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ü(öszöntjül<ia zarándokokat a ctíídönioíki Búcsún! 
Három szavazaton múlott 

Izsákfa maradt városrész 
Népszavazást tartottak augusztus 27-én Izsákfán arról, visszakapja-e 

egykori önállóságát a valamikori falu, a mostani városrész. A szavazás 
végeredménye szerint Izsákfa továbbra is Celldömölkhöz tartozik. 

A reggel hattól este hatig nyitva tartó szavazóhelyiségben a 322 
választásra jogosult izsákfai polgár közül 229-en járultak az urnához. 
Két szavazat volt érvénytelen. Az érvényes szavazatok közül 112-en 
az elszakadás mellett, 115-en ellene voksoltak. Mindössze három 
szavazaton múlott, hogy sikerül-e az elszakadási kísérlet, azoknak lett 
tehát igazuk, akik szoros eredményt jósoltak. 

Mint nyilván sokak előtt ismert, Izsákfa 1979-ig volt önálló telepü
lés, akkor a várossá nyilvánítással egy időben Celldömölkhöz csatol
ták. Négyszáz lakója között mindig voltak, akik úgy gondolták, önálló 
községként Izsákfa fejlődöképesebb, mint városrészként. A tavasszal 
indult népi kezdeményezés jogilag arra késztette a celldömölki képvi
selő-testületet, hogy kiírják az erről szóló népszavazást. Az eredmény 
már ismert. 

Az önállósodási kísérletnek ezzel azonban csak az első szakasza 
fejeződött be, ugyanis jogilag nem kizárt, hogy a népi kezdeményezés 
ismét elinduljon. Egy éven belül azonban nem lehet újra kiírni a 
népszavazást. Időközben viszont képviselői és helyhatósági választá
sok lesznek, tehát csaknem teljesen bizonyos, hogy legelőbb 1995-ben 
jöhet szóba ismét komolyan az izsákfaiak elszakadási szándéka. 

B. 

Közös dolgaink C=> o S 

Falunap Merseváton 
Harmadszor rendezték meg az 

idén Merseváton a falunapot, ez
úttal államalapító szent királyunk 
ünnepéhez kapcsolódóan augusz
tus 20-án és 21-én. A házigazda, 
a Vöröskereszt helyi szervezete 
ezúttal is bőséges programkíná
lattal várta a vendégeket - a hely
belieken kívül afaluból elszárma
zottakat és a környékbelieket. 

A színvonalas eseménysort a 
falubanélő amatőr képző-és ipar
művészek, szerényebben szólva a 
kézművesek munkáiból rendezett 
kiállítás megnyitója vezette be a 
helyi művelődési házban. A kiál
lított anyag cseppet sem volt sze
rény, a használati eszközöktől a 
dísztárgyakig sok mindent meg
csodálhatott a népes közönség. 
Aztán következtek a sportrendez
vények: lányok-asszonyok röp
labda-mérkőzés, a falu legerő

sebb embere verseny. A cukrász
termékek bemutatóját és a kisál
lat-kiállítást este ifjúsági bál kö
vette. Másnap zeneszóra ébredtek 
a mersevátiak, s máris siethettek 
akirakodóvásárba. Ebéd után újra 
sporteseményeken szórakozhat
tak. A délutáni politikai fórum 
szónoka Mayer Bertalan, az Ag
rárszövetség alelnöke, a falu szü
lötte volt. Az egyórányi politizá
lás sem fárasztotta ki a jelenlévő
ket, ha valaki mégis így érzett 
volna, felüdülhetett a kemenes-
magasi citerazenekar és sümegi 
színjátszó csoport produkcióján. 
Közben főtt a birka- és a marha
gulyás. Este meggyújtották a tá
bortüzet, majd nosztalgiabál zárta 
a kétnapos programot. 

