdô
megépítésének programját, amely
összeg elsôsorban a szabadtéri léte-
sítmények kialakításának finanszíro-
zását szolgálhatja.
Önkormányzatunk a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács pályáza-
tán 30 millió forintot nyert közmûépí-
tésre, 60 millió forintot a bekötô út
építésére, így összességében újabb,
közel 200 millió forint támogatást si-
került a már meglévô 560 millió forint
mellé tenni. A fürdô kivitelezési mun-
kálatai jelenleg is folyamatban van-
nak, a létesítmény 2005 nyarától vár-
ja vendégeit.
A városlakók és a Celldömölkre érkezô
vendégeink komfortérzetét növelen-
dô az új városvezetés célul tûzte ki a
városmag-rekonstrukció több lépcsô-

ben történô megvalósítását. Elsô lé-
pésként – 209 millió forint összérték-
ben – elkészült a Korona-sarkon a kör-
forgalom, s ehhez kapcsolódóan a
posta elôtt a barokk hangulatú tér. Az
idei évben megkezdôdtek a városunk
jelképének számító római katolikus
kegytemplom felújítási munkálatai a
Miniszterelnöki Hivatal 25 millió forin-
tos támogatásával.  A Sági út és a Hu-
nyadi utca sarkán lévô bevásárló köz-
pont és a felette található 12 költség-
alapú önkormányzati bérlakás össze-
sen 300 millió forintos beruházást je-
lentett, és egyúttal a város egyik frek-
ventált pontjának rehabilitációját is
eredményezte. Belvárosunk arculatát
alapvetôen meghatározza a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és a
Kresznerics Ferenc Könyvtár épülete.
Az épület külsô megjelenésében és
belsô térelrendezésében is felújításra
szorul. A létesítmény átalakítására vo-
natkozó program élvezi a kormány tá-
mogatását, ezáltal a jövô esztendôben
– közel 450 millió forintos beruházás
keretében – megkezdôdhet a mûvelô-
dési központ és a könyvtár épületének
korszerûsítése. Ezzel olyan közmûve-
lôdési centrum jöhet létre, amely a jö-
vôben igen komoly kihívásoknak is
meg tud felelni.
Az elmúlt két esztendôben komoly
elôrelépések történtek a munkahely-
teremtés területén. A Munkaügyi Mi-
nisztérium támogatásával sikerült
megmenteni a felszámolásra ítélt, a
hajdan jelentôs piaci pozícióval bíró

vállalatot, a Kermodult, s 80 fôvel
megkezdhette a termelést a Cell- Mo-
dul Kft. A megváltozott munkaképes-
ségû emberek foglalkoztatása terüle-
tén is szép eredményekrôl tudok be-
számolni, hiszen Alsóságon az egykori
kultúrházban és Celldömölkön, a Vá-
rosgondnokság területén is megkezd-
te mûködését egy-egy vállalkozás,
amelyek összesen 65 fônek teremtet-
tek munkalehetôséget. Hosszú évek
mozdulatlansága után új gyár épül –
közel 1,5 milliárd forintos beruházás
keretében – Celldömölkön. Az osztrák
cukrászüzem jövô évtôl mintegy 60
embernek ad munkát, amely létszám
a munkaadók tájékoztatása szerint
hamarosan megduplázódhat.
Fontos eredmények születtek a beteg-
ellátás és az idôsgondozás területén
is. A nagyszerûen felújított Keme-
nesaljai Egyesített Kórház korszerû kö-
rülmények között fogadja betegeit. Az
önkormányzati választásokat köve-
tôen a Mávépcell Kft. 50 millió forint
értékû munkát vállalt fel saját költsé-
gére, ezzel téve teljessé az intézmény
rekonstrukcióját és bôvítését.
Az idei évben elkészült, és 90 férô-
helyre engedélyt kapott az Európai
Unió elôírásoknak teljes mértékben
megfelelô Idôsek Klubja, illetve jelen-
leg is folynak a 24 fôre tervezett Gon-
dozóház kialakításának munkálatai a
Szalóky Sándor utcában. A két létesít-
mény megvalósításához közel 30 mil-
lió forintos pályázati támogatást sike-
rült elnyerni.
A képviselô-testület az intézmény-
rendszer szerkezetében is átalakításo-
kat hajtott végre. Az intézményracio-
nalizáció a költségvetési megfontolá-

A város vezetôje értékel

Az elmút évi kezdeményezés folyta-
tásaként idén is megrendezi az ulti-
versenyt Boba önkormányzata. Ta-
valy Mikulás napján várta az ultizni
szeretô játékosokat az önkormány-
zat. Idén, mivel Mikulás hétközi nap-
ra esik, december 4-én (szombaton)
rendezi meg az önkormányzat az
ultiversenyt. A játékra elôzetesen le-
het jelentkezni a bobai önkormány-
zatnál, a 95/439-001-es telefonszá-
mon, nevezési díj nincs. A rendezô
önkormányzat vezetôje, Szabó Fe-
renc polgármester elmondta, hogy
az elmúlt évben Kôszegtôl Szent-

gotthárdig több Vas megyei telepü-
lésrôl érkeztek a játékosok, és bízik
abban, idén is nagy érdeklôdés lesz
a verseny iránt. A játékosokat a ver-
seny elején sorsolják össze asztalok-
hoz, majd a 45 perces játékidô után
a legtöbb pontot szerzô játékosokat
sorsolják össze ismét egészen addig,
míg a végéig bent maradó három já-
tékos dönti el az elsôség sorsát. A
rablóulti elsô helyezettjét egy mo-
biltelefonnal jutalmazzák, a résztve-
vôket harapnivalóval és frissítôvel
várják.

»T.G.

Két év telt el az önkormányzati ciklusból. Fehér László polgármestert arra
kértük, hogy értékelje az eddig eltelt idôszakot, számoljon be az elvégzett
munkáról.

Kártyaparti Bobán
A csillagászat nagy fordulópontjai címmel tart elôadást
Zombori Ottó csillagász, a TIT Uránia Csillagvizsgáló igaz-
gatója december 3-án (pénteken) 18 órakor a Vas Me-
gyei Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület, valamint a
Kresznerics Ferenc Könyvtár és kisközösségei által szer-
vezett rendezvényen a könyvtárban. Zombori Ottóról azt
írják a meghívóban: fontos neki, hogy a csillagászat is-
mereteit megossza másokkal. A csillagász szerkesztôje
az Ismerkedés a csillagos éggel címû kiadványnak, szer-
zôként jegyzi a Napfogyatkozás címû mûvet, az Amatôr
csillagászok kézikönyvét, és rendkívüli csillagászati je-
lenségek esetén elôadásokon is hallhatták ôt a csillagá-
szat iránt érdeklôdôk.
A könyvtári programot Celldömölk önkormányzata, a Vas
Megyei Közgyûlés közmûvelôdési és ifjúsági bizottsága
közösségtámogató alapja, valamint a Phare CBC Szlovén-
Magyar Alap is támogatja.

R A B L Ó U L T I T  J Á T S Z H A T N A K  A  V E R S E N Y Z Ô K

Csillagászatról
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sokon túl a megváltozott társadalmi
körülményekhez történô alkalmazko-
dást is jelentette, hiszen a folyamato-
san csökkenô gyermeklétszám követ-
kezményeit sajnos Celldömölkön sem
lehetett figyelmen kívül hagyni. E ten-
dencia indokolta az óvodai szerkezet
átalakítását és a Szalóky Sándor utcai
óvoda megszüntetését. A gyermekel-
látás színvonala azonban nem romlott,
hiszen – az önkormányzat által ked-
vezményes áron értékesített épület-
ben – megkezdte mûködését az evan-
gélikus egyházi óvoda, illetve nagyvo-
nalú vállalkozói felajánlásoknak kö-
szönhetôen a Koptik Odó utcai óvoda
épülete kívül-belül megújulhatott.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordí-
tunk Celldömölk iskolavárosi jellegé-
nek megôrzésére, erôsítésére. Váro-
sunk a térség oktatási központja, hi-
szen a Celldömölkön iskolába járó
1978 diák közül 594 vidéki tanuló. A
választási ígéreteknek megfelelôen si-
került megóvni az általános iskolák
önállóságát, illetve a két középiskola
továbbra is a város keretein belül gya-

korolhatja szakmai függetlenségét.
A népjóléti szolgáltatások és az idôs-
gondozás területén is racionális lépé-
seket kellett tenni. A döntéshozatalkor
a képviselô-testület az ellátás színvo-
nalának megôrzése mellett a gazda-
ságilag hatékonyabb mûködtetést kí-
vánta megvalósítani.
Fontosnak tartom, hogy városunk
megfelelô kereteket biztosítson az is-
kolai és a szabadidôsport számára. En-
nek jegyében került kialakításra négy-
millió forint értékben az új atlétikapá-
lya, amely egy 100 illetve 200 méte-
res futópályából és egy iker távolugró
helybôl áll. A sportolási lehetôségek
köre tovább bôvülhet Celldömölkön,
hiszen jelenleg már folyamatban van-
nak a mûfüves labdarúgópálya kivite-
lezési munkálatai, amelynek megva-
lósításához a Bozsik-program kereté-
ben 36 millió forint támogatást nyert
önkormányzatunk.
Az elôbb említettek mellett az élet
legkülönbözôbb területein sikerült a
lakosság életminôségét, közérzetét
javító eredményeket elérni. Ezek kö-

zül csak néhány, a teljesség igénye
nélkül. Hosszú évek sikertelen próbál-
kozásái után ismét teljeskörû a gyere-
mekorvosi ellátottság Celldömölkön. A
két éve megfogalmazott ígéreteknek
megfelelôen kiépült a kábeltévé-háló-
zat  Alsóságon, illetve Izsákfán, amely-
nek finanszírozásában az önkormány-
zat is komoly szerepet vállalt. Az
Esélyegyenlôségi Kormányhivatal 1,5
millió forintos támogatásával új busz-
megálló épült a Ság hegy lábánál. El-
készült a Sikló út buszfordulóig terjedô
szakaszának felújítása (16,5 millió fo-
rint); járdaépítések történtek a Koptik
Odó utcában, a dömölki városrészen
és Izsákfán 7, 5 millió értékben. Meg-
kezdte mûködését Celldömölk város
hivatalos honlapja. Ingyen eljuttatjuk
az Új Kemenesalja újságot minden
háztartásba. A városi fesztivál és a
Vulkán-kupa új és sikeres rendezvé-
nyek Celldömölkön.
A tervek között szerepelt – az évtize-
des hiányt pótolandó – egy ravatalozó
építése a celldömölki városrészen. Az
elképzelések megvalósítása eddig
pénzügyi okok miatt késett, de a Vas
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
benyújtott  pályázatunk  44 millió fo-
rint támogatásban részesült, így re-
ményeink szerint 2005 ôszére elké-
szülhet a ravatalozó.
2002 ôszén a teljes ciklusra kitûzött
célok, feladatok döntô többségében
jelentôs elôrelépések történtek. Cell-
dömölkön komoly beruházások indul-
tak meg, és településünk külsô meg-
jelenésében is folyamatosan szépült.
Terveink, elképzeléseink megvalósítá-
sához, a megkezdett munka folytatá-
sához kérem a celldömölki lakosság
támogatását, és természetesen várom
javaslataikat, ötleteiket. Dolgozzunk
együtt városunkért!

»Fehér László polgármester

A jobboldali sajtó helyzetérôl szóló
elôadásra hívták az érdeklôdôket no-
vember 18-án az Apáczai Kiadóba. Az
est vendége Borókai Gábor, a Hír TV
volt elnöke, Orbán Viktor volt minisz-
terelnök kormányszóvivôje volt. A
programon elôször Esztergályos Jenô,
a kiadó ügyvezetô igazgatója köszön-
tötte a vendéget és a megjelenteket,
majd a közelgô népszavazással, a
kettôs állampolgársággal kapcsolat-
ban szóltak többen is.
A rendezvény jelentôs részében
Borókai Gábor pályafutásával ismer-
kedhetett meg a hallgatóság, sport-
újságírói múltjától kezdve a politikai

újságíráson át négyéves kormányszó-
vivôi tevékenységéig. Borókai Gábor
2002 ôszén lett az akkor induló Hír TV
elnök-vezérigazgatója. Mint mondta,
a korrekt, tényekkel alátámasztott
hírszolgáltatásra törekedtek. Ars
poéticajának nevezte meg, hogy az
emberek minél több orgánumból tá-
jékozódjanak, majd hasonlítsák össze
a saját életükben történtekkel. A Hír
TV volt elnöke két év után vált meg
posztjától. Az elôadáson cáfolta azt a
hallgatói felvetést, hogy a baloldal-
hoz közeli tulajdonosok szerezték
volna meg a Hír TV-t. A jobboldali saj-
tó kiszolgáltatottságával kapcsolato-

A jobboldali sajtóról
san elmondta, hogy nincsenek bôvé-
ben olyan újságíróknak, akik jobbol-
dali beállítottságúak, és színvonala-
san végzik a munká-
jukat. Ezért minden-
képpen a szakembe-
rek képzésére kell
fektetni a hangsúlyt,
illetve ki kell alakul-
niuk a gazdasági ér-
dekcsoportoknak is,
amelyek fenn tudják
tartani a jobboldali
sajtóorgánumokat.

»TULOK GABRIELLA

borókai gábor
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Az ÁNTSZ az idei influenza-szezonra felké-
szülve a negyvenharmadik héttôl figyelô-
szolgálatot mûködtet öt háziorvos, három
általános iskola, egy óvoda és a szakkö-
zépiskola közremûködésével. A figyelô-
szolgálat jelenti a táppénzes betegek, a
hiányzók, valamint az influenzaszerû tüne-
tekkel orvoshoz fordulók számát. Az ÁNTSZ
munkatársaitól megtudtuk azt is, hogy az
eltelt idôszakban influenzára utaló tünete-
ket nem észleltek. Az influenza-figyelô-
szolgálat adatait az interneten juttatják el
az Országos Epidemiológiai Központba, így
közvetlenül tudják követni az ország inf-
luenza helyzetét.
Az influenza jól ismert felsô légúti fertô-
zô megbetegedés, rendszerint novem-
ber-decembertôl április-májusig tart, és
leggyakrabban az 5-14 éves korú gyer-
mekeket betegíti meg. Leggyakoribb tü-
netei a láz és a hidegrázás, gyengeség
és fájdalomérzet a lábakban, karokban
és a hátban, fejfájás, orrdugulás, étvágy-
talanság, torokfájás, száraz köhögés és
égetô érzés a szemekben. Az influenza

kezelésének hagyományos módszerei
közé tartozik az ágynyugalom, a sok fo-
lyadék és a lázcsillapítás.
Az ÁNTSZ Celldömölki Városi Intézete részé-
re november elején 2800 adag térítésmen-
tes influenza-oltóanyagot biztosítottak,
amelyet a háziorvosok, házi gyermekorvo-
sok részére már el is juttattak. Térítésmen-
tes oltást kaphatnak életkoruktól függetle-
nül (de három évesnél idôsebb) szív-, kerin-
gési, légzôszervi, vese- illetve anyagcsere-
betegségben szenvedôk, csökkent immuni-
tásúak (különösen a 60 éven felüliek); a
szociális otthonokban, öregek otthonában
vagy egészségügyi intézményekben huza-
mosabb ideig ápolt, bármely korú szemé-
lyek; 60 éven felüliek, egészségi állapotuk-
tól függetlenül; egészségügyi, szociális in-
tézmények dolgozói. A térítésmentes oltás-
ra a felsorolt kockázati csoportokba tartozók
háziorvosuknál jelentkezhetnek. Az influen-
za elleni oltóanyag a gyógyszertárakban is
megvásárolható receptre térítés – körülbe-
lül 500 forint – ellenében.