Újságírói kérdésekre válaszol
va Mayer Bertalan elmondta, 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Szeptember elejét írjuk már, túl va
gyunk a becsengetésen minden iskolában. 
Sietős nebulók vágnak át a tereken, vagy 
sétálgatnak éppen, gondolván, úgysem 
maradnak le semmiről. Szeptember van, 
az ezredvég egyik szeptembere és magyar 
szeptember. Azért van ennek mindig nagy 
tétje, mert valami elkezdődik, amelynek a 
vége a végtelen lehet - talán, mert embe
rek ülnek a padokban, s az ember határta
lansága nem ismer határt. Szándékosan 
írok embert, mert a kis elsős ferde egyene
seiben ugyanúgy benne rejtőzhet az atom
tudós senki által nem ismert felfedezése, 
mint egy nagy művész első, sokat érő 
ecsetvonása. Minden lehetséges. Az iskola 
egy csodás, titkokkal teli műhely, ahol ko
vácsolják, csiszolják, élesítik az élő, ele
ven anyagot, amely majd egyszer valamivé 
formálódik, amelynek haszna lesz. Haszna 
lesz így vagy úgy, valamiképp biztosan. És 
ez a fő cél. Használni akarni, mint akartak 

Becsengettek 
oly sokan régi nagy magyarok közül. Nem 
a hírnevet, a vagyont, a dicsőséget hajtot
ták, hanem használni, szolgálni akartak 
egyszerűen, mely ösztönösen nagyszerűvé 
tette őket. Ez most a „Házi feladat", de 
nemcsak diáknak és tanárnak, de minden
kinek egyaránt. Mert gondok nehezítik éle
tünket, kinek kisebb, kinek nagyobb mér
tékben. A tanítás folyamatában és a tanu
lásban is sokszor feltehető a kérdés: ho
gyan? De ha értékes a cél, eléréséhez 
tiszta az eszköz, akkor soha ne kérdez
zük: miért? Ha elértünk valamit, ami 
soknak számít, célozzuk meg a többet. 
Ha azt is elértük, akkor a még többet, 
tovább és tovább, mert ha vetünk, akkor 
aratni is kell, ha jó volt a magágy és a 
mag. 

Ez kezdődik mindig újra és újra az isko

lákban. Nem könnyű, de hálás feladat. 
Nem tartogat mindig napfényes lapokat, 
és sokan, sokszor nem értik, hogy miért 
morgolódnak a pedagógusok. Pedagógus
nak lenni mindig megkülönböztetett és na
gyon szem előtt lévő szerep volt. Szerep, 
melyet játszottunk, vagy ismerjük el, hogy 
játszattak velünk, néha - sőt sokszor -
nevetséges gázsiért. 

Új tanév küszöbén vagyunk, kezdődik a 
magvetés folyamata. Ünneprontás lenne 
sztrájkot, béralkut és közalkalmazotti tör
vényt emlegetni, hisz igazából egy-két 
mondat is elég. A biztató jövőhöz kiművelt 
emberfők kellenek, s ezek az iskolában 
teremnek. Tehát az iskola a jövő. A jövőre, 
gyermekeinkre áldozni pedig a legjobb be
fektetés, még ha nem is térül meg röpke 
néhány év alatt, de megéri, mert így alakul 
az ország, ország pedig fabatkát sem ér 
NEMZET nélkül. 

Rozmán László 
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Falunap Merseváton 
(Folytatásaz I. oldalról) 
hogy bár tíz éve politizál, most 
először volt alkalma aktuális po
litikai kérdésekről nyilvánosan 
beszélnie szülőfaluja hallgatósá
ga előtt. Megtudtuk tőle azt is, 
hogy pártja második embereként 
természetesen indul a jövő évi 
parlamenti választásokon, s mint 
fogalmazott, nem listán, hanem 
egyéni győztesként szeretne be

jutni az Országházba. Egyelőre 
nem adott határozott választ arra 
a kérdésre, esetleg szülőföldjén 
indul-e parlamenti mandátumért, 
de nem tagadta, hogy gondolt már 
erre. Beszédéből most csak azt a 
részt idézzük, amit szülőfaluja la
kóihoz, elsősorban a mezőgazda
ságban dolgozókhoz, illetőleg az 
agrárvállalkozókhoz címzett. 

„Mit tanácsolhatok én a földi

jeimnek? A legfontosabb talán az, 
hogy ebben a szabadrablásos 
időszakban ne ellenfelei és ne el
lenségei legyenek egymásnak. Ne 
versenyezzenek, ki tud megszerez
ni több főidet, gépet és állatot, 
mert ha így tesznek, hamarosan 
azon versenyezhetnek, kinek lesz 
nagyobb a vesztesége. Ehelyett 
arra biztatok mindenkit, fogjanak 
össze. Sehova nem vezet, ha min
denki saját kombájnnal akar dol
gozni. Jobb lesz, ha közösen szer
zik be a gépeket, a műtrágyát és 
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minden mást. Legelőször is azt 
kell belátniuk, hogy a kis parcel
lákon külön-külön senki sem bol
dogulhat. De ha összefognak, na
gyobb az esélyük, hogy egyről 
kettőre jussanak. Használjákfel a 
közelgő őszi és téli estéket arra, 
hogy minél gyakrabban összeül
jenek és beszéljék meg közös dol
gaikat. Ha szükségük van a segít
ségemre, csak szóljanak, s én jö
vök. Ha segíthetek maguknak a 
tanácsaimmal, szívesen megte
szem." -un 

§3° * A szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Celldömölk Város önkor

mányzatának képviselő-testü
lete a június 2-án tartott ülésén 
megalkotta a szociális igazga
tásról és a szociális ellátásokról 
szóló rendeletét. A gyakorlati 
munka során felvetődtek javas
latok, amelyek figyelembevé
telével az önkormányzat a kö
vetkező módosításokról dön
tött: 

- Ápolási díj megállapításá
nak nem fel tétele, hogy az ápolt 
és az ápoló közös háztartásban 
éljen. 

- A temetési segély folyósí
tására vonatkozó rendelkezése
ket úgy módosította az önkor
mányzat, hogy nem feltétele a 
temetési segély biztosításának 
az, hogy az elhunyt celldömöl
ki lakos volt. A temetési segély 
folyósításánál figyelembe ve
endő vagyon körét a szociális 
törvény megfogalmazása sze
rint határozta meg a képviselő
testület. (Vagyon: minden in
gatlan, ingó dolog, továbbá va
gyoni értékű jog, amelynek 
együttes forgalmi értéke az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének Ötven
szeresét meghaladja és amely
nek hasznosítása nem veszé
lyezteti a vagyonnal rendelke
ző lakhatási és megélhetési fel
tételeit.) 

- Egyértelműbbé tette a 
képviselő-testület az átme
neti segély folyósításának 
feltételeit: Átmeneti segély 
nyújtható annak a jogosult
nak aki: 

a) időszakosan vagy tar
tósan létfenntartási gondok
kal küzd és önmaga vagy 
családja létfenntartásáról más 
módon gondoskodni nem 
tud: 

b) alkalmanként jelentkező 
többletkiadások (pl.: betegség, 
elemi kár stb.) miatt anyagi se
gítségre szorul; 

c) rendkívüli élethelyzetbe 
kerül, és jövedelme egyedül
álló személy esetén nem ha
ladja meg a mindenkori öreg
ségi nyugdíjminimum 150%-
át, amely közös háztartásban 
élés esetén személyenként a 
mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegével emelke
dik. 

Módosításra került a rende
letnek a kamatmentes kölcsön 
folyósításáról rendelkező része 
is, mégpedig úgy, hogy kamat
mentes kölcsönt csak az a rá
szorult kaphat, aki rendszeres 
havi jövedelemmel rendelke
zik és az önkormányzattól ka
matmentes kölcsönt még sem
milyen jogcímen nem kapott. 
Lehetővé tette az önkormány
zat, hogy lakások vízfogyasztá
sa, távfűtése mérhetővé tételé
nek megoldásához is kaphat
nak szociális kölcsönt az arra 
rászorultak. A szociális köl
csöntartozást közadók módjára 
behajtandó tartozásnak minősí
tette az önkormányzat, így az 
nem fizetés esetén az adós 
munkabéréből letiltható. 6 hó
napig terjedő fizetési halasztás 
biztosítását is lehetővé tette az 
önkormányzat azok számára, 
akik önhibájukon kívül nem 
képesek a kölcsön visszafizeté
sére. Amennyiben viszont a 
kölcsönigénylő jövedelmi és 
vagyoni viszonyaiban nagy
mértékű növekedés követke
zik be, akkor a kölcsönt köte
les egy összegben azonnal 
visszafizetni. 