»VASS VERA

Oltás influenza ellen
Ilyentájt az idôjárásnak köszönhetôen egyre többen tüsszögnek, köhögnek
a környezetünkben. Sokan felteszik a kérdést: megfáztál? Bizony a jobbik
eset az, ha valaki megfázott, a rosszabb az, ha influenzás. Az ÁNTSZ Celldö-
mölki Városi Intézetének munkatársai készségesen adtak felvilágosítást ar-
ról, milyen tünetei vannak az influenzának, hol szerezhetjük be az oltó-
anyagot, és kik vehetik azt ingyen igénybe.

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat-
ra az idei esztendôben is szép szám-
ban érkeztek jelentkezések – tudtuk
meg Molnár Gábortól, a polgármes-
teri hivatal szakreferensétôl. A pályá-
zatra jelentkezhettek a középiskolák
utolsó éves hallgatói, valamint a fel-
sôoktatási intézményekben tanulók,
akik államilag finanszírozott intéz-
mény nappali tagozatos hallgatói. A
középiskolás jelentkezôk három évre
nyerik el a támogatást, a fôiskolások-
nak, egyetemistáknak pedig minden
szeptemberben újra be kell nyújta-
niuk a pályázatukat. A beérkezett
102 „A” típusú (felsôoktatási intéz-
mények tanulóinak) pályázat közül
77-et, a „B” típusú (középiskolás) pá-
lyázatból pedig mind a 16-ot elfo-
gadta az önkormányzat közmûvelô-
dési, oktatási és sport bizottsága. A
benyújtott pályázati ûrlap az egy fôre
jutó jövedelem mellett a szociális
helyzetet több szempontból is fel-
mérte, így kizárólag szociális alapon
bírálták a beérkezett jelentkezéseket
a bizottság tagjai. Az ösztöndíj össze-
ge havonta 2000 forinttól 5000 forin-
tig terjed. A megállapított összeget
az önkormányzat mellett az Oktatási
Minisztériumtól is megkapja a pályá-
zó, sôt a Vas Megyei Önkormányzat is
adhat még ösztöndíjat. Az új pályá-
zók 2005. február elsejétôl 2006. ja-
nuár 31-éig kapják havonta a
megítélt összeget. Az ösztöndíj 10
hónapra jár, júliusban és augusztus-
ban a tanulók nem vehetik igénybe a
támogatást.
Az önkormányzat hárommillió forin-
tos keretet biztosít minden évben, az
összeg azonban csökken, mivel a „B”
típusú pályázat három évre szól, így
minden évben az újak mellett a ko-
rábbi évek támogatottjainak is jár a
megítélt pénz. Az önkormányzat ne-
gyedévente utal az Alapkezelô Pályá-
zati Fôosztályra, ahonnan a felsôok-
tatási intézményekbe, majd rajtuk
keresztül a diákok bankszámlájára
kerül az ösztöndíj. A Bursa Hungarica
pályázat bizottsági döntése végered-
mény, ez ellen fellebbezési lehetô-
séggel élni nem lehet – tudtuk meg
Molnár Gábortól.

»VASS VERA

Ösztöndíj
diákoknak

Németh Andrea, az Eötvös Loránd Ál-
talános Iskola 8. osztályos tanulója no-
vember közepén Kassán az Augustin

Prohaska Nemzetközi Gordonka
Versenyen vett részt, és korcso-
portjában, a nagyon erôs me-
zônyben 2. helyezést szerzett.
Andrea két évvel ezelôtt is
megmérettette magát a nem-
zetközi mezônyben, akkor egy
szerb lány mögött végzett a 2.
helyen, idén pedig egy japán
fiú elôzte meg. Andrea kor-
csoportjában húszan verse-
nyeztek, rajta kívül még

egy magyar lány, akivel
megosztoztak a képze-

letbeli dobogó máso-
dik fokán. A verse-

nyen kötelezô volt
egy Bach-darab
mellett egy XX. szá-

zadi, saját országbeli zeneszerzô mû-
vét elôadni. A celli lány Kodály Zoltán
Adagio-ját játszotta, valamint szaba-
don választott mûként Schumann há-
rom darabját. A négynapos verseny
zárónapján a korcsoportok elsô he-
lyezettjei gálakoncertet adtak. And-
reával elutazott Kassára édesanyja és
nôvére, Németh Viola is, aki a verse-
nyen zongorán kísérte húgát. Az ifjú
mûvész az Ádám Jenô Zeneiskola és
Mûvészeti Alapiskola diákja, ahol
Gregorich Zsófia és Orosz Sándor ta-
nítja ôt. Andrea szeretne Szombathe-
lyen, a Zenemûvészeti Szakközépis-
kolában továbbtanulni. December-
ben elôfelvételi, jövô év tavaszán pe-
dig felvételi vár rá. A második helye-
zéshez gratulálunk, további sikereket
kívánunk.

»VASS VERA

Nemzetközi zenei siker
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» László Barbara
Szerintem a Mikulás aranyos. Nagyon
várom már, hogy eljöjjön hozzám. Az
óvodásokat Mikulás-vonaton várja
majd. Szeretnék kapni tôle vetítôfil-
met, csokit, és azt hiszem, kapok majd
virgácsot is. Már kaptam tavaly is.

» Nagy Dávid
A Mikulás-vonat a felnôtteket nem
veszi fel, de az óvó néniket igen. A Mi-
kulás nagyon öreg, van puttonya, bot-
ja. Régebben szerettem volna tudni,
milyen a virgács, kaptam is. Szerintem
olyan, mint a söprû. Nagyon szeretnék
robotot kapni a Mikulástól.

» Bárány Márk
A Mikulást ördögök és krampuszok is
kísérik. Nálam már voltak krampu-

szok. Játék kutyát szeretnék a Miku-
lástól kapni. Olyat, ha fütyülök, ugat
majd. Szerintem a Mikulás a kertek
alatt jár, onnan látja, mit csinálnak a
gyerekek.

» Berghoffer Krisztofer
A Mikulás december 6-án jön. Még
nem tudom, mit hoz majd, de szeret-
nék lánctalpas markolót és autószállí-
tót. A Mikulás az égbôl figyeli, ki volt
jó, és ki volt rossz a gyerekek közül.

» Fülöp Dominika
Én már találkoztam a Mikulással. Azt
szeretném, ha hozna nekem egy Jáz-
min hercegnô babát. Nem voltam túl
jó, ezért nem biztos, hogy megkapom.
Ha kapok ajándékot, akkor a kiscipôm-
be teszi majd a Mikulás.

» Vánkos Róbert
Én jó kisfiú voltam, ezért szeretnék a
Mikulástól egy házikót és csokit. A Mi-
kulás szánját szarvasok húzzák. Ha jön
hozzám a Mikulás, mondok majd neki
verset.

»VASS VERA

Gyerekszáj a Mikulásról

Kopogósra változott az idô. A hajnali
fagyok és különösen a mada-
rak mozgásai jelzik: köze-
leg a tél minden szépsé-
gével és kellemetlen-
ségével együtt. Jön-
nek a téli ünnepek.
Nekünk, idôsebbek-
nek a korral járó
némi nosztalgiá-
ból, emlékezésbôl
fakadóan is talán
nem véletlenül
más jut eszünkbe
a téli ünnep kap-
csán. Élt bennünk
az ôszinte, gyerme-
ki hit, várakozás, az
ajándékozás remé-
nye, hogy lesz-e vala-
mi a szépen kipucolt kis
csizmákban, lesz-e kará-
csonyfa. Arra is emlékszem,
hogy lucázástól volt teleszórva a jár-
da törekkel, pelyvával, a tollfosztók-
ból összegyûjtött tollcsutkákkal. Ma is

eszembe jut a téli, családi elfoglaltsá-
gok melegsége, sugárzó gondo-

lata, a szórakozás, a közös
együttlét és munka, ami

egy falu, egy közösség
megtartó erejének,
összetartozásának
évszázados megnyil-
vánulása volt.
Ezek a gondolatok ak-
kor jutottak eszem-
be, amikor Lórántfy
János Vasi népszo-
kások december hó-
napban címû kiad-
ványát lapozgattam.
(A kötet megtalálha-

tó a Kresznerics Fe-
renc Könyvtárban.) A

szerzô kissomlyói szár-
mazású tanító, helytörté-

nész, aki a székesfehérvári
Vasiak Baráti Körének elnöke-

ként ápolja a kapcsolatot szülôföldjé-
vel. A füzetben leírás található a Luca-
naphoz, december 13-ához kapcsoló-

dóan. A lucázás az egész falu nagy
napja volt, de elsôsorban a kisiskolá-
soknak jelentett szereplési lehetôsé-
get. Reggel házról házra mentek, és
vitték a jó szerencse kívánságokat.
Szabad-e lucázni? – kérdezték. Majd
letették a szalmát a földre, rátérdel-
tek, s a szöveg kántálása közben a
szalmából többet-kevesebbet fölfelé
szórtak. A szalma a sokasodás, a ter-
mékenység jelképe volt. A lányok Lu-
ca-napi gombócot fôztek úgy, hogy
mind a tizenhárom gombócba egy pa-
pírt tettek, amire ráírták egy-egy le-
gény nevét. Fôzéskor, amelyik gom-
bóc legelôször jött fel a víz felszínére,
nagy izgalommal kibontották, s a ben-
ne lévô cédulán olvashatták a jöven-
dôbeli nevét. A Luca és karácsony kö-
zötti napokat a következô évi idôjárás
elôrejelzésének is szokták tekinteni:
amilyen volt egy-egy nap, borongós,
esôs vagy ragyogó, napsütéses, annak
megfelelôen alakul az új esztendô
egy-egy hónapja.

»KÁLDOS GYULA

Decemberi népszokások

Itt a december, jönnek az ünnepek. Elôször a gyerekek által nagyon várt Mi-
kulás, majd az év legszebb ünnepe, a karácsony. Hó ugyan még nem sok
esett, de a Mikulás talán így is ellátogat kicsikhez és nagyokhoz, hogy szé-
pen kitisztított csizmájukba, cipôjükbe rejtse az ajándékot. Azt, hogy ki mi-
lyen gyerek volt egész évben, a Mikulás már tudja, és ennek megfelelôen ju-
talmaz. A Vörösmarty utcai óvoda Százszorszép és Napraforgó csoportjának
tagjai is nagyon várják már a Mikulást. Tanultak verseket és dalokat, hogy
ezzel örvendeztessék meg a nagyszakállút.
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A Kemenesaljai Baráti Kör október
végén tartotta hagyományos ôszi
közgyûlését a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központban. Az elsô percek az
emlékezés és a fájdalom percei vol-
tak. A tagság azokra a barátokra gon-
dolt, akik már nem vehettek részt a
találkozón. A legfájóbb „friss seb”
Baráth Mária elvesztése, kinek sze-
mélyisége meghatározó volt a Kör
életében. Megállt az idô, míg az em-
lékek felidézôdtek.
A közgyûlés napirendi pontjait Pálné
Horváth Mária alelnök ismertette,
majd dr. Zsiray Ferenc, a KBK elnöke
számolt be a tavaszi közgyûlés óta
eltelt idôszak eseményeirôl. Május-
ban Csöngére látogatott a Kör. A ta-
gok koszorúval tisztelegtek Weöres
Sándor költô szobránál, és Balogh Er-
nô nyugdíjas tanár „idegenvezetésé-
vel” megidézték a Magyar Orpheus
alakját és szellemiségét. Júniusban
Szente Imre tanár úrral találkoztak a
volt tanítványok és barátok. A Kale-
vala-fordító költôt mindig megihleti
a hazai táj és a magyar nyelv szép-
sége. „Berzsenyi búja zsong szívem-
ben, s zenélnek a pannon angya-
lok”, írta. A nyárutó még egy kedves
vendéget hozott: Varga Imre, a Ka-
nadában élô tagtárs látogatott fele-
ségével és unokáival Magyarország-
ra. A velük való találkozás is felejt-

hetetlen volt. Szeptember közepén
Buttás Pál vezetésével Mórra kirán-
dult a Baráti Kör.
A tartalmas kirándulások és baráti ta-
lálkozók mellett a tagság szakmai
munkája is sokoldalú volt: rendhagyó
matematikaórákat tartott dr. Horváth
Jenô, egészségügyi elôadásai voltak
dr. Zsiray Ferencnek, kosárlabdaedzé-
seket vezetett Buttás Pál, Süle Miklós
pedig celldömölki csoportokat veze-
tett a Káli-medencében. Dr. Nagy Je-
nô térképészeti elôadássorozatát pá-
lyázatok kiírásával és térképtörténeti
kiállítással gazdagította. Dr. Zsiray Fe-
renc szólt arról is, hogy a hagyomá-
nyokhoz hûen ez évben is döntött a
KBK ösztöndíj bizottsága. A Baráti Kör
elnökségének tagjai látogatást tettek
Celldömölk város polgármesterénél,
akivel a város fejlôdésérôl és a Kör
munkájáról beszélgettek.
Az elnöki beszámolót követôen Kiss
Jenôné, a Baráti Kör gazdasági ügyin-
tézôje adott tájékoztatást a Kör anya-
gi helyzetérôl. A különbözô ösztöndíj-
alapok és a tagsági befizetések mel-
lett jelentôs bevétel származott a
személyi jövedelemadó egy százalé-
kának felajánlásából, és a Kör pályá-
zatai is sikeresek voltak. 
A beszámolók elfogadása és megvi-
tatása után a jövô terveirôl és
feladatairól beszélgettek a tagok. Dr.

Ôszi számadás
Horváth Jenô vezetésével régi taná-
rok életútjáról, munkásságról indult
emléksorozat a Kör Híradójában.
Összegyûjtik és rendszerezik az évek
során összegyûlt dokumentációkat
és fényképeket, folytatják a tanul-
mányi pályázatok kiírását, továbbra
is tartanak elôadásokat és rendha-
gyó órákat Celldömölk és Keme-
nesalja iskoláiban, intézményeiben.
A Baráti Kör közösségépítô szándék-
kal szeretné megerôsíteni létszámát
és az ifjabb korosztályok bevonásá-
val továbbörökíteni szellemiségét.
Az évente két alkalommal megjele-
nô Híradó betölti szerepét: közvetít a
helyi és az elszármazott tagok kö-
zött, a múltidézés mellett aktuális in-
formációkat is közöl, és folytonossá-
got hordoz, ezek alapján a tagság
úgy döntött, hogy a jövôben is kiad-
ja az újságot.
A szakmai tanácskozás után dr. Nagy
Jenô térképészmérnök Celldömölk
története térképeken címû, vetítéssel
egybekötött elôadását hallgatták
meg a tagok. A tartalmában és látvá-
nyában is gazdag bemutató méltó
zárása volt a közgyûlésnek. A mûve-
lôdési központ galériáján rajzolt tör-
ténelem címmel nyílt kiállítás térké-
pekbôl, az anyagát szintén dr. Nagy
Jenô gyûjtötte és szerkesztette. A
mérnök a térképeket Celldömölk vá-
rosának ajánlotta fel, ezt az adomá-
nyozást a Kemenesaljai Baráti Kör is
támogatta.

»H.M.

Népdalokat és népdalfeldolgozáso-
kat, többszólamú mûveket, sôt még
könnyedebb dallamokat is hallhatott
a kultúrház közönsége a népzenei
esten. A telt házas, kétórás hangver-
senyen a Bobai Daloskör, a Hetyei
Népdalkör, a Sitkei Citerazenekar, az
Ostffyasszonyfai Népdalkör és Citera-
zenekar, valamint a Kemenesmagasi
Népdalkör és Citerazenekar gyer-
mek, felnôtt és egyesített csoportja
mutatkozott be. A változatos mûsor-
ban az együttesek a népzene külön-
bözô oldalait mutatták meg, vastap-
sot érdemelve a közönségtôl. A
magasi együttes nemcsak népdalo-
kat, hanem egy egyveleget is ját-
szott citerán. A könnyedebb dalla-
mok között megszólaltatták a Haj-
mási Péter, a Most kezdôdik a tánc,

Citerazene és fafaragás
Több mint két évtizede rendeznek
népzenei estet Kemenesmagasiban
év vége táján. November 20-án hét
kemenesaljai együttes lépett a kul-
túrház színpadára.

az Azok a szép napok kezdetû nép-
szerû dalokat, amelyek igazi közön-
ségszámokká váltak ebben a feldol-
gozásban is. Az est végén minden
együttes, közel százhúsz énekes lé-
pett egyszerre fel, s énekeltek el
együtt két népdalt.
Sebestyén Zoltán, a házigazda együt-
tes vezetôje elmondta, hogy a ren-
dezvényre ötvenezer forintot nyertek
a Vas Megyei Közgyûlés kulturális bi-
zottságától, amelybôl vendégül lát-
ták az együtteseket, és még az úti-
költségüket is ki tudták fizetni.
A programon bemutatkozott fa- és
csontfaragásaival Jánossy Gyula. A
kemenesmagasi alkotónak az elsô
kiállítása is egy korábbi népzenei est-
hez kötôdik, késôbb falunapon, illet-
ve egy celldömölki közös tárlaton is
bemutatkozott. A nyugdíjas férfi
kedvtelésbôl kezdett el fát faragni,
egy éve pedig a csont faragásá-
t is mûveli. »T.G.vastapsot kapott a hetyei népdalkör is
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Megkérdeztük
» válaszoltak Bevezettette a kábeltévét?

Három hónapja költöztünk Al-
sóságról Izsákfára. Ságon volt
kábeltévénk, örülök, hogy
most már itt is van lehetôség a
csatlakozásra. Fôleg a gyere-
keknek hiányoztak a mesecsa-
tornák, de a férjemmel mi is
örülünk a több csatornának,
fôként az ismeretterjesztô és a
sportadásokat nézzük. Most
nagyon kedvezô a csatlakozási
díj is. Az internet-hozzáférést
egyelôre nem használtuk ki,
de a terveink között szerepel.
Nekem a munkámhoz lesz
szükségem rá, a gyerekeknek
pedig késôbb jön majd jól, ha
kalandozhatnak a világhálón.

Egyelôre nem vezettettük be
a családommal a kábeltévét,
nekünk parabolaantennánk
van. Igaz, azzal kevesebb csa-
tornát tudunk fogni, és keve-
sebb a magyar nyelvû, de
most még elegendô számunk-
ra. Nem létfontosságú a több
csatorna, viszonylag keveset
nézünk televíziót, igaz télen,
amikor kint már nemigen le-
het mit csinálni, többet tévé-
zünk. Idôvel talán bevezettet-
jük a kábeltévét, fôként az
internet-hozzáférés miatt. A
kislányunk második osztályos,
ha nagyobb lesz, neki biztosan
szüksége lesz az internetre.

Korábban is volt kábelté-
vénk, de rengeteg gond volt
vele. Sokszor nézhetetlen
volt az adás, hiába szóltunk,
nem lett jobb. Most az új ká-
bellel jobb az adás, és több
csatorna közül választhatunk.
Igaz, nem sokat tévézünk, de
jó, ha van mibôl választani,
ha kedvünk támad leülni a
televízió elé. Jobbára a köz-
szolgálati televíziót nézzük,
de a kereskedelmi tévék
adásaira is odakapcsolunk.
Elégedett vagyok a válasz-
tékkal és a minôséggel is, re-
mélem, késôbb is ilyen ma-
rad a szolgáltatás.

Én még csak másfél napja él-
vezem a kábeltévét, mivel
középiskolásként kollégista
vagyok, és csak a hétvégére
jöttem haza. Ezelôtt is csatla-
koztunk a kábeltévés hálózat-
hoz, de a régi rendszerre sok
panaszunk volt. Örülök annak,
hogy most van internet-hoz-
záférés, és bôvült a választék.
Szerintem a mindennapokhoz
hozzá tartozik, hogy több csa-
torna között válogatva elégít-
hessük ki a tévézés iránti igé-
nyünket. Hétközben nem né-
zek tévét, hétvégente legin-
kább a filmeket és a zenei
csatornákat keresem.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: tulok gabriella

Lónainé
Kondics 
Zsuzsanna

Nyéki Ferenc Kovács Józsefné Sebestyén Nóra

A nôk egészségét, életét ma is szá-
mos súlyos betegség fenyegeti.
2002-ben Magyarországon 2234 nô
halt meg emlôrák miatt, 2278 nôt tü-
dôrák, 2185 nôt vastagbélrák, 513
nôt méhnyakrák következtében ve-
szített el családjuk. 2002 volt az elsô
év, amikor a tüdôrák nemcsak a fér-
fiaknál, hanem a nôknél is elsô hely-
re került a daganatos megbetegedé-
sek sorában, megelôzve az emlôrá-
kos halálozást.
A megbetegedések okai részben is-
mertek, és kezünkben van a megelô-
zés, korai felismerés lehetôsége. Raj-
tunk áll, hogy abbahagyjuk-e a do-
hányzást, vagy belenyugszunk, hogy
évrôl évre nô a tüdôrákban megbete-
gedettek száma. Miénk a döntés és a
felelôsség, hogy részt veszünk-e
rendszeresen szûrôvizsgálaton, vagy
elhanyagoljuk a daganatot, megvár-
juk, míg tüneteket okoz, és már eset-
leg gyógyíthatatlan stádiumban ke-
rülünk orvoshoz.
Szûrôvizsgálatokat azért végeznek vi-
lágszerte, mert bizonyítottan képes

csökkenteni a daganatos halálozást.
A korai, szûréssel felfedezett emlôrá-
kok végleges gyógyulása 90 százalék
felett van. Méhnyakrákban pedig
senkinek sem lenne szabad meghal-
nia, ha rendszeresen részt vesz szû-
rôvizsgálaton. Ráadásul a gyógyulás-
hoz vezetô út ilyen esetben sokkal
rövidebb, elkerülhetô a csonkító mû-
tét, a hosszas utókezelés.
2002-ben a Celldömölk és a város-
környék 45-65 év közötti nôi lakossá-
gának szervezett emlôrák szûrésén –
országos viszonylatban is – dicsérete-
sen magas volt a részvételi arány (or-
szágosan 42 százalék, a megyében
72 százalék, Celldömölkön 78 száza-
lék). Két év elteltével, idén október
5-én kezdôdött el ismét az emlôrák-
szûrés. Szeretnénk, ha most is minél
többen élnének a lehetôséggel.
A szervezett méhnyak-szûrés ebben
az évben folyamatosan zajlik me-
gyénkben is. A szûrésre azok a 25 és
65 év közötti nôk kapnak névre szóló
meghívólevelet, akik két éven belül
nem voltak nôgyógyászati szûrôvizs-

gálaton. A méhnyak-szûrésre a Nép-
egészségügyi Program háromévente
biztosít szervezett lehetôséget. Mivel
országosan a nôk mindössze 20-30
százaléka jár rendszeresen méhnyak-
szûrésre, szeretnénk azokat az asszo-
nyokat is mozgósítani, akik csak rit-
kán vagy sohasem látogatják a nô-
gyógyászati rendelôket – ugyanis ôk
a leginkább veszélyeztetettek. Aki
mindkét szûrôvizsgálatra kap névre
szóló meghívólevelet, lehetôsége
van a mammográfiás szûréssel
egyidejûleg a méhnyak szûrésen is
részt venni.
A szûrôvizsgálat értünk van! Szánjunk
hát két-három évenként néhány órát
arra, hogy elmenjünk szûrôvizsgálat-
ra. Gyôzzük le a vizsgálattól való fé-
lelmünket, idegenkedésünket, le-
gyünk úrrá közömbösségünkön,
nemtörôdömségünkön. Ôrizzük
egészségünket saját magunk, csalá-
dunk, gyermekeink számára.

ÁNTSZ Celldömölk
Városi Intézete

A szûrôvizsgálat értünk van
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» A sajtó szerepe
Elôre szeretném bocsátani: nem arra
vállalkoztam, hogy a volt celli újsá-
gokról részletes elemzést adjak, csu-
pán egy általános képet kívánok
nyújtani róluk. Rövid áttekintést sze-
retnék adni az újságok kialakulásáról,
a gazdasági, személyi feltételekrôl, a
társadalmi háttérrôl.
Egy újságot sokféleképpen lehet be-
mutatni. Például a kiadó, a szerkesz-
tô szándéka hogyan követhetô nyo-
mon az egyes lapszámokban, egy bi-
zonyos idôszak alatt vagy összessé-
gében. (A célokat az elsô számokban
mindig megfogalmazták.) Volt-e
irányváltás, ami az újság tartalmát
befolyásolta. Elemezhetjük az olvasó
szemszögébôl: miként fogadják azok,
akiknek készült. De lehet elemzés
tárgya az újságban megjelent hirde-
tés, hiszen sok iparosra, kereskedôre
derülhet így fény.
Az újság vizsgálata legalább két dol-
got feltételez. Legyen kézbe vehetô,
azt alaposan át kell böngészni. Cell-
dömölk újságjai eredetiben, helyben
sajnos nem tanulmányozhatók, mert
csak szórványszámok maradtak meg.
A háború ezen a területen is nagy
pusztítást végzett. Ha valaki mégis
arra vállalkozik, hogy szeretné tanul-
mányozni a régi újságokat, a helyzet
nem reménytelen. Szerencsére már a
19. században törvény szabályozta,
hogy a nyomdatermékekbôl – köny-
vek, újságok, aprónyomtatványok –
meghatározott számú darabot a
nemzeti könyvtárnak kellett küldeni,
ahol gondoskodnak a megôrzésrôl.
Úgy tûnik, azonban nem mindenki

tett eleget pontosan a törvény elôírá-
sainak, vannak hiányok.
Miután a községi levéltár Celldömölk
bombázásakor, az apátsági levéltár a
bevonuláskor elpusztult, igen nagy
hiányt szenved a múlt kutatása, mert
nincs mit átnézni, tanulmányozni. Így
került elôtérbe a helyi sajtó, mint az
események nyomon követôje, annak
hangsúlyozásával, hogy a kutató szá-
mára a két dokumentum nem azo-
nos, más az oklevél, más a testületi
ülés anyaga, mégis tud útbaigazítást
adni. Ezért, hogy a folyamatosan je-
lentkezô igényeket a könyvtárban ki
tudjuk elégíteni, azon fáradoztunk,
hogy az eredeti példányok mikrofil-
mezését biztosítsuk. Több ezer film-
kocka ôrzi a régi újságokat. Igaz, a
mikrofilm olvasása készülék segítsé-
gével sem kellemes szórakozás a
szemnek.

» A sajtó kialakulása
Mielôtt a helyi újságokat sorra
vesszük, tegyünk egy rövid történeti
visszatekintést. Mi a sajtó? A szó ere-
deti jelentése prés, a nyomtatás esz-
köze. A hírlap szó már a nyelvújítás
terméke. Ma, ha a sajtó szót halljuk,
mindenki számára nyilvánvalóan
azon hírlapokat, folyóiratokat értünk
általában. Tartalma három pontban
foglalható össze: idôszerûség, idôsza-
kosság, nyilvánosság. Az idôszerûség
nem kis nehézséget okoz olyan la-
poknál, amelyek kéthetenként vagy
még nagyobb idôközökkel jelennek
meg.
A sajtó kialakulásával kapcsolatban
elmondható, hogy a kíváncsiság, az
érdeklôdés, a hírek továbbadása mi-
lyen sokirányú fejlôdés mozgatója. A
mai modern újság elôdje a kéziratos
újság volt, nevezték hírlevélnek. Ta-
lán meglepô, a kéziratos újság a 13.
században keletkezett Angliában, a
vidéki fônemesek küldettek maguk-
nak híreket a fôvárosból. 1275-ben
már rendelet tiltotta a hamis hírek
terjesztését. A kéziratos újság tehát
Angliában indult útjának, mégis
olasz, német kereskedôvárosokban
terjedt el, hozzájárultak a városok
polgárságának gazdasági, politikai
szerepének erôsítéséhez. Velencében
már másolták, és egy gazétáért árul-
ták az újságot. Innen ered a gazéta
elnevezés több mai újság címében is.
Tartalmukat tekintve legnagyobb he-

Évszázados sajtótörténet
lyet a gazdasági, katonai, politikai hí-
rek, a felfedezésekrôl adott tudósítá-
sok kaptak. Gyakran szerepeltek egy-
házi hírek, viszont kulturális kérdé-
sekkel nem foglakoztak. A híreknek
nagy a gazdasági jelentôsége, ezért a
polgárság szívesen fogadta. Az ural-
kodó osztály és az egyház viszont ül-
dözte a nekik nem tetszô híreket.
Megjelent a cenzúra. XIII. Gergely
pápa például gályarabságot szabott
ki azokra, akik ilyen híreket nem je-
lentettek be. A terjedést azonban
nem tudták megakadályozni. A kézi-
ratos újságból két nagy gyûjtemény
maradt fenn. A dolog érdekessége:
az egyik Rómában, a másik a bécsi
Nemzeti Könyvtárban, utóbbi 18 ezer
darabból áll, és a német Fugger csa-
lád kereskedelmi tevékenységét volt
hívatva szolgálni. Ôk látták el Európa
uralkodóit és a felsô-magyarországi
bányatulajdonosokat kölcsönökkel.
Iskolai tanulmányainkból tudjuk,
hogy a társadalom mozgató ereje a
polgárság. Azt is tudjuk, hogy nálunk
a polgárság száma igen lassan növe-
kedett. Az 1600-as évek elejérôl
azonban Pozsonyban fennmaradt
egy kéziratos gyûjtemény. Keletke-
zése két tényezôvel függ össze. Po-
zsony ekkor az ország fôvárosa, ke-
reskedelmi központ, jelentôs polgár-
sággal. Gazdasági, politikai szem-
pontból fontos, hogy idôben értesül-
jenek a világ eseményeirôl. A másik
fontos szempont: a lutheri reformá-
ciókorán tért hódít Pozsonyban, emi-
att szembekerültek az ellenreformá-
ció fô támaszával, a bécsi udvarral.  A
protestánsok a kéziratos újság segít-
ségével tartottak kapcsolatot.
Idôben ugorjunk egy nagyot, de ma-
radjunk Pozsonyban. 1780-ban, talán
nem véletlenül, Ráth Mátyás evangé-
likus lelkész, hivatásos újságíró itt ad-
ta ki az elsô magyar nyelvû újságot, a
Magyar Hírmondót. Ráth Mátyást
azért is említem, mert Perlaky Gábor
nemesdömölki püspök halála után je-
lölték az egyházmegye élére, de va-
lamilyen oknál fogva nem ôt válasz-
tották meg.
A hetvenes években Vönöckön akadt
a kezembe a Magyar Hírmondó elsô
évfolyamának kitûnô állapotban lé-
vô, bekötött példánya Egy évfolya-
mot szerettem volna megvásárolni a
könyvtár számára azért, ha a diákok
errôl hallanak, tanulnak, egy eredeti
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darabot vehessenek a kezükbe. Az
újság végül közgyûjteménybe, mú-
zeumba került. Más újságokkal má-
sutt több szerencsém volt. A Pesti
Hírlap 1841. évi elsô évfolyama, a
Hírnök, az Életképek, amit Petôfi Sán-
dor is szerkesztett, a Nyugat, a Kelet
Népe, a Szép Szó van a könyvtárban.