Piri Gyuláné 
osztályvezető 

Beszámoló 
a képviselő-testületi ülésről 
Nyári szünet utáni első ülését augusztus 25-én tartotta Celldömölk 

képviselő-testülete. A lejárt határidejű határozatok között szó esett az 
önkormányzat tulajdonát képező úszótelkek, valamint az épülettöm
bök közötti közterületek értékesítéséről. Kiderült, hogy a város készülő 
általános rendezési terve határozza majd meg a lehetőségeket. 
Portschy Tamás ezzel összefüggésben aggályait hangoztatta a terv 
ütemét és alaposságát illetően. Ábrahám Ferenc megjegyezte, hogy 
a terv készítői nem konzultáltak sem a városfejlesztési bizottsággal, 
sem a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályával. 

Egy korábbi határozat értelmében a lakossági távfűtési és melegvíz
szolgáltatási díjakhoz kapott pénzügyminisztériumi támogatás fűtés
korszerűsítésre és a tömbönkénti hőmennyiség mérhetővé tételére 
kerül felhasználásra. 1993-ban 9 épület (Sági u. L , 5., 7., 9-, 11., 13., 
Kossuth u. 15. és 18., valamint Széchenyi u. 3.) összesen 383 lakását 
érinti a 2 millió 227 ezer forintos beruházás. Igazi haszna akkor lenne, 
ha költségmegosztókkal lehetne kiegészíteni őket, amelyek azonban 
mintegy 50 ezer forintba kerülnek. Jellemző, hogy a S ági úti 176 család 
közül 1 vállalta volna ezt a költséget. Mindenesetre a mennyiségmérők 
felszerelésével a mérhetővé tétel első, bár kétségkívül nagy áldozatokat 
kívánó lépéséről van szó. 

A két ülés közötti események közül a legnagyobb vihart a ligeti 
diszkó működése kavarta, ahol például augusztus 20-án éjjel fél 12-ig 
tartott a buli. Immár harmadik esztendeje nyaranta péntek-szombat-
vasárnap este a város lakóinak közel negyedét zavarja a hangos zene. 
Ábrahám Ferenc hangsúlyozta, hogy szabályozni kell ezt a szórako
zási formát, hiszen az Alkotmányban is rögzített a csendhez, a pihe
néshez való jog. A csendháborításon túl a környzetkárosítás is fennáll, 
hiszen a fiatalok levizelik a polgárok házait és a zene után italozva 
elvonulnak a Ligetbe, ahol a padok méretei nagyon alkalmasak bizo
nyos dolgokra... Baranyai Attiláné dr. jegyzőnő elmondta, hogy a 
szabálysértési törvény 3000 forintig engedi „büntetni" az ilyen jellegű 
birtokháborítást, s éppen ezért államigazgatási úton bírósági tárgyalást 
fognak kezdeményezni a lakosság nyugalmának biztosítására. 

A Celldömölki önkéntes Tűzoltóegyesület tevékenységéről szóló 
tájékoztató szerint 1993 augusztusáig 37 vonulásuk alkalmával össze
sen 127 millió forint értéket mentettek meg, s alig 2 millió forint lett a 
lángok martaléka. Az egyesület 28 tagjából tízen kapnak tiszteletdíjat, 
amelynek „értéke" tűzoltásban eltöltött órára vetítve nettó 14 forint. 
Anyagi körülményeikre jellemző, hogy míg Celldömölkön 1992-ben 
670 ezer forint volt a tűzvédelem költsége, addig az alig nagyobb 
technikai, oltási lehetőséggel rendelkező sárvári városi egység műkö
dése a 17 millió forintot is elérte. A képviselő-testület olyan ajánlást 
fogadott el, hogy valamilyen formában a helyi adó bizonyos százalékát 
erre a célra fogják fordítani. 

Az ülés végén a testület döntött az óvodavezetői pályázatok sorsáról: 
a Koptik Odó utcában Mesterházi Sándornét, a Vörösmarty utcában 
Csótár Csabánét, a Szalóky Sándor utcában pedig Vass Lászlónét 
nevezték ki az intézmény vezetőjének. 