» A helyi újságok megjelenése
Nézzük ezek után a helyi sajtó meg-
jelenésének útját. A helyi újságok ál-
talában a múlt század utolsó harma-
dában jöttek létre, és egy tájegység-
ben vezetô szerepet betöltô telepü-
léshez, mint Kis Czellhez, kötôdtek,
jelezve a térség szellemi erôinek fej-
lettségét, egyfajta rangot is adott. A
múlt század elején Cellen kívül még
Jánosháza tudott újságot megjelen-
tetni a környéken.
Egy újság indításához lényegében a
következô kell: tôkeerôs vállalkozó,
aki szakértelemmel is rendelkezik.
Tartósan legyen olvasóközönsége, a
fennmaradást ugyan az elôfizetôk szá-
ma befolyásolja, de az újságot a hirde-
tések tartják el. Hirdetni pedig iparo-
sok, kereskedôk szoktak, a két réteg
kialakulásáról is szólunk röviden.
Celldömölkrôl azt szoktuk mondani:
régi gyökerû, fiatal település. Régi
gyökér az Árpád-kori apátság és a 15.
századtól Nemesdömölk. A fejlôdés
folyamatában igen lényeges a mezô-
városi rang 1790-tôl, melynek gazda-
sági elemét, a vásártartási jogot
emelem ki, felvevô és közvetítô pia-
ca révén gyakorolt számottevô hatást
iparágakra, kereskedésre. A másik ol-
dalon itt volt a fôbírói hivatal, volt
postája, itt tartották a követválasztá-
sokat, létrejöttek a közigazgatási hi-
vatalok, pénzintézetek, és 1871-tôl a
vasút kiépülése biztosított ugrásszerû
növekedést.
A város fejlôdésében fontos szerepet
játszó két keresztény egyház és a
vasút mellett van még egy eddig ke-
vésbé említett, egyébként fontos té-
nyezô, mely fôként a 19. század má-
sodik felében jól kimutatható, ez pe-
dig a zsidóság megjelenése. A re-
formkori eszmék az árutermelés fo-
kozásának okaként a tôkehiány feltá-
rásával hozzájárult ahhoz, hogy az
1840. évi 29. tc. lehetôvé tette a zsi-
dók beköltözését városokba is. Addig
ezt nem tehették, így kívánták véde-
ni a helyi kereskedelmet ûzôk érde-
keit. Az elsô betelepülô Pick Zsig-
mond volt, aki az akkor még külön
községnek számító Nemesdömölkrôl
költözött át 1841-ben. Eredményes, a

várost támogató munkájáért, mint
közgazdász és kereskedô, majd bíró
magyar nemességet kapott. 1848-
ban már 39 zsidó személy szerepelt a
megyei összeírásban. Közülük egy
bajor származású, egy pedig morva.
Utóbbi, Freund Benedek, mint orvos,
a szabadságharc idején a Drávához
vonuló nemzetôrséghez csatlakozott.
Ennek az egységnek volt a vezetôje a
kemenesaljai Vidos József.
Miután Kis Czell jó befogadónak bizo-
nyult, a zsidóság száma tovább bô-
vült, egyházközséget alkotva 1882-
ben az apátságtól vásárolt telken zsi-
nagógát építenek, késôbb neológ és
ortodox ágon külön válnak, az ortodo-
xok 1902-ben építenek templomot,
és új házak, új templomok épülnek.
1895-ben már 74 zsidó család élt itt,
foglalkozásuk összetételére nézve a
következô adatok szolgálnak: földbir-
tokos 7, ügyvéd 2, orvos 1, állatorvos
1, hivatalnok 16, kereskedô 26, ven-
déglôs 1, mészáros 8, asztalos 1, sza-
bó 1, szobafestô 1, regále-bérlô 1,
magánzó 4, fodrász 1, üvegezô 1, ke-
fekötô 1, szülésznô 1. (Visszatérve a
zsinagógára: tervezôje az a Schône
Lajos, bécsi építész, aki Ybl Miklós
mûhelyéhez tartozott, és még két
celli épület köthetô a nevéhez, a
Szekeresház néven emlegetett egy-
kori királyi járásbíróság – az abc he-
lyén – és a Berzsenyi-ház – a mai lot-
tózó épülete.)
A múlt század végére kialakult fejlô-

dés a társadalmi életben az egyesü-
letek létrehozása terén mutatkozó
élénkülés magával hozta a helyi új-
ság iránti igényt is. Annyit talán még
érdemes megemlíteni, hogy Pápán
és Körmenden megjelenô újságok ju-
tottak el ide. A körmendi Rábavidék
részletes tudósításokat közölt a celli
eseményekrôl, például az 1885 má-
jusában, júliusában itt fellépô
Kolozsváry József színtársulatáról, az
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elôadások színvonaláról, egyes sze-
replôkrôl. A vándorszínészek társula-
tai már évtizedek óta szerepeltek itt,
és mint egy korábbi írásból megtud-
juk, más vidékekhez képest nem pa-
nasszal távoztak Kemenesalja közön-
ségétôl.

» A Kemenesaljai Lapok, a Kis Czell és
Vidéke
Az elsô hetilap Kemenesaljai Lapok
címmel 1987. szeptember 12-én je-
lent meg, tulajdonosa és felelôs szer-
kesztôje Mérei Gracza György ügy-
véd, hivatásos újságíró, korábban a
Budapest címû lapot is szerkesztette.
Szerkesztôsége a Ferencz József utca
(a mai Dózsa utca) 18. szám alatt
mûködött. Célkitûzése szerint társa-
dalmi, közmûvelôdési és közigazga-
tási hetilap kívánt lenni, tárgyilagos-
ságot ígért, s azt, hogy az olvasók vé-
leményének mindenkor teret enged.
„Tollunkat a valódi szabadelvûség,
tárgyilagosság és önállóság fogja ve-
zetni. Az embereket nem születésük,
nemzetiségük, vallásuk, hanem szel-
lemi és egyéni értékük szerint osztá-
lyozzuk”, írta a szerkesztô. A második
számban elégedettségét fejezte ki,
mert száztíz elôfizetô nevét sorolhat-
ta fel. A szerkesztô derûlátása azon-
ban nem igazolódott, az elôfizetôk
járandóságaikat nem rendezték, így
nem tudott mûködni, és december
19-én megszûnt. Az elsô lap tehát
nem volt hosszú életû, s okát a szer-

kesztô a széthúzásban látta. „A huza-
vona, irigység és üres gôg akkor buk-
tatta meg a polgári kaszinó tervét,
amikor már ötven tagja volt. Agyon-
hallgatta a korcsolyapálya tervét,
most azon mûködik, hogy megbuk-
tassa a Kemenesaljai Lapokat.
Mindez addig fog sikerülni, míg Kis
Czell meg nem érik a haladásra, míg
fel nem szabadítja magát azok befo-
lyása alól, akik nem a közügyek, ha-
nem a személyes érdekek képvise-
lôi.” A kemény bírálatnak igaza volt,
de talán induláskor mérsékeltebb
hangot üthetett volna meg.
Ezt követôen tárgyalást folytatott
egy Sárvárral közös lap indításáról. A
tárgyalások hosszúra nyúltak, de
1899. január 1-jével Sárvár Vidéki és
Kemenesaljai Hírlap címmel megje-
lent, félév múlva azonban már csak
a Sárvár Vidéki Hírlap volt az újság
címlapján. Megszûnésének két fô
oka volt. Az egyik, hogy a lap elsza-
kadt Celltôl, a másik még ennél is
fontosabb: 1899. július 2-án új lap-
ként a Kis Czell és Vidéke közérdekû,
függetlenségi hetilap került az olva-
só kezébe. Jeligéje: Küzdelem az
igazságért. Fôszerkesztôje Huss Gyu-
la volt – egy rövid ideig szerkesztô
Húsvét Sándor is –, a szerkesztôség
és a kiadóhivatal a Gyarmaty tér 76.
szám alatt mûködött. Programjukban
ezt írták: „Pártoktól és klikkektôl füg-
getlenül Kis Czell és Vidéke érdekeit
akarják szolgálni. Becsületes, nyílt,

ôszinte szókimondással a meglazult
társadalmi életet szeretnék felfrissí-
teni. Bíznak abban, hogy Kemenesal-
ja közönsége megtiszteli önmagát,
saját érdekeinek képviseletére lapot
tart fenn és támogatja.” A lap késôb-
bi számait olvasva tapasztalhatjuk,
célkitûzéseit a konkurencia megjele-
nésével is megtartotta. A lap színvo-
nalán meglátszott Huss Gyula felké-
szültsége és gyakorlata, módja is volt
hozzá, mert ô szerkesztette a
Somlóvidéki és a Veszprémi Hírlapot
is. Huss Gyula terve valóra vált, nem
kötôdött párthoz, a hírek többségét
olvasók írták, de helyet adott ellen-
véleményeknek is. Leleplezô írásai
miatt sokan perbe fogták, még pár-
baj is szóba került. Devecserben la-
kott, ott nyomtatták a lapot, de he-
tente három napot itt töltött. Az
1904. január 3-án megjelent számtól
kezdve a cím Kemenesvidékre válto-
zott, irányvonala azonban maradt,
ezt alcímként a fejlécen Kis Czell és
Vidéke további szerepeltetésével je-
lezte. A valódi oka a cím változásá-
nak Kis Czell megszûnése és az egye-
sülés folytán Celldömölk létre jött.
Néhány hír az indulás éveibôl. Erzsé-
bet nôegylet báljára a kocsik és hin-
tók egymás után robogtak a Korona
szállodába. A hölgyeket virággal lep-
ték meg. A bálnyitó négyest negyven
pár táncolta, sokan érkeztek vidékrôl.
A férfi dalkör bálja már nem volt
ilyen sikeres, mert tízen jelentek
meg, saját magukat sem pártfogol-
ták. Viszont a Korona nagytermében
kocsis-társaság járta ingujjban a ko-
pogóst. „Nem buktunk ám mint az
urak, mert mi, ha kocsisok is va-
gyunk, de összetartunk.” Egy városi
képviselô indítványozza, létesítsenek
üdülôparkot. Nem volt lehetséges a
válasz, mert a város anyagi viszonyai
nem engedték meg azt a fényûzést,
hogy 8-10 ezer forint költségû üdülô-
park létesüljön az akkori, nyomasztó
anyagi viszonyok mellett, amikor az
ipar, a kereskedelem pang, a polgár-
ság nyög az adók alatt. Nem enged-
hetô meg, hogy a polgárokat 20-30
százalékos pótadóval sújtsák. Más
lett volna a helyzet, ha…Amit eluta-
sítottak egy felhagyott téglagyár he-
lyén, egy ember, Göttmann Bódog
Félix saját erôbôl megoldott, ligetet
épített. Plenits Ferenc ügyvéd indít-
ványozta, hogy Gyarmaty János, aki
20 ezer forintot hagyott a római ka-
tolikus gyerekek iskoláztatására,
Nagy Sándor, aki kórházat épített,
arcképeiket festessék meg. Gyarmaty
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nevét már tér viselte, ezért elvetet-
ték, Nagy Sándor arcképét azonban
megfestetik, ha gyûjtést végeznek,
mert a kórház nemcsak Cellé, hanem
a járásé is. Megszûnt a hajdan
messze vidéken híres celli Hungária
szálloda, melyet Pick Henrik építte-
tett, az 1880-as években élte virág-
korát, látogatott hely volt. A legna-
gyobb kárt a Pápai utca lezárása
okozta – a vasúti síneken keresztüli
közlekedést megszüntették –, a te-
metônél új átjárót létesítettek. A kis-
gazda ismeret- és eszközhiány miatt
sok nehézség között él. Verejtéke
gyümölcsét a világ piacán mások
vágják zsebre. Lecsappant a forga-
lom, lassan-lassan elveszítette hírne-
vét a sas vendéglô, Kemenesalja
dzsentrijének kedvenc vendéglôje. A
sas és a Hungária épületei, melyek
szemközt állnak egymással, elmesél-
hetik élményeiket. Írták száz évvel
ezelôtt.
A Kemenesvidék 1916. június 25-én
megszûnt. A tulajdonos ezt azzal ma-
gyarázta, hogy a háborús viszonyok
súlyos körülményeire való tekintettel
kénytelenek a háború végéig szüne-
teltetni a lapot. A papír- és nyomdai
költségek nagyon drágák, egy év óta
ráfizetéssel dolgozott. Csökkent az
elôfizetôk száma, de ennél is na-
gyobb baj volt a hirdetések elmara-
dása, amely nélkül a lap nem tudta
fenntartani magát.
A nehézkes indulás után fellendült a
konkurencia megjelenése. Fontos
megjegyezni: a megyében csak Cell-
dömölk tudott két lapot fenntartani.

» Az elsô Kemenesalja
1902. január 5-én indult a Kemenesal-
ja társadalmi és közgazdasági hetilap.
Felelôs szerkesztôje Tóth Dezsô hiva-
tásos újságíró, a Vasvármegye újság-
írója volt, ott szerkesztette a lapot, a
kiadóhivatal Czellben volt. A lapot dr.
Maróthy László, dr. Plenits Ferenc, dr.
Porkoláb Mihály, Zathureczky Géza Ke-
menesalja értelmiségének óhajtására
indítják. Távol tartják magukat pártok-
tól, Kis Czell és Jánosháza nagyközsé-
gek és ezek környékének érdekeit
fogják képviselni, higgadtan, minden
szenvedély nélkül törekszenek a köz-
jóra, megbecsülve mindenkinek a vé-
leményét, és tisztelve meggyôzôdé-
sét. Mûködésük pontos idôtartamáról
nincs konkrét adatunk, a Széchenyi
Könyvtárban az 1-13. szám van meg
folyamatosan, feltehetôen a köteles
példány-szolgáltatásnak nem mindig
tettek eleget.

A folyamatosságra utal, hogy
Dinkgreve három év múlva azonos
címmel új lapot indít. Ez csak úgy jö-
hetett létre, ha a régi és az új tulajdo-
nos között egyezség köttetett.
A legnagyobb múlttal 1905. január 1-
jén indult vegyes tartalmú hetilap
(egyébként valamennyi lap vasárnap
jelent meg), a második Kemenesalja
rendelkezett, tulajdonosa Dinkgreve
Nándor, felelôs szerkesztô Bévárdy
Gyula volt. Az új lapot Dinkgreve
nemcsak szerkesztette és kiadta, ha-
nem saját könyvnyomdájában állítot-
ta elô. Bévárdy csak néhány számnak
volt a szerkesztôje, mindent Dinkg-
reve csinált. Pápán tanulta a mester-
séget, a nyomdászatot. Fiatalon tele-
pedett le Celldömölkön, a Kossuth La-
jos utca 14. számú házban. Felesége
vagyonát felhasználva elôbb 1902-
ben papírkereskedést, a következô
évben nyomdászatot létesített. Apró-
nyomtatványok készítésével vált is-
mertté a környéken. Az újság megje-
lenése, valamint a papír- és könyvke-
reskedés megalapozta az anyagi
helyzetét és szakmai hírnevét. Üzleti
ügyeit második felesége intézte jó
érzékkel. Idôvel a város legtehetô-
sebb polgárai közé került, 746 pengô
adót fizetett. A társadalmi élet élén-
kítése és a különféle pártok ösztö-
nözték a lap indítására. Az éppen kö-
zelgô képviselô-választások idején a
politikai cikkek közlésével az olvasók
igényeit szerette volna kielégíteni.

Foglalkozott az iparosok, a kereske-
dôk és a kisgazdák gondjaival. Súlyt
helyezett a vasutasokat érdeklô ese-
mények, mozgalmak megbízható
közlésére, irodalmi nívón álló verse-
ket, novellákat közölt.
A lap életében volt irányváltás, 1919-
ben a Kommunista Párt celldömölki
csoportjának hivatalos lapjaként,
1927-ben a Falu Országos Földmûves
Szövetség hivatalos lapjaként jegy-
zik. Adódtak nehézségek, 1922-ben
az addigi elôfizetési díjakból nem
tudták a lapot elôállítani, ezért 80 ko-
ronáról 120 koronára emelték az
éves elôfizetési díjat. 1943. novem-
ber 27-étôl a lap felelôs szerkesztôje
Horváth Lajos tanító lett, a szerkesz-
tôség pedig a Szentháromság tér 2.
szám alá költözött át. Az új szerkesz-
tô beköszöntôjében a magyar faj,
magyar érdek, magyar föld megalku-
vás nélküli szolgálatát vállalta. Válto-
zott a lap tulajdonosa is. Dinkgreve
négy évtized áldozattal végzett mun-
kája után lemondott a Kemenesalja
kiadásáról. A lap kiadását miniszter-
elnöki engedély alapján a Katolikus
Kör vette át. Az újkiadó az eddigi
irányvonal töretlen folytatását ígérte.
Nem akartak hitbuzgalmi lapot, a ke-
resztény Magyarország gondolatát
akarja szolgálni, errôl Nemes Vazul írt
a lap 1944. október 9-ei számban.
Dinkgreve kötelességének tartotta
visszalépése okát az olvasók tudomá-
sára hozni. Eljárt felette az idô, a ter-
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hes munkát, a lapkiadás gondjait már
nem bírta, másrészt a gazdasági
helyzet az ô feladatát is megnehezí-
tette, ez volt lemondásának oka.
Ami a gazdasági nehézséget illeti,
1926-ban a Szagán János – Hajnal Fe-
renc nyomda megjelenése után az
iparosság nagy része ôket támogatta
megrendelésekkel. A Kemenesalja
1945. március 17-én jelent meg utol-
jára, utolsó számában igen részletes
beszámolót közölt a Celldömölköt ért
amerikai bombázásról. A nagy múltú
újságot olvasva a város múltjának
egy-egy darabja tárul elénk.
Már utaltam rá, hogy Szagán János
papír- írószer-könyvkereskedô Hajnal
Ferenccel 1926-ban nyomdát nyitott
a Széchenyi u. 12. számú házban.
Szagánnak tanult mestersége volt a
nyomdászat, dolgozott külföldön is.
1927. július 10-én kiadásában és
szerkesztésében jelent meg a Celldö-
mölki Hírlap – fejléce többször válto-
zott – kereskedelmi, ipari, mezôgaz-
dasági hetilap, az ipartestület lapja.
Mint ilyen, élvezte az iparosok támo-
gatását Dinkgrevével szemben.
1934-ben Szagán egyedüli tulajdonos
lett, 1936. január 24-étôl Nagy Imre
lett a felelôs szerkesztô, 1937. július
1-jétôl pedig a Turul Szövetség ke-
menesaljai Berzsenyi Bajtársi Törzse

nevén szerepel. A nyomdát Dénes
István irányította, késôbb meg is vá-
sárolta. Kizárólag a kereszténynem-
zeti irányzat szellemi termékeit állí-
tották elô. 1937-tôl kezdve egyre in-
kább a szélsôjobboldali nézetek vál-
tak uralkodóvá a lap hasábjain. A
Kemenesaljával együtt szûnt meg a
front közeledtével. Ezt követôen több
évtizedig nem volt folyamatosan
megjelenô lap.
A folyamatosan megjelenô újságok
mellett említsünk meg két országos
lapot. A Bércséplôk Lapját 1931-32-
ben Fekete Lajos és Jáger Gyula szer-
kesztette, késôbb Pestre került. A Lel-
kipásztort 1942-tôl Molitórisz János
szerkesztette és adta ki Celldömöl-
kön. Voltak sok érdekes adatot, infor-
mációt tartalmazó alkalmi kiadványok
is. A Kiscelli Szentkutat 1935-ben
Csorba Tibor polgáriskolai tanár, ké-
sôbb híres festô szerkesztette, egyet-
len számáról tudunk. A Plébániai Kör-
levélbôl egyházi vonatkozású esemé-
nyekrôl tájékozódhatunk.
Aki átélte a háború következményeit,
megerôsítheti, hogy a sajtó az elsôk
között igyekezett talpra állni, a bajok-
gondok között volt is rá igény. A de-
mokratikus pártok 1945 szeptembe-
rében közös nyilatkozatban vállalták
a Szabad Kemenesalja kiadását.

„Fényt szeretnénk, amely emberibb
irányban világítaná meg a sötétnek
látszó boldogulás jövôjét”, írta
Szendrey Miklós. A hetedik szám után
szûnt meg. Közben a kommunista,
szociáldemokrata, valamint a paraszt
párt hármas koalíciója szeretett volna
újságot kiadni, de kísérletük nem járt
eredménnyel. Viszont a parasztpárt-
nak – igaz, csak két szám erejéig – de
sikerült, lapjuk, a Celldömölk és Vidé-
ke címû hetilap 1947. szeptember 7-
én került az olvasók kezébe. Felelôs
szerkesztôje Nádasdy Lajos volt. (A ja-
nuárban 92. életévét betöltô Lajos bá-
csinak ezúton is jó egészséget kívá-
nunk.) A lap felelôs kiadója Vas Ká-
roly, a gimnázium elsô igazgatója
volt. Itt találkozunk elôször egy ötta-
gú szerkesztôbizottsággal. Tagjai: An-
dor Ferenc, Horváth Endre, Jenei Imre,
Nádasdy Lajos, Vas Károly. A lapot a
Dinkgreve könyvnyomdában állítják
elô. Elsô számában a következôkrôl
olvashatunk: Celldömölk nagyközség
hároméves terve, dolgozik a gimná-
zium, szervezés alatt áll a nép kollé-
gium, roham a drágaság ellen,
strandfürdôt Celldömölknek, jó ivóvi-
zû vízvezeték-hálózat építése és a
kultúrház felépítése a vásártér he-
lyén. Ez volt az utolsó lap, mely a fo-
lyamatosság igényével indult. A kö-
rülmények azonban nem kedveztek,
a nyomdaipart átszervezték, így az
olyan kis üzemek is, mint a Dénes
nyomda, amelyik a legtovább mûkö-
dött, megszûntek. Velük együtt a he-
lyi újságkiadás egyik fontos kelléke is
a múlté lett, ahol az elôkészítés és a
nyomás egy helyen történt. Igaz, nap-
jainkban mûködik itt két nagyüzem,
az Apáczai Kiadó, ahol elôállítás fo-
lyik, de a nyomtatás máshol van, illet-
ve az Antók Nyomda, ahol pedig ho-
zott anyagot sokszorosítanak.
1947 után többször elôkeült a régi
hagyomány folytatása, legyen újra
újságja Celldömölknek. Akkoriban
ilyen kezdeményezést nem támogat-
tak, kellô indokkal azonban egy-egy
alkalmi szám megjelent. Ilyen volt
1970. március 27-én felszabadulá-
sunk 25. évfordulójára megjelente-
tett Szabad Kemenesalja. 1979-ben a
városavatás adott alkalmat az Új Ke-
menesalja kiadására, bízva a folyta-
tásban, ami végül 1989 májusában
következett be. Kezdetben kéthavon-
ta, majd havonta, kéthetente, heten-
te jelent meg. Azóta megérte a 16.
évfolyamot.

»KÁLDOS GYULA
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(Részletek a szerzô „Celldömölk hát-
tér sportegyesületei” c. készülô dol-
gozatából)
Alsóság és Celldömölk 1950-ben
egyesült Celldömölk néven. A mai al-
sósági városrészt az egyesülést köve-
tôen hivatalosan Celldömölk II. kerü-
letnek hívták. Valójában azonban az
itt élô emberek, még a mai napig is,
magukat alsóságinak tartották, tart-
ják. Ez a lokálpatriotizmus a sport-
egyesületek elnevezései során is
nyomon követhetô. A Sági Építôk
1953-ban történô megszûnését kö-
vetôen tizenhárom évig kellett vára-
kozni az újabb alsósági sportegyesü-
let megalakulására. A nagy szünet
alatt történt ugyan a különbözô ifjú-
sági szervezetek keretén belül pró-
bálkozás a szervezett sportélet feltá-
masztására, de ezek mindig kudarc-
cal végzôdtek. Pedig a sportolók nem
szerepeltek rosszul. 1954-ben a járá-
si Falusi Kupa Északi-csoportjában a
labdarúgók az elsô helyen végeztek.
A labdarúgók maguk mögé szorítot-
ták Ostffyasszonyfa, Mersevát, Ke-
menesmihályfa és Nagysimonyi csa-
patait. 1958–1963 között a férfi kézi-
labdázók a járási bajnokságban sze-
repeltek sikeresen. Ez idôben, 1958-
1960 között, a KISZ Országos Ifjúsági
Sportbizottsága irányította és szer-
vezte a falusi sportot. 1963-ban a ké-
zilabdacsapatnak csak Köcsk csapatát
sikerült megelôzni, Jánosháza, Vö-
nöck, Kenyeri és Kemenesmihályfa
csapatai megelôzték ôket. Úgy gon-
dolom, hogy nem a fiatalok sportolá-
si akaratával voltak bajok, hanem
kezdeményezésüket a felnôtt társa-
dalomból senki sem karolta fel. Így
aztán addig kellett várni, míg ezt a
segítséget végre megkapták. 
1966. március 9-én alakult meg a II.
kerületben, a Celldömölk Termelô-
szövetkezeti Sportegyesület, amely a
Béke Mezôgazdasági Termelôszövet-
kezet bázisán fejtette ki tevékenysé-
gét. A sportegyesület megalakulása,
Völgyi László testnevelô tanár fárad-
hatatlan, lelkes munkájának volt kö-
szönhetô. Szervezô munkájában
olyan régebbi sportolók támogattak,
mint Marton Vince, Marsai Elek és
Németh Elek. A sportegyesület a régi
hagyományokra való tekintettel a
zöld-fehér színt választotta, és a kézi-
labda-szakosztály mûködtetését ha-

tározta el. Elnöknek Németh Eleket
választotta az alakuló közgyûlés, akit
azonban rövid idôn belül Völgyi Lász-
ló váltott fel, aki ezután ezt a tisztsé-
get 1971. október 9. töltötte be.
A megalakulást követôen a férfi kézi-
labdacsapat a járási bajnokságba
nyert beosztást. Mérkôzéseit az álta-
lános iskola kézilabdapályáján ját-
szották, sôt az elsô évben az iskola
felszerelést is kölcsönzött a játéko-
soknak. A Horváth Tibor, Antal Csaba,
Borsodi Gábor, Varga József,
Novozánszki Ferenc, Gregorics Gábor,
Szenes József, Kulman Ferenc, Tarczi
Zoltán, Kiss Lajos, Jakab Ferenc össze-
tételû csapat kitûnôen szerepelt a já-
rási bajnokság tavaszi fordulójában.
Kenyeri és Vönöck után a 3. helyen
végzett ( 6  4  –  2  135:82  8 pont),
megelôzve Jánosháza, CVSE II.,
Ostffyasszonyfa és a Celldömölki ITSK
csapatait. Az ôszi fordulóban az indu-
lást a szûkös anyagi körülmények
azonban nem tették lehetôvé, a baj-
nokságból a csapatot visszaléptették.
A következô évben már nem voltak
anyagi gondok, így a kézilabdázók
felszerelést is kaptak, mûködésük za-
vartalan volt, és a járási bajnokság
második helyén végeztek.
1968. október 26-án tartott évi köz-
gyûlésen, Balogh József javaslatára
elôször foglalkoztak a labdarúgó-sza-
kosztály létrehozásával. A sportegye-
sület elnökének javaslatára pedig a
Sághegyalja Sportegyesület (SASE)
nevet vette fel az egyesület. A név-
változtatást azzal indokolták, hogy a
termelôszövetkezet a közelmúltban
szintén a Sághegyalja nevet vette fel.
Az 1969-es esztendô nagy fordulatot
hozott. Megszûnt a férfi kézilabda-
csapat, helyette 1969-ben leánycsa-
patot indítottak a járási bajnokságba.
A Kiss Erika, Szabó Ágnes, Kurányi Er-
zsébet, Petô Mária, Papp Judit, Vörös
Éva, Ruzsa Erzsébet, Papp Rozália,
Nagy Katalin, Benkô Ilona, Antal Éva,
Horváth Éva, Szabó Judit, Tóth Márta,
Kurányi Sarolta, Ruzsa Valéria és
Papp Erzsébet játékosokból válogat-
hatta edzôjük, Völgyi László hétrôl
hétre csapatát. A lányok a Jánosháza
Gimnázium DSK mögött a második
helyet szerezték meg a bajnokság-
ban (9  5  -  4  37:30  10). A férfi vo-
nalon pedig a kézilabda helyett a lab-
darúgás került elôtérbe. Úgy tartot-

ták, hogy a labdarúgás népszerûsége
a sportoló fiatalok elôtt elvitathatat-
lanul nagyobb, és az egyesület élet-
képességét is elsôdlegesen a foci bi-
zonyítja. A labdarúgócsapatot 1969
tavaszára megszervezték, és bene-
vezték a járási bajnokságba, ahol Ke-
nyeri, Kemenesmagasi, Duka, Nagy-
simonyi, Pápoc, Csönge, Kemenes-
sömjén és Vönöck mögött a kilence-
dik helyen végeztek (22  4  4  11
31:43  18), megelôzve Nemeskeresz-
túr, Ostffyasszonyfa és Egyházashe-
tye csapatait. A csapat irányítását
Hanzsér Ferenc, a CVESE volt kitûnô
labdarúgója vállalta el. A csapat talp-
ra állításában a kezdet kezdetén Csá-
szár Jenô, Komláti Aladár, Somogyi
Dezsô, sôt szükség esetén az edzô,
Hanzsér Ferenc is mezt öltött egy-egy
mérkôzésen. A csapat mellé a közön-
ség is kiállt, volt olyan találkozó, ami-
kor több százan buzdították a SASE
labdarúgóit. Egyetlen gondjuk volt,
hogy a bányatelepi sportpályán nem
volt öltözô, ami sok kellemetlenséget
okozott. Ezért határoztak úgy az
1969. november 28-ai közgyûlésen
arról, hogy lépéseket tesznek az
irányba, hogy minél elôbb megépül-
jön a sportolók öltözôje. 
Miközben nyugodtan készülôdtek a
következô bajnoki idényre, újabb for-
dulat állt be a sportegyesület életébe.
A Celldömölki Keripar-Gépjavító
Sportkör egyetlen szakosztályától, a
labdarúgástól a bázisszervek 1970-tôl
a támogatást megvonták, ennek kö-
vetkeztében a SASE vezetésének
felajánlották az egyesülést. A SASE
közgyûlése 1970. január 25-én elfo-