Németh Tibor 
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Visszatérő hollandusok 

Lapunk régi olvasói bizonyára emlékeznek arra a tavalyi interjúra, 
melyet H . Lodder úrral készítettünk, aki abból a célból érkezett 
Magyarországra, hogy kívülállóként mondja el tapasztalatait néhány 
városról, köztük Celldömölkről is. Augusztusban kollégája A. de Jong 
kíséretében ismét nálunk jár t 

- Milyennek látja egy év után Celldömölköt? Milyen érzés újra itt 
lenni? 

H. Lodder: Szép kerteket láttam, sok szép házat és utcát. Ma reggel 
egy meglepetés is várt, araikor kézbe vehettem az új celldömölki 
prospektust, s külön öröm volt, hogy angolul és németül is olvasható. 
Ez takar egy szándékot, hiszen nagyon fontos az, hogy Nyugat-Európa 
információt kapjon önökről. Fontos a nyelvtudás is, mert elengedhe
tetlen része a kapcsolattartásnak. 

- Mennyi időt szándékoznak itt tölteni? 
- Körmenden, Szentgotthárdon és Celldömölkön összesen három 

hetet. Itt, Celldömölkön beszélni akarunk a tavalyról megismert embe
rekkel, látni akarjuk a tavaly óta bekövetkezett változásokat. 

A. de Jong: A motivációnk: együttmúködni bizonyos speciális 
területeken, mint például a gazdasági, a banki és egyéb szférák. A 
városról szólva el kell mondanom, hogy szép, tetszik a központja, nincs 

óriási forgalom, jó állapotú épületeket láttam, az emberek kedvesek, 
barátságosak. Persze azért az is látszik, van még mit javítani, hogy a 
város vonzóbb legyen a turisták számára. 

- Visszatérve a gazdaságra megkérdezném, hogy mi a véleményük 
a világgazdaság helyzetéről? 

H. Lodder: A nehézségek mindenütt nagyok, elég csak Németor
szág keleti tartományaira gondolni. A helyzet rosszabb, mint volt, de 
a szabad lehetőségek sokaknak segíthetnek a kilábalásban. A történe
lem nem ismétli önmagát, ez a válság nem a liarmincas évek válsága. 
Hogy kevés vagy sok év kell a változáshoz, nehéz megmondani. Az 
első évek lesznek a legnehezebbek, de tudomásul kell venni, hogy a 
szegény országok nem állhatnak úgy, mint a gazdagok. Sok év, sok 
változás kell, s a Nyugatnak egységesen kell megtalálni a segítés 
módját Jugoszláviától, Magyarországon át Bulgáriáig. Tavaly találkoz
tam itt Celldömölkön olyan emberekkel, akik már vállalkozásba, ma
gángazdálkodásba kezdtek, s tudom, hogy az önkormányzat is keresi 
a módot ezek támogatására. A kapitalizmus nem olyan jó, csak annak 
néz ki. A „gulyáskapitalizmus" sokkal jobb. Hiszem, hogy Celldö
mölknek vannak és lesznek lehetőségei és élni is fog azokkal. 

-Köszönöm a beszélgetést. RL 

Folytatás következik? 
A címben feltett kérdés foglalkoztat, ha 

visszagondolok azokra a szép júliusi napokra. 
Sok olyan fiatal jut eszembe, akik szinte sem
mittevéssel, újabb kapcsolatok, barátok nélkül 
töltik el a nyarat. Milyen szép is lehet egy hét, 
ami olyan emlék marad, hogy betölti ezeket a 
monoton hétköznapokat! 

Egy csekély létszámú egyházi közösség - a 
reformátusok-lelkésze, Szentpály-Juhász Imre, 
aki átérzi az egymás iránti érdeklődés, szeretet 
hiányát az emberekben, önmagát is próbatételek 
elé állítja azzal, hogy összejöveteleket szervez, 
s csodák-csodája érdeklődőkre és támogatókra 
is talál. Többek között, svájci és magyar fiatalok 
kerékpártúráját szervezte meg, mely mindany-
nyiunkat kemény próbára tett A nyelvi nehéz
ségek, különböző szokások ellenére csodálatos 
napokat töltöttünk együtt. 