Alsósági sportegyesületek

alsósági kézilabdacsapat 1958-1959-es években: 

felsô sor: tóth józsef, szalai lászló, iván ferenc, 

marsai józsef, rózsás imre. alsó sor: tarr lászló, 

ölbei lászló, borsodi sándor, somogyi tibor.
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gadta az egyesülést. Az egyesülési
közgyûlést Völgyi László, Hanzsér Fe-
renc és Molnár Pál készítette elô, és
hívta össze 1970. február 1-jére. A
közgyûlés az egyesülést jóváhagyta,
ami lényegében azt jelentette, hogy
a SASE az 1970-es egyfordulós tavaszi
bajnokságot nem a járási, hanem a
megyei II. osztályba kezdhette meg.
Késôbb kiderült az is, hogy a nôi kézi-
labdacsapat, a járási bajnokság meg-
szûnése miatt, szintén a megyei II.
osztályú bajnokságban szerepelhet.
Lelkesen készültek vezetôk, játéko-
sok és szurkolók a tavaszi bemutat-
kozásra a megyei II. osztályban. A rajt
minden várakozást felülmúlt, annak
ellenére, hogy az elsô fordulóban sa-
ját pályán 3:0-ra alulmaradtak Bô
csapata ellen. Viszont a következô
három mérkôzést simán nyerték
Kám, Horvátzsidány és Mersevát el-
len. A folytatásban aztán már nem
volt olyan sikeres a SASE, s végül a
11. helyen kötött ki (12  4  1  7  14:33
9 pont). A bajnokságban megelôzte
Ölbô, Kenyeri, Bük, Szombathelyi Épí-
tôk, Pósfa, Kemenespálfa, a Szom-
bathelyi Postás, Hegyfalu, Horvátzsi-
dány, Bô, és csak a Mersevát és a
Kám csapata végzett mögötte.
A leány kézilabdacsapat csak egy fél
szezont játszott a megyei II. osztályú
bajnokságban, aztán végleg meg-
szûnt, pedig nem szerepeltek rosszul.
Legyôzték a Szombathelyi Latex csa-
patát 7:6-ra, döntetlent játszottak
Ikervár és a Celldömölki Textiles el-
len, mindkétszer 5:5 lett az ered-
mény, Vönöckön is csak egy góllal,
5:4-re kaptak ki. A Textiles mérkôzés

után visszalépett a SASE. A labdarú-
gócsapatnak az 1970-1971. évi baj-
nokságban egy helyezéssel sikerült
elôbbre lépni a táblázaton. (10. SASE
26  6  7  13  31:62  19 ponttal).
Vezetôség-újjáválasztó közgyûlésre
került sor 1971. október 9-én. A veze-
tôség a szó szoros értelmében
megújult. Két régi vezetô, Völgyi Lász-
ló és Rózsás Imre került be az új
összetételû elnökségbe. Az egyesület
elnöke Szabó István lett. Az elnökség
legfontosabb feladatának az öltözô
megépítését jelölte meg. Az 1971-
1972-es bajnoki évadban szerepelt
legjobban a SASE, melyet több volt
CVESE játékossal tudtak megerôsíteni.
Az Ölbô, Pósfa, Bô, Simaság után az 5.
helyen végzett (24  11  4  9  41:36  26
pont), megelôzte Csönge, a Szombat-
helyi Postás, Bük, Kenyeri, Horvátzsi-
dány, Kám, Mersevát, Hegyfalu csa-
patait. Az öltôzô építése a nagyközsé-
gi tanács és a mezôgazdasági terme-
lôszövetkezet anyagi segítségével,
valamint a tagság társadalmi munka-
végzésével elkezdôdött. A sportegye-
sület háztáján minden rendbe lát-
szott, a labdarúgók szép sikerének
mindenki örült, az öltözô falai a lelkes
társadalmi munkások keze alatt egy-
re jobban magasodott. A játékosok
nagy szorgalommal készültek az
1972-1973-as bajnokságra. Jól is in-
dult az ôszi idény, a nyolcadik forduló
után ötven százalékos szerepléssel a
7. helyen állt a SASE a táblázaton. Ezt
követôen átmenetileg visszaesett a
csapat, s végül az ôszi idény végén a
10. helyen kötött ki. (10. SASE 12  4  1
7  16:20  9 pont). Játékosok és veze-
tôk fogadkoztak, hogy a tavasszal ja-
vítanak a szereplésen. Erre azonban
nem került sor. Mint derült égbôl a
villámlás, úgy érte az 1973. március
3-án tartott közgyûlésen a tagságot
Szabó István sportegyesületi elnök
bejelentése, hogy nincs tovább! A ter-
melôszövetkezet minden támogatást
megvont a sportegyesülettôl, mivel
„tsz-tagok nem sportolnak az egyesü-
letben, saját hatáskörön belül kíván
sportegyesületet létrehozni. A tsz. sa-
ját berkein belül oldja meg az ilyen
problémákat” – olvasható a közgyûlés
jegyzôkönyvében. Az alsósági sport-
élet ezzel a döntéssel nem megtor-
pant, hanem hosszú-hosszú idôre ki-
végeztetett. Akik a döntést hozták
egy falu, egy városrész fiatalságának
sportját vágták ketté, a nézôket fosz-
tották meg nemes szórakozásától, s
vették semmibe a sok-sok társadalmi

munkát. Szerencsére példájukat a já-
rás területén a többi termelôszövet-
kezet nem követte. Sôt… 
Több mint húsz év telt el, mikor a
rendszerváltást követôen, Erdélyi
Antal önkormányzati képviselô állt
elô újra önálló alsósági sportegyesü-
let alakításának gondolatával. A gon-
dolat, annak ellenére, hogy a bánya-
telepi sportpálya megszûnt, köve-
tôkre talált, és 1993 nyarán a fiatal-
ság létrehozta az Alsósági Sport-
egyesületet, röviden az ASE labdarú-
gócsapatát. Az ASE csapatát az 1993-
1994. évi körzeti labdarúgó-bajnok-
ságba nevezték be. Mérkôzéseit a
CVESE salakos edzôpályáján játszot-
ták. Az elsô idény szereplése mutat-
ta, hogy a két évtizednyi kihagyás
nem múlt el nyomtalanul. Az Egyhá-
zashetye, Bô, Boba-Nemeskocs,
Mersevát, Izsákfa, Szeleste, Kenyeri
mögött a tabella végén végzett az
újjászervezett ASE. A második sze-
zonban már ifjúsági csapatot is sze-
repeltettek a bajnoki küzdelmekbe.
Lényegesen jobban szerepeltek a
labdarúgók, az ifjúsági csapat a do-
bogón végzett, míg a felnôttek ép-
pen csak lemaradtak a dobogóról. Az
ASE megalakulásának köszönhetôen
a képviselô-testület döntött arról,
hogy az iskolai tornacsarnokhoz kap-
csolódóan megépítik a labdarúgópá-
lyát is. A harmadik évben, az 1995-
1996. évi bajnokságban már a máso-
dik helyezést mondhatta magáénak
az ASE. Érdemes megjegyezni, hogy
ebben az évben az elsô négy helye-
zett csapat egymás elleni rájátszás-
ban döntötte el a végleges helyezé-
seket. A rájátszás eredményei: ASE –
Simaság 1:0, ASE – Mersevát 1:0, Si-
maság – ASE 3:3, Mersevát – ASE 0:2.
Már-már közelségben volt az elsô
hely, de ekkor a sorsdöntô ASE –
Nagysimonyi találkozón, pályavá-
lasztóként 3:1-es vereséget szen-
vedtek, így aztán Nagysimonyiban
elért 1:1-es döntetlen „csak” az
ezüstéremhez volt elegendô. 
Négyévi körzeti bajnoki szereplés
után a Fenyô Miklós által edzett ASE
az 1996-1997. évi körzeti bajnokság-
ból felkerült a megyei II. osztályba.
Igaz, csak a 4. helyen – (20  12  1  7
62-30  37 pont) – Simaság, Merse-
vát, Csénye mögött végzett, meg-
elôzve Izsákfa, Sitke, Boba, Nemes-
kocs, Egyházashetye, Csönge és Ke-
nyeri csapatait. A különbözô bajnok-
ságok nagyobb létszámra történô
feltöltése miatt a körzeti bajnokság-

sase labdarúgócsapata: felsô sor: tóth istván, grebenár istván, 

tarczi károly, lakatos imre, boldizsár józsef, bagics, 

hanzsér ferenc edzô. alsó sor: békési emil, kosztolánczi, 

vörös jenô, rákóczi ernô, vörös lajos
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ból az elsô négy helyezett lehetett
tagja a megyei II. osztálynak. A II.
osztályban Fenyô Miklós mellett
Zsömlye Zoltán is a csapat edzôje-
ként szerepel. A hazai mérkôzéseken
Fenyô, míg a vidéki mérkôzéseken
Zsömlye dirigálta a kispadról a csa-
patot. Az ôszi idény nem sikerült va-
lami fényesen, mindössze két gyô-
zelmet és két döntetlent könyvelhe-
tett el az ASE. A tavasz már sokkal
jobban sikerült a Rajczi – Sárközi, Zsi-
rai (Kolompár), Bödör (Péter), Tanai
(Horváth) – Varga, Tûzes, Kerék, Ró-
zsás – Nagy, Fekete összeállításban
többször szereplô csapatnak, de a
bentmaradást nem sikerült kiharcol-
ni. A II. osztályból történt kiesés után
újból a körzeti bajnokságnak lett tag-
ja az ASE. A mai napig is itt küzdenek
a sági labdarúgók hétrôl hétre a baj-
noki pontokért, remélhetôleg a most
felújítás alatt álló füves labdarúgó-
pályán még sok sikerrel örvendezte-
tik meg szurkolóikat.
Alsóság sportjáról szólva igazságta-
lanok lennénk, ha nem ejtenénk né-
hány gondolatot a nôi labdarúgócsa-
patról, az Alsósági Tigrisekrôl. A is-
kolai tornacsarnok átadása után a lá-
nyok is úgy döntöttek, hogy szabadi-
dejükben a focinak hódolnak. Elôször
teremben kóstolgatták a focilabdát,
aztán mikor elkészült a labdarúgó-
pálya, a szabadban is sokat gyako-
roltak. Végül már komolyabbra for-
dult a játszadozás, csapattá szerve-
zôdtek, rendszeres edzéseket tartot-
tak, és amikor már úgy érezték,
hogy porondra léphetnek, akkor na-

gyon sok kupa- és bajnoki mérkôzé-
sen kápráztatták el játékukkal te-
remben és szabadtéren egyaránt
szurkolótáborukat. A megyében és
megyén kívül is elismertek a Tigri-
sek, és sok szép trófeával gazdagí-
tották vitrinjüket. Remélhetôleg
még sokat fogunk hallani róluk, s ta-
lán egyszer majd az országos baj-
nokságban találkozhatunk velük,
szurkolhatunk az Alsósági Tigrisek-
nek. Addig is minden elismerés a
vezetôknek és játékosoknak.

»TARRÓSY IMRE

Az alsósági sportegyesületek elsô ré-
szében megjelent a Sági Építôk SK
labdarúgóinak fényképe. Sajnos a
feliratozásban két név helytelenül
szerepel. A képen nem Fekete Lajos
és Marsai Elek látható, hanem Fekete
helyett Horváth Imre, Marsai helyett
pedig Lang István. Az elírásért elné-
zést kérünk.

ase labdarúgócsapata, amely kiharcolta a ii. osztályt: képen láthatók: erdélyi antal ase elnöke, 

lakatos lászló szakosztályvezetô, fenyô miklós játékos-edzô, bogdán tibor, fekete tamás, gaál tamás, 

herczeg csaba, horváth árpád, horváth jános, horváth lajos, kerék józsef, nagy józsef, nagy szabolcs, 

németh károly, szalay zoltán, tamás józsef, tarczi ferenc, varga istván, varga józsef

alsósági tigrisek nôi labdarúgócsapat: képen láthatók: balázs dorka, balhási nóri, bôsze vero-

nika, fenyô klaudia, göcsei judit, heiner tímea, horváth anikó, marton judit, nagy helga, nagy

katalin, zsemlye viktória.

A Gáyer Gyula Általános Iskola Diák-önkor-
mányzati Munkájának Elôsegítéséért Alapít-
vány megköszöni mindazok támogatását, akik
az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával támogatták intézmé-
nyünket. A pénzt a tanulók szabadidôs prog-
ramjainak lebonyolítására, versenyek díjazá-
sára, kirándulások támogatására használtuk
fel. Támogatásukra továbbra is számítunk.
Számlaszámunk: 11747044-20005540.

A Gáyer Gyula Általános Iskola és Diáksportkör
Tevékenységének Elôsegítéséért Alapítvány
megköszöni mindazok támogatását, akik az
elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-
ának felajánlásával támogatták az alapítvány
munkáját. Az összeget a harmadik évfolya-
mos tanulók úszásoktatására, a Gáyer-kupa
szervezésére és szerek vásárlására fordítot-
tuk. Tisztelt támogatóinkra a következô évben
is számítunk. Adószámunk: 18884911-1-18.

Közlemény
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31/2004. (VIII.26.) számú rendelet
az építési engedélyezési eljárás so-
rán szükséges parkolóhely-biztosí-
tási kötelezvény elôsegítésérôl
Celldömölk Város Önkormányzatának
képviselô-testülete (továbbiakban:
képviselô-testület) a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
(1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, továbbá az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérôl szó-
ló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiak-
ban: építési tv.) 62. § (1) bekezdés g./
pontjában foglaltakra figyelemmel, a
gépjármû elhelyezési kötelezettség
biztosítása érdekében – a 253/1997.
(XII.20.) kormányrendelettel elfoga-
dott Országos Településrendezési és
Építési Követelmények (a továbbiak-
ban: OTÉK) 42. §-ban foglaltak alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy Celldömölk
város sajátosságaira figyelemmel
megállapítsa azokat a helyi szabályo-
kat, amelyek a város beépítésére
szánt területén az építési engedélye-
zési eljárás során az építési törvény
elôírásai alapján alkalmazandó hatá-
lyos rendelkezések (OTÉK) szerint
elôírt gépjármûtároló – várakozóhely
(továbbiakban együttesen: parkoló-
hely) biztosítási kötelezettség teljesí-
tését elôsegítse.
A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed
Celldömölk Város beépítésre szánt te-
rületére.
(2) Minden építtetôre, aki a fenti te-
rületen a szükséges parkolóhelyek
számának növekedésével járó új
épület építésére, meglévô épület
átalakítására, bôvítésére, valamint
rendeltetésének módosítására kér
építési, illetve fennmaradási enge-
délyt (továbbiakban: építés), továbbá
azokra az építtetôkre, akik az új épí-
tés során meglévô parkolóhelyet
szüntetnek meg.
(3) A rendelet alkalmazása szem-
pontjából városközpontnak a Temes-
vár u., Hámán Kató u., József Attila u.,
Széchenyi u., Dózsa György u, Budai
Nagy A. u., Wesselényi u., Vörösmar-
ty u., Hunyadi u., Temesvár utcák ál-

tal körbezárt és e területre nyíló in-
gatlanok számítanak.
A parkolóhelyek biztosításának módjai
3.§ (1) Az építés során az OTÉK-ban
megállapított parkolóhelyeket – e
rendeletben szabályozott eltérések-
kel – elsôsorban az építtetô saját tel-
kén kell biztosítani.
(2) A parkolóhely-szükséglet az aláb-
biak szerint is teljesíthetô: parkoló-
hely-építési hozzájárulás megfizeté-
sével, parkolóhely kiépítése.
(3) Lakásépítéshez a parkolóhelyet a
városközponton kívül csak saját tel-
ken lehet biztosítani.
(4) A (2) bekezdés szerinti parkoló-
hely-szükséglet biztosítására az ön-
kormányzattal kötött megállapodás
alapján kizárólag akkor van lehetô-
ség, ha az elôírt parkolóhely(ek)
kialakítása mûszaki okokból az épít-
tetô saját telkén nem biztosítható.
Parkolóhely-megváltási díjra vonat-
kozó szabályok
4.§ (1) Nem teljesíthetô parkolóhely-
építési hozzájárulás megfizetésével a
szükséges parkolóhely-szám az aláb-
bi esetekben:
a) iparterületen engedélyezésre kerü-
lô létesítmények várakozóhelyeinél,
b) 50 személy feletti befogadó-ké-
pességû vendéglátóhelyek létesíté-
séhez elôírt parkolóhelyek biztosítá-
sánál,
c) szálláshelyek építéséhez elôírt vá-
rakozóhelyeknél,
d) mozgáskorlátozottak részére par-
kolóhely biztosításánál, ahol azt az
OTÉK elôírja.
(2) A város teljes területén önálló
rendeltetési egységenként legfeljebb
az OTÉK által elôírt parkolóhely szá-
mának 50%-áig lehet parkolóhely
építési hozzájárulást fizetni, kivéve a
városközpontban építendô lakásépí-
téseket, ahol a megváltás az elôírt
parkoló hely számának 100%-áig ter-
jedhet.
(3) A parkolóhely-építési hozzájáru-
lás mértéket a rendelet 1. sz. mellék-
lete tartalmazza.
(4) A megváltási díj fizetésérôl szóló
megállapodást a polgármesteri hiva-
tal mûszaki osztálya készíti elô és
tartja nyilván. A szerzôdést az önkor-

mányzat nevében a polgármester kö-
ti meg. A megállapodásnak tartal-
maznia kell a vonatkozó hatályos
rendelkezés szerint kiszámított és
megváltott parkolóhelyek számát. Az
errôl szóló nyilvántartást – ügyirat-
számonként és parkolóként – a mû-
szaki osztály vezeti.
(5) A megállapodást aláírni az építé-
si engedély kiadása elôtt kell. A díj
50%-át az építési engedély jogerôre
emelkedésétôl számított 15 napon
belül, a fennmaradó 50%-át a hasz-
nálatbavételi engedély benyújtásáig
kell megfizetni.
(6) A befizetett parkolóhely-építési
hozzájárulás az önkormányzat költ-
ségvetésében elkülönítetten kezelt
parkoló-alapba kerül. A parkoló-alap-
ban lévô összeget kizárólag belterü-
leti parkolóhelyek létesítésére lehet
felhasználni. A felszíni parkolóhely
megépítésérôl az önkormányzat há-
rom éven belül köteles gondoskodni,
valamint fenntartását a továbbiakban
biztosítani.
(7) Az önkormányzat éves költségve-
tésének tartalmaznia kell az elôzô
években befolyt összeget, és a tárgy-
évben, valamint a tárgyévet követô
évben megvalósítani kívánt közterü-
leti parkolóhelyek elôirányzatát.
Az OTÉK hatálya alá tartozó területek
különös szabályai
5.§ (1) Autószerelô mûhely, valamint
autókereskedés létesítésénél 60 m2
árusító – (szolgáltató) tér nagyságáig
az OTÉK által elôírt parkolóhely-nor-
máktól + 25%-os eltéréssel (növelés-
sel) kell a parkolóhelyek számát
megállapítani. 60 m2 alapterületen
felül az OTÉK parkolóhely-normái az
irányadóak.
(2) Az egészségügyi intézmények
(fekvôbeteg ellátás), továbbá kultu-
rális vagy sport célra építendô létesít-
mények esetében, ha a megépítendô
parkolóhelyek száma 100 db felett
van, a 100 feletti mennyiség legfel-
jebb 50%-kal csökkenthetô.
(3) Kereskedelmi célú létesítmények
esetében kedvezmény kizárólag ak-
kor adható, ha a megépítendô parko-
lóhelyek száma 200 felett van. Ebben
az esetben a 200 feletti mennyiség

Celldömölk Város Önkormányzata
képviselô-testületének rendelete
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legfeljebb 50%-kal csökkenthetô.
(4) Amennyiben az önkormányzat ál-
tal értékesített ingatlanon történô
építés során az OTÉK által megadott
parkoló-normák e rendelet alapján
nem biztosíthatók, a képviselô-testü-
let a használatbavételhez szükséges
parkolóhelyek biztosításáról az érté-
kesítéssel egyidejûleg dönt.
6.§ (1) Az iparterületen ipari tevé-
kenységet folytató létesítmények
esetében az építési engedélyezési el-
járás során az OTÉK-ban elôírt parko-
lóhely-normáktól – 30%-os eltéréssel
(csökkentéssel) lehet megállapítani a
parkolóhelyek számát.
(2) Az iparterületen a létesítményhez
szükséges parkolóhelyeket kizárólag
az építési telken kell kialakítani.
(3) Megváltási díj megfizetésével e
területeken a parkolóhely építési kö-
telezettség teljesítése nem engedé-
lyezhetô.
Vegyes és záró rendelkezések
7.§ (1) Amennyiben az önkormány-
zat a megváltási díj megfizetésével
általa kiépített parkolót a késôbbiek-
ben a fizetôparkolási rendszerbe be-
vonja, a fizetôparkolási díj megfize-
tése az építtetô számára is kötelezô,
de számára 5 évig díjfizetési kedvez-
mény jár.
8.§ (1) Már meglévô épületek átépí-
tése és rendeltetés változása esetén
kizárólag az új rendeltetésben elôírt
számú parkolóhely igényt (többletet)
kell megállapítani.
(2) A rendelet 5. §-ában megfogal-
mazott kedvezmények megállapítá-
sánál az építéstervezés során a hatá-
lyos jogszabályi elôírások alapján ki-
számított, ténylegesen kiépítendô
parkolóhely-számot kell figyelembe
venni. Már kiépített vagy elméletileg
elszámolható parkolóhelyek után
kedvezmény nem adható.
9.§ (1) Ez a rendelet 2005. január 1.
napján lép hatályba, egyidejûleg a
15/1995. (III.29.) számú önkormány-
zati rendelet hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet hatályba lépését kö-
vetôen benyújtott építési engedélye-
zési eljárásban kell alkalmazni.
1. számú melléklet
Parkolóhely-megváltási díjak összege
parkolóként
A város területén felszíni parkolásra
általános esetben: 320 ezer Ft+áfa.
A város területén felszíni parkolásra
lakás esetében: 160 ezer Ft+áfa.

»Fehér László polgármester
Baranyai Attiláné dr. jegyzô

A Városi Sportcsarnokban december 20-
án, 21-én, 22-én, 23-án, 27-30-án tizen-
hatodik alkalommal rendezik meg Celldö-
mölk Város Szilveszter-kupa parkettfoci
gáláját.
Jelentkezést nyolc korcsoportban várunk,
a csoportok megnevezése után a nevezé-
si díjak összege szerepel.
I. korcsoport: 1996. január 1. után születet-
tek; 5.800 Ft.
II. korcsoport: 1994. január 1. után szüle-
tettek; 5.800 Ft.
III. korcsoport: 1992. január 1. után szüle-
tettek; 7.500 Ft.
IV. korcsoport: 1990. január 1. után szüle-
tettek; 7.500 Ft.
V. korcsoport: 1988. január 1. után szüle-
tettek; 9.000 Ft.
VI. korcsoport: 1986. január 1. után szüle-
tettek; 10.500 Ft.
VII. korcsoport: felnôtt korosztály; 15.500 Ft.
VIII. korcsoport: 1970. január 1. elôtt szüle-
tettek (öregfiúk); 15.500 Ft.
Egy-egy csapatban maximum 10 személy
nevezhetô. Aktív játékosok is szerepelhetnek
a mérkôzésen, az alábbi megkötésekkel:
– csapatonként összesen 4 megyei I. osz-
tályú, illetôleg NB-ben vagy külföldön
szereplô játékos nevezhetô;
– háromnál több egyszerre nem lehet a
pályán (függetlenül a külföldi bajnoki osz-
tálytól).

Nevezés:
December 10. (péntek) 12 óráig lehet ne-
vezni a Celldömölk Város Polgármesteri
Hivatal I. emelet 17. szobájában Molnár
Gábor szakreferensnél. A nevezési díjat
jelentkezéskor kell befizetni. Nevezést
csak a mellékelt nevezési lapon fogadunk
el. A nevezési lap Molnár Gábornál besze-
rezhetô. Aki tud, megadhat e-mail címet.
Díjazás:
Az egyes korcsoportok gyôztes csapatai
serleget kapnak. 1–3. helyezettek oklevél
(csapat) 10+1 fô éremdíjazásban része-
sülnek.
Egyéb tudnivalók:
Jelentkezéskor kell leadni a csapatok névso-
rát a játékosok születési évének megjelölé-
sével, valamint a csapatvezetô pontos cí-
mével. Óvás nincs, vitás esetekben a ver-
seny rendezésével megbízott személy dönt.
A mérkôzésen csak torna- vagy stopli nél-
küli sportcipôt lehet használni. Labdát a
csapatok kötelesek biztosítani.
A sorsolást december 15-ig (szerdáig)
minden csapat megkapja.
A csoportbeosztásokat december 10-én
14 órakor a polgármesteri hivatal házas-
ságkötô termében tartjuk.
Jó felkészülést! Várjuk a jelentkezéseket!
Információ: Molnár János, tel.: 06-70-330-
8925, mj513@freemail.hu

»A Rendezôbizottság

Szilveszteri teremfoci

A mozgáskorlátozottak számára Kaposváron
megrendezett országos bajnokságon Horváth
Béla és Karádi András sikerrel szerepelt. Horváth
Béla kerekes székes kategóriában elsô helyezett
lett, Karádi András pedig álló nekifutásos kate-
góriában a dobogó harmadik helyén végzett.

» POSTÁNKBÓL Tekebajnokság

Jó állapotban lévô, 240 l-es mélyhûtôláda 30.000
Ft-ért eladó. Érd.: 95/420-886.

Fiat Punto, 1,1-es, 1994-es, extrákkal, vonóho-
roggal, 2006 májusáig érvényes mûszakival
eladó. Irányár: 850.000 Ft. Érd.: 06 70/231-2193.

Celldömölk belvárosában 25 m2-es, külön vízzel,
gázzal, villannyal, telefonnal rendelkezô üzlethe-
lyiség eladó. Érd.: 06 30/264-9863.

Celldömölkön 1200 m2-es építési telek közmû-
vekkel eladó. Érd.: 06 30/500-7635.

» APRÓHIRDETÉS

Egyházközségünk kis lét-
számú, de lelkes énekka-
ra a szakonyi templom-
ban szerepelt. Énekkarunk vezetôjét
Szakos Csaba evangélikus lelkész ke-
reste meg azzal, hogy Szakonyban
az ünnepi istentiszteleten énekel-
jünk. Az ünnepséget abból az alka-
lomból tartották, hogy a templom
orgonája újból megszólalt. Kórusunk
örömmel fogadta a felkérést, a lehe-
tôséget, a próbákon lelkiismerete-
sen készültünk.
Az utazáshoz Balogh Zsolt biztosí-
totta az autóbuszt, amiért ez úton
is köszönetet mondunk. Szeret-
nénk hálánkat kifejezni az autó-
busz vezetôjének is, aki a vasárnap
délutáni szabadidejét áldozta fel,
vállalva az utat.

»A celldömölki egyházközség 
énekkara és vezetôje
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NB II. – 8. forduló
Pécsi Tüke – CVSE-Mávépcell II. 8:10
Gyôztek: Ölbei 2, Faragó 2, Csonka 2,
Teket 2, az Ölbei-Csonka és a Faragó-
Teket páros.
A mieink óriási csatában gyôztek Pé-
csett a második helyen tanyázó csa-
pat ellen. A két páros megnyerése
döntônek bizonyult.

NB III. – 10. forduló
Balatonfüredi SC – CVSE-Mávépcell III.
14:4
Gyôztek: Fehér László 3 és a Balázs-
Szabó páros.
A listavezetô ellen nem volt esélye a
tartalékosan asztalhoz álló cel-
lieknek.

Extra Liga – 5. forduló
BVSC I. – CVSE-Mávépcell 10:2
Gyôztek: Mercz Gábor l (újonnan iga-
zolt játékos, most játszott elôször a
celldömölki csapatban), Németh Já-
nos 1.
A válogatottakból álló BVSC ellen a
tisztességes helytállás volt a cél, ezt
a mieink  teljesítették.

CVSE – Szentgotthárdi KK 32:22 (14:10)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabda-
mérkôzés. Vezette: Jancsó, Marczinka.
CVSE: DÉNES – Kormos (2), POZSONYI
(7), Ludvig, TÓTH A. (4), CSITKOVICS
(7), GUBIÁN (5). Csere: Horváth –
LENDVAI (4), Vincze, Sali, Jakab, Bako-
nyi (3), Koronczai. Edzô: Mátés István.
Mátés István: Jól kezdtük a mérkôzést,
de az elsô félidô vége felé egy gólra
felzárkózott a Szentgotthárd. Az idô-
kérés használt a csapatnak, a szünet-
re négygólos elônnyel mentünk. A
második félidôben egyértelmûen el-
lenfelünk fölé nôttünk. Megérdemel-
ten nyertünk, gratulálok a csapatom-
nak az ôsz teljesítményhez.
Ifjúsági mérkôzésen 27:26 arányú
vendégsiker született.

Gyôri ETO III. – CVSE 34:26 (17:15)
Gyôr, 100 nézô, NB II-es nôi bajnoki

kézilabda-mérkôzés. Vezette: Tóth,
Török.
CVSE: Balogh – Kertész, SZOMORKO-
VITS L. (6), JUHÁSZ (7), Szomorkovits
A. (4), PUPP (8), Foglszinger (1). Cse-
re: Mendel – Bakonyi. Edzô: Molnár
János.
Molnár János: Az elsô félidôben még
tartottuk a lépést a négy NB I/B-s játé-
kossal felálló Gyôrrel, ezt mutatja a fél-
idei eredmény is. A második játékrész-
ben ôk 17, mi pedig 9 gólt dobtunk. A
szabályok adta lehetôséggel éltek, a
négy magasabb osztályban is játszó
emberük összesen 23 gólt dobott.
Ifjúsági mérkôzés nem volt.

Mátés István gárdája az ôszi szezont
a 2. helyen zárta, a nôi csapat pedig
az 5. helyen várja a tavaszi folytatást.
Az edzôk következô lapszámunkban
értékelik csapataik ôszi szereplését.

»VASS VERA

Asztalitenisz
A CVSE NB II-es férfi kézilabdázói az utolsó ôszi fordulóban megyei rang-
adón Szentgotthárd együttesét látták vendégül, és magabiztos gyôzelmet
arattak. A nôk Gyôrben vendégeskedtek, és az NB I/B-s játékosokkal felál-
ló Gyôrtôl 8 gólos vereséget szenvedtek. 

Mindössze 17 éves voltál, mikor he-
lyet követeltél magadnak a Celldö-
mölki Vasutas Egyetértés SE labdarú-
gócsapatában. Velünk együtt szo-
rongtál, mikor hosszú idô után újra NB
III-as mérkôzésre került sor 1957. au-
gusztus 25-én. A CVSE a Veszprémi TC
csapatát látta vendégül, és Te ezen a

mérkôzésen debütáltál. A bemutatko-
zásod remekül sikerült, hiszen a 2:2-
es mérkôzésen gólt lôttél. Igen, gólt
lôttél, és a celli csapatban a követke-
zô száztíz bajnoki mérkôzéseden még
nagyon sokat. Te, mint a csapat Ben-
jáminja, ismert, szeretett, sôt sokszor
ünnepelt játékosa lettél a csapatnak.
Játékoddal ki is érdemelted a szurko-
lók, játékostársaid elismerését. Em-
lékszem arra, amikor megnyertük az
1960-1961-es megyei bajnokságot,
akkor Te Táplánszentkereszten, sérü-
lésem miatt kisegítettél a kapuban is.
A 3:2-es gyôzelmet nem csatárként,
hanem kapusként élted meg. Ez a
gyôzelem jelentette a bajnoki címet a
celldömölki kék-sárgáknak.
Persze nem csak Cellben figyelték a
játékodat, az NB II-es Haladás is felfi-
gyelt arra. A bajnokság megnyerése
után 1961 nyarán kerültél Nagy Gyur-
ka a Haladáshoz. Itt az 1961-1962-es
bajnoki évadban megnyertétek az NB
II Nyugati-csoportjában a bajnoksá-
got, és ezáltal felkerültetek az NB I-

Emléked megôrizzük
be. 1962. augusztus 19-e és 1963. jú-
nius 30-a között tizenöt NB I-es baj-
noki mérkôzésen léptél a Haladás szí-
neiben pályára. A Haladástól Székes-
fehérvárra vitt az utad, ahol megszü-
letett az elsô házasságból leánygyer-
meked. Itt a MÁV Elôre játékosa lettél,
és több éven át játszottál az NB II-ben
és NB I/B-ben. Sportpályafutásodnak
sérülésed vetett véget. Hazatértél, a
sporttal végleg szakítottál. A MÁV-nál
dolgoztál becsülettel, s közben újra-
házasodtál. Második boldog házassá-
godból egy fiúgyermeked született.
Kedves Gyurka! Mindnyájan tudtuk,
hogy súlyos betegség támadta meg
szervezeted. Ennek ellenére bíztunk,
hogy legyôzôd a kórt. Örömmel kons-
tatáltuk, hogy hétrôl hétre figyelem-
mel követed a mostani csapat játékát,
meg-megjelensz a CVSE mérkôzése-
ken. De aztán szomorúan vettük a hírt,
hogy elvesztetted a csatát, gyôzedel-
meskedett a gyógyíthatatlan kór. Itt
hagytál bennünk, szeretett feleséged,
Ágit, gyermekeid, unokáid, rokonaid,
volt játékostársaid, ismerôseid és tisz-
telôid. Búcsúzunk Tôled, emléked
megôrizzük. Pihenj békességben.