Hogy is lehetne röviden összefoglalni ezt a 
hetet, amikor minden órának volt nehézsége, 
szépsége... Aki nem indul el soha, nem is 
sejtheti, hogy mennyi szeretetreméltó ember 
él ebben az országban... Celldömölk, Kis-Ba
laton, Göcsej, őrség, Celldömölk volt az út
vonal, majdnem Ötszáz kilométer. Zalaszabar 
focicsapata kihívott bennünket egy meccsre; 
ők nyertek, de az igazi győztesek mi voltunk, 
mert kedves emberekkel ismerkedtünk meg. 
Kustánszegen Pista bácsi, a helyi lelkész be
szélt megpróbáltatásokkal teli szolgálati évei
ről. Szentgyörgyvölgyön a templom szépsége 
mindenkit magával ragadott; égszínkék 
mennyezet fehér felhőkkel; a parasztbarokk e 
remeke örökre emlékezetünkbe vésődött. 
Nagyrákoson nagy megtiszteltetés ért ben
nünket, a kétnyelvű istentiszteletet mi tartot
tuk, a több kilométeres körzetből erre az alka
lomra idezarándokolt híveknek. A hazaérke
zés előtti utolsó állomásunk Zalaegerszeg 
volt, ahol a református egyházközség fiatalja
ival együtt, zenével zárult túránk. 

Hadd tegyem fel újra a kérdést: folytatás 
következik ? Asztalitok Andrea 

A Sághegyi Szüreti Napok '93 
programtervezete (szeptember 24-25.) 

SZEPTEMBER 24. (péntek) 
Délután 5 órakor 

Sághegyi Szüreti Napok megnyitója 
Vadászkutya-bemutató 

Délután 6 órakor 
Vadászkiállítás megnyitása: 
Remete István megyei fővadász 
Vad- és halételek kóstolója 

Este 7 órától 
Amatőr színjátszók előadásai 
Közreműködik: a Sitkei Színjátszókor, 
az olasz Centro Teatro Studio 

SZEPTEMBER 25. (szombat) 
Délelőtt 9 órától 

Népművészeti Kirakodóvásár 
Gyermekrajz-kiállítás 
a Kresznerics Könyvtárban 

Délelőtt 10 órától 
Pagnocco-Celldömölk testvérváros 
kapcsolatfelvétel 

Délelőtt 11 órától 
Tréfás szüreti vetélkedő 
olasz-osztrák-magyar résztvevőkkel 

Délután 2 órától 
Szüreti felvonulás (Ság-Celldömölk) 

Délután 4 órától 
Vidám műsor a Nagytemplom előtti téren 
Bábmüsor: a Gayer Gy. Általános Iskola 
Tücsök Bábcsoportjának előadása 

Délután 6 órától 
SZÜRETI BÁL 
Közreműködik: PINKA Band 
Sok más meglepetés b várja 
a szórakozni vágyókat! 

Kedves celldömölki és ^ 
városkörny éki polgárok, vállalkozók, cégek! 

Tájegységünk féltett kincse, egyedi értéke a Sághegy. Néhány éve városunk és a 
környékbeli falvak lakosságát legjobban megmozgató, legnagyobb érdeklődésre szá
mító rendezvénye a Sághegyi Szüreti Napok. A báromnapos rendezvény eseményei 
közül talán a legszínesebb a szüreti felvonulás, amelyben részt vehet a város és 
kornyéke apraja-nagyja* 

Szeretnénk, ha a felvonulás még sokszínűbb lenne, mint az eddigi években, ezért 
pályázatot hirdetünk a ..Szüret Legszebb Fogatat" címek megszerzésére. Pályázhat* 
nak egyének, közösségek, a Sághegy vonzáskörzetébe tartozó falvak. A címet egy évig 
viselheti a győztes, utána újra elnyerhető. 

Kategóriák: „Celldömölk Város Legszebb Szüreti Fogata" 
„A Falvak legszebb Fogata" 
„Legszebb Egyéni Fogat" 

Ha három éven keresztül sikerül megőrizni a címeket, akkor örökös tulajdonná 
válhatnak. 