Játékostársaid nevében: Tarrósy Imre

felsô sor: hanzsér ferenc, lábas györgy, vörös károly, 

polgár józsef, zseli károly, görög istván, tarrósy imre, 

katona lászló, bognár béla edzô. alsó sor: horváth lajos,

németh béla, poór józsef, szabó lászló, nagy györgy

Rangadót nyertek a férfiak
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az nb ii hummel-csoport állása

Végzetes hibák a listavezetô ellen
Celldömölki VSE-Cell-Modul – Felcsút SE
1:2 (0:0)
November 6. Celldömölk, 500 nézô.
Vezette:  Kovács G. (Raff, dr. Egedy).
Celldömölk: Tarczi –Gyôrvári, Subicz,
Csákvári, Bodor – Vajda L.,
Manganelli, Palkovics, Beke (Somo-
gyi) – Németh, Pungor N. (Pungor I.)
Edzô: Sebestyén Attila.
Felcsút: Hegedûs – Gálos, Szalai Cs.,
Trampler, Sörös – Máj, Domján, Szilá-
gyi, Móri – Földes G. (Ribi), Varga I.,
(Galaczi). Megbízott edzô: Pálinkás
András.
A záró fordulóban két rutinos játéko-
sát, Hegyi Lászlót és Szabó Leventét
sárga lap miatt kellett nélkülözni a
celldömölki csapat edzôjének, Sebes-
tyén Attilának. A két hiányzó ellenére
bizakodó volt a szurkolói hangulat.
Legtöbben a döntetlen eredményt vár-
ták a listavezetô Felcsút ellen. Az elsô
félidôben az elsô perctôl kezdve nagy
küzdelem folyt a pályán, de fôleg a ha-
zai csapat játékába sok hiba csúszott.
Keménységért egyik csapat sem ment
a szomszédba, de ennek ellenére kirí-
vó szabálytalanságot nem követtek el
a játékosok. A jó iram ellenére egyik
csapat támadói sem voltak a kapukra
gólveszélyesek, így gól nélkül vonul-
hattak az öltözôkbe. A második játék-
részt viszont góllal kezdték a hazaiak.
A 48. percben egy jobb oldali támadást
követôen Vajda László tört be a 16-
oson belülre, s vezette majdnem az
alapvonalig a labdát. Középre akarta
beadni, de Szalai kézzel ezt megaka-
dályozta. A játékvezetô habozás nélkül
a 11-es pontra mutatva jelezte, hogy
büntetôrúgás következik. A labda mö-
gé Beke állt, és higgadtan a balra el-
mozduló kapus mellett a jobb sarokba
lôtte a labdát. (1-0). A hazai öröm
azonban nem sokáig tartott, öt perccel
késôbb egy támadást csak szabályta-

lanság árán tudtak a hazai védôk ha-
tástalanítani. Bal oldalról, mintegy 25
méterrôl Földes Gábor végezte el a
szabadrúgást. A rosszul felálló sorfal és
a rosszul helyezkedô kapus mellett a
laposan meglôtt labda utat talált a
hosz-szúsarokba, s a hálóban kötött ki.
(1-1).  A gól megbénította a hazai csa-
patot, s a jobb erônlétben lévô, és a
gyôzelemért mindent elkövetô listave-
zetô fölénybe került, gyakran tartotta
nyomás alatt a hazai védelmet. Az
egyik támadásvezetést követôen, a
68. percben Móri vezette rá a labdát a
jobb oldali 16-os sarkánál Bodorra, aki-
nek nem sikerült hárítani, lábáról a 16-
oson belülre perdült a labda. A labdát
a kifutó kapus elôtt Móri érte el, és a
vetôdô Tarczi hasa alatt a hálóba gurí-
tott. (1-2). A vendégcsapat a vezetés
megszerzése után láthatóan a védeke-
zésre rendezkedett be, a hazai táma-
dásokat már a térfél közepén taktikai
faultokkal igyekeztek széttördelni. A
nagy védekezésre a 81. percben majd-
nem ráfizettek. A csereként beállt
Pungor Istvánt egy jobbról belôtt labda

1. Felcsút 15 10 2 3 28 - 16 32
2. Soroksár 15 8 6 1 33 - 14 30
3. Paks 15 8 3 4 23 - 16 27
4. Balatonlelle 15 7 4 4 25 - 21 25
5. Kaposvölgye 15 7 3 5 20 - 19 24
6. Budakalász 15 6 5 4 29 - 21 23
7. Gyirmót 15 6 5 4 23 - 18 23
8. Integrál-DAC 15 7 1 7 26 - 26 22
9. Celldömölk 15 6 3 6 23 - 18 21
10. Veszprém 15 6 3 6 19 - 19 21
11. Barcs 15 5 5 5 19 - 20 20
12. Szentlôrinc 15 5 2 8 23 - 21 17
13. Komló 15 3 6 6 15 - 19 15
14. Mezôfalva 15 4 3 8 26 - 31 15
15. Budafok 15 4 2 9 13 - 25 14
16. Pénzügyôr 15 1 1 13 8 - 49 4

A 15. záró forduló további mérkôzései-
nek eredményei: Pénzügyôr-
Soroksár 0-5, Veszprém-Budaka-
lász 3-2, Gyirmót-Komló 0-0, Mezô-
falva-Szentlôrinc 0-5, Barcs-Bala-
tonlelle 1-1, Kaposvölgye-Paks 3-0,
Budafok-Integrál-DAC.

A 14. fordulóból elmaradt mérkôzés
eredménye: Balatonlelle-Veszprém
3-1.

orbán viktor volt miniszterelnök a felcsút tartalék

játékosaként volt jelen a mérkôzésen

az ötösön tisztán találta, de ô ajtó-ab-
lak helyzetben elmulasztotta az egali-
zálást, kapásból az üres kapu mellé
durrantott. A szurkolók jól számítottak,
legalább a döntetlent megérdemelte
volna a celli csapat, de az elsô hat he-
lyezésbe kerüléshez a gyôzelemre lett
volna szükség. Javítani, már csak ta-
vasszal lehetséges.

»TIM

az ôszi idény legjobb teljesítményét nyújtó já-

tékosa, csákvári zsolt
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Czotter Gábor nyugdíjas fômozdonyvezetôtôl kapott levelet szerkesztôsé-
günk, amelyben mesterétôl, a közelmúltban elhunyt Moór Lajostól búcsú-
zik. Írásának részleteit közöljük.

Elment a Mester

Szeptember közepén az evangélikus
templomban kísértük utolsó útjára
Moór Lajos nyugdíjas fômozdonyve-
zetôt. Égi vezénylést kapott, elment
leváltani partnerét, Vida Lászlót. Laci
bácsi már évek óta robog a „csillag-
közi expressz” mozdonyával, és
most már ismét együtt szolgál a két
masiniszta.

Éveken, sôt évtizedeken át partnerek
voltak: az A 328-028-as masinán, ké-
sôbb az 520-as gépen, majd a 424-

215-ös „Nurmin”. A „Nurmit” sokszor
vezettem én is, sokat húztam a sza-
bályzóját. A két mester szinte apai
szeretettel tanított a mozdonyveze-
tés mûvészetére. Nagyon értették és
szerették a szakmát. Ez elsô pillantás-
ra is meglátszott a mozdonyon, lát-
szott, hogy nem akárkik a gazdáik. A
celldömölki fûtôháznál Vida László és
Moór Lajos vezér urak kezdeménye-
zésére alakult meg a II. Rákóczi Fe-
renc brigád, Laci bácsi volt a brigád-
vezetô. Országosan, sôt az ország ha-
tárain túl is híre volt a brigádnak,
nagyban emelték a fûtôház és a vá-
ros tekintélyét.
Elkerültem szép hazámból, a Ság
hegy aljáról, és villany-, gôzös-, dí-
zelmozdonyokkal jártam az jártam az
országot, 35 éven át forgott alattam
a mozdony kereke. A hányatott kö-
rülményeimhez hozzájárult a hon-
vágy is. Amilyen sikeres volt a masi-
niszta pályafutásom, olyan zaklatott
a magánéletem. Amikor már nagyon
gyötrôdtem, vonatra szálltam, és volt
egy biztos „támaszpont”, a Ság he-
gyen Moór Lajos mesterem szôlôje,
présháza. A szôlôhöz nem értek, de
amit tudtam, segítettem Lajos bá-

tyámnak. Kapálni, kibontani, beásni a
szôlôt, a présház körül rendet terem-
teni, hordót mosni, ez nem igényelt
szakértelmet, mint szüretkor a put-
tonyozás sem. Mindig vidám hangu-
latban ment a munka, persze ehhez
hozzájárult a „honvágycsitító” nedû
is. És volt néhányszor nóta-délután a
Ság hegy oldalán. Egyszer Szombat-
helyrôl érkeztek vendégek, másszor
a tapolcai nyugalmazott masiniszták-
nak rendezett találkozót. Lajos bátyá-
mat is mindig meghívták, két alka-
lommal én is elkísértem.
Egy alkalommal Simándy József volt a
vendége Moór Lajos mesteremnek.
Ság hegyi viszonylatban, de még a
környéken sem dicsekedhet ilyennel
senki sem. (A dedikált hanglemez ta-
lán még most is megvan a présház-
ban.) Ha jól emlékszem, 1986 nyarán
volt, hogy írt Simándy József nekem:
„Gáborkám, ha tudsz, gyere Balaton-
györökre, kaszálni kellene.” Kaptam
szabadságot, és mentem. Amikor vé-
geztem a kaszálással, mentünk Cell-
dömölkre. Kiértünk Hetye felé, be-
mentünk a Berzsenyi Múzeumba,
majd fel a Ság hegyre. Lajos bátyám
éppen jött le a felsô szôlôbôl. Megle-
pôdött, mikor mondtam, kivel érkez-
tem. Hát, egy jó órát elbeszélgettünk.
Simándy József el volt ragadtatva a
látottaktól, a Ság hegy szépségétôl. 
Megmaradtak az emlékek a Mester-
tôl, aki elment közülünk. Moór Lajos
elment közülünk, de nem halt meg.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Megújulnak Boba utcái, a beruházás-
hoz európai uniós támogatást használ
fel az önkormányzat, és folytatódik a
kultúrház felújítása is. Az önkormány-
zat SAPARD pályázaton nyert közel 48
millió forintot a falu belterületi útjai-
nak teljes lefedésére, tudtuk meg Sza-
bó Ferenc polgármestertôl. A 63,5
millió forintos beruházáshoz szüksé-
ges további összeget az önkormány-
zat saját erôbôl biztosítja. A közbe-
szerzési pályázat lebonyolítása után
egy zalaegerszegi cég végzi majd az
útépítést. Eredetileg november végéig
szerették volna megvalósítani a fej-
lesztést, de az idôjárás miatt – és mi-

vel a pályázat lehetôséget adott rá –
május végéig tolták ki az útépítés be-
fejezésének határidejét. A fejlesztés
során hét utcát – ez közel négyezer
négyzetméteres felület nagyságot je-
lent – látnak el aszfaltburkolattal.
Szabó Ferenc szólt arról is, hogy a
Nemzeti Közmûvelôdési, Könyvtári
Hálózatok Fejlesztése pályázatán 3 és
félmilió forintot nyertek a mûvelôdé-
si ház fejlesztésére. Korábban, szin-
tén pályázati összegbôl már megol-
dották a külsô nyílászárók cseréjét,
most a belsô tér rendezésére és tetô-
javításra használják fel a pénzt.

»T.G.

Gyôrfi Viola modern táncformációt oktat szerdán-
ként a Berzsenyi Dániel Gimnázium tornatermé-
ben. A táncoktató nyolc éve táncol, a formációt há-
rom éve tanítja. A kezdô csoport hetente egy órát
gyakorol, a következô szint már haladónak számít.
A tanulás ideje illeszkedik a tanév menetéhez,
szeptembertôl júniusig szól. Az oktató szerint fon-
tos, hogy a résztvevôk laza, kényelmes ruhában
legyek, ami nem gátolja a mozgást.  Ez a fajta tánc
többféle stílust foglal össze, így építve fel egy lát-
ványos koreográfiát: jazz, funky, hip-hopp, latin-
és akrobatikus show tánc, valamint színpadi moz-
gás. Csoportokban és egyénileg is lehet táncolni
diszkó- vagy slágerzenére, a mostani versenyek is
errôl szólnak. A vezetô szerint a résztvevôkben
nemcsak a tánc szeretete, hanem az összetartozás
érzése is kialakul, ráadásul barátokra is találhatnak
a csoportban. Éppen ezért a modern táncokat min-
denkinek ajánlja, hattól százéves korig, aki szereti
a mozgást. »NAGY ANDREA

Közeleg a karácsony! Nem tudja, mibôl vásároljon? 30.000 forinttól 90.000 forintig 
terjedô, gyors, fedezet nélküli hiteleket kínálunk. Érd.: 06 20/339-0962.

Aszfaltozzák az utakatModern tánc



TANKOLJON NÁLUNK, VELÜNK DUPLÁN NYERHET!
Celldömölk, Kolozsvári úti üzemanyagkút
(Volán-kút, a Mesteri felé vezetô úton.)

Nyitva: H–P 6.00–21.00 Szo-V 6.00–18.00
Balogh Zsolt vállalkozó 

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA
GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál 10 Ft-tal olcsóbb 

a 95-ös és diesel üzemanyag!
MOSTANTÓL PEDIG MÉG JOBBAN JÁR VELÜNK…

… mert minden kedves vásárlónk, aki legalább 5.000 Ft 
értékben vásárol nálunk üzemanyagot, decemberben 

sorsoláson vesz részt!
Fôdíj: egy színes televízió.

További nyeremények: Egy 20 l-es és egy 10 l-es 
üzemanyag-utalvány.

A játék november 2-ától december 14-éig tart.
Sorsolás: december 14-én 18 órakjor a Kolozsvári úti 

üzemanyagkútnál.
(A játékban a készpénzért vásárlók vehetnek részt.)

Ajándékozzon most – törlesszen tavasztól!
Személyi kölcsönök 1 millió Ft-ig 

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 
Celldömölk I., Celldömölk II. 

és vönöcki kirendeltségeinél 3% 
– számlatulajdonosoknak 5% – 

kedvezménnyel, 
folyósítási jutalék nélkül.

Az akció 2004. december 23-áig tart.
Celldömölk, Kossuth L. u. 18. 

Telefon: 95/420-035
Celldömölk, Hegyi u. 1. Tel.: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/B. Tel.: 95/485-010

RÉPCELAK

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

Térjen be HOZZÁNK,

megéri!

A HIRDETÉS NEM MINÔSÜL KONKRÉT
AJÁNLATTÉTELNEK!

PUCCOS CUCCOS
Holland, ôszi-téli, márkás, megbízható minôségû, tartós, többségében
vadonatúj átmeneti és télikabátok, pulóverek, nadrágok, valódi bôr
cipôk, kosztümök, bôrruhák, méteráru. Extra méretek is!

Nyitva tartás: H – P 10 – 13 óra és 14 – 17 óra, Szo 9 – 12 óra

MINÔSÉGET OLCSÓN!
Válogatott cuccokból, öltözzön a PUCCOSBÓL!

CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 11.



Ha 2004. december 31-éig nyit 
vállalkozói számlát 

a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet 

Celldömölk I., Celldömölk II. és 
vönöcki kirendeltségénél, 

számláját 1/2 évig pénzforgalmi 
jutalék nélkül vezetjük.

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. 
Telefon: 95/420-035

Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/B 
Telefon: 95/485-010

RÉPCELAK

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

Térjen be HOZZÁNK,

megéri!
December 12-én és 19-én 

a Totó-lottózó elôtti parkolóban
Aranykapu Vásár

Celldömölkön a piactéren
December 4–24.

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Építôipari gépek bérbeadása 
(árokásó, döngölô, rakodó stb.), 
illetve építôanyag-kereskedés.

Tel./fax: 95/424-616, 06 30/630-4596

Valutaváltás és utaztatás folyamatosan 
egész évben.

Tel/fax: 95/424-616, 06 30/630-4596
Celldömölk, Széchenyi u. 2.

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!
Hirdetésszervezô: Nagy Antal

95/525-810, 
06 20/921-6324

☎