Kérjük, hogy a vállalkozó szelleműek vegyenek részt eme nemes versengésben, és 
jelentkezzenek a KMK-ban szeptember 17-ig (péntek). 

Üdvözlettel; a Sághegyi Szüreti Napok rendezősége 
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^ ^ 80 éves lehetne a polgári fiúiskola, 
Celldömölk első középfokú tanintézete 

Két éwel ezelőtt, a kiscelli zár
daalapítás centenáriumán la
punkban is méltattuk a szerzetes-
nővérek által vezetett intézmé
nyek munkáját. Akkor a leány
polgáriról is elismeréssel szól
tunk. Most az idősebb testvér, az 
állami fiúpolgári létrehozására 
errilékezíink. A kezdeményezők 
nehéz fába vágták fejszéjüket, de 
a lépésről lépésre haladáshoz 
„széchenyis" türelmük volt. 

Az 1867-es kiegyezés után, 
Eötvös József második miniszter
ségének idején - elsősorban apol-
gárság alsó és a parasztság közép
rétegeinek óhajára, nem kevésbé 
érdekében - épültek be a magyar 
iskolarendszerbe a középfokúnak 
számító polgári iskolák. 

Először csak a főváros és a me
gyeszékhelyek adtak otthont eme 
új iskolafajtának. A századfordu
lón már a járási székhelyek is -
szinte egymással versengve -
igyekeztek megszerezni a telepü
lésüknek valamicske rangot is 
adó polgári iskolát, melybe a ne
gyedik elemit végzettek iratkoz
hattak be. 

Celldömölk illetékesei 1906-
ban léptek ez ügyben porondra. 
Küldöttségek és beadványok so
ra, az ügyben érdekelt szülők s a 
vasutasság spontán akciói előzték 
az indítótárcsa lassú emelését, 
mely hatévi harc zárásaként -
1913 szeptemberében - csak egy 
„Államilag Segélyezett Községi 
Polgári Fiúiskola" szervezésének 
engedélyezését jelentette. 

A képviselő-testület az iskola
ügyek vitelére iskolaszéket vá
lasztott. Ennek elnöke Hollósi 
Rupert dömölki apát lett, tagjai 
pedig többen olyanok, akik kez
detektől fogva e nemes cél önzet
len harcosai voltak, mint például 
Göttmann Bódog és dr. Porko

láb Mihály. Ók biztosítottak az 
iskolának ideiglenesnek szánt ott
hont, a Hollósy tér 9. sz. alatti -
modernizált formában ma is álló 
- Jézus Szíve-szobros emeletes 
házban, majd a Király János utcá
ban, a hajdani Hungária Szálló
ban - amolyan ideiglenes ven
dégként - is helyeztek el polgáris 
osztályokat. 

A munka dandárja még hátra 
volt: a kezdő iskolácska állami 

Már a mostoha körülmények 
között is jó volt az iskola munká
ja. A komfort emelése azt még 
minőségibbé tette. A hivatástu
dattal vértezett tanárok - már az 
albérleti években - a tanítási órá
kon kívül is módot találtak az if
júsággal való foglalkozásra. Az 
iskolai önképzőkör, a cserkészet, 
az énekkar, a sportkör és egyéb 
kisközösségek a serdülő ifjak lel
ki , szellemi és testi edzésének 
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fenntartásba adása és új épülethez 
juttatása. Ez tucatnyi évet igé
nyelt, így a célba éréskor már új 
iskolaszék tevékenykedett, me
lyet 1922-ben választott a képvi
selő-testület. Ekkor elnökként 
Jándi Bernardin dömölki apát, 
alelnökként pedig dr. Pletnits 
Ferenc lett az iskola honosítási 
záróakkordjának helyi főszerep
lője. Az államosítás 1923 Őszén 
vált valóra. Ugyanakkor a Szé
chenyi utca 16. sz. alatti telken 
megindult az építkezés is. Újabb 
két év teltével lettek a polgárista 
fiúk „ideiglenes vendégből" új is
kolájuk birtokosai. 

színhelyei voltak. A gyalogtúrák
kal kombinált iskolai kirándulá
sok közösségformáló ereje is ta
gadhatatlan. A szokásos iskolai 
ünnepélyeken kívül részt vettek a 
mi polgáristáink - gyakran sze
replőként - a város által rende
zett hazafias és egyéb ünnepé
lyeken is. 

Változatos és odaadó munka 
kellett a polgári elvégzéséhez. Az 
innen kikerülők mintegy negyede 
a továbbtanulást választotta -
gimnáziumban, kereskedelmi
ben, tanítóképzőben - , több mint 
felük ipari vagy kereskedő tanuló 
lett, többen a MÁV-nál találtak 

munkahelyet, mások meg külön
böző irodákban lettek segédhiva
tali tisztviselők. 

A I I . világégés után iskolarend
szerünkben is változások történ
tek. A 6650/1945. M.E. sz. ren
delet a polgári iskolákat fokoza
tosan leépítette, a gimnáziumo
kat pedig négyosztályossá tette. 
1948-ban - 35 éves eredményes 
működés után - csendben kimúlt 
Celldömölk első középfokú isko
lája is. 

A létrehozásáért küzdők nyu
godtak lehetnek örök álmukban, 
jóügyért harcoltak. A benne rövi
debb-hosszabb ideig tanárosko-
dóknak sincs mit szégyellniük, 
odaadó munkájuk hozta a maga 
hasznát, tanítványaik magán- és 
közéleti helytállását. 

Leghosszabb ideig - több mint 
26 évig - Reicher István volt ez 
iskola tanára, s két évtizeden át 
igazgatója, az oktatás és nevelés 
sikerét biztosító rend éber őre. 
Reá és buzgó társaira nagy tiszte
lettel emlékeznek a még élő tanít
ványok, kiknek legfiatalabbjai is 
már a nyugdíjkorhatár közelítői. 

A polgári megszűnését átélők 
vigaszára és nem kis örömére 
1947-ben - egy ma is kiválóan 
működő - gimnáziumot kapott 
városunk. Hála Istennek! 

A polgári iskolák virágkorára 
emlékezve nem hallgathatunk is
kolarendszerünk napj ainkban tör
ténő változásairól sem, melyek
nek egyike-másika sok vitát vált 
ki . Jómagam legnagyobb magya
runk, Széchenyi István egyik in
telmével zárom soraimat: „Ne 
várjunk rövid idő alatt nagy elő
meneteleket, s csak Istenért ne 
higgyünk azoknak, kik rövid idő 
és fáradság után óriásiakat ígér
nek!" 

Horváth Lajos 

Gyermekeink, 
akikre büszkék lehetünk 

BERZSENYI LÉNÁRD ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Megyei népdalverseny - 1 . hely: Kéri Katalin 8. o., aki részt vett 
Mohácson a dunántúli versenyen. 

Megyei matematikaverseny - HL hely: Somogyi Ildikó 4. o. 
(Előző számunkban tévedésből az Eötvös iskolánál szerepelt) 

Megyei asztalitenisz-verseny - JX hely: leány csapat, tagjai: 
Hanzsér Barbara 7. o., Horváth Anikó 8. o. Egyéni I I I . hely: 
II anzsér Barbara. 

Megyei KRESZ-verseny - I I I . hely: Gönye Péter 7. o., Kéri 
Katalin 8. o., Kőhalmi Péter 8. o. 

A Föld Napja megyei rajzpályázaton díjat nyertek: László Ro
land 5. o., Somogyi Gábor 6. o., Pálffy Frigyes 6. o. ( Géczy 
Zsuzsanna 5. o., Bakonyi Zsanett 4. o. 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum pályázatán munkáik kiállí
tásra kerültek: Győri Veronika 4. o., Somogyi Ildikó 4. o., Somogyi 
Lilla 6. o., Biró Friderika 6. o., PóczaBernadett 6. o. 

Pagnacco város rajzpályázatán Pócza Bernadett, Pálffy Frigyes, 
Somogyi Lilla, Biró Friderika, Géczy Zsuzsanna, Dezső Gábor, 
Győri Veronika és Somogyilldikó munkája vett részt a kiállításon. 
Közülük az olasz rendezvényen Pócza Bernadett képviselte az 
iskolát. A kulturális műsor keretében fellépett Kéri Katalin 8. 
osztályos népdalénekes is. 
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10 turnusban 9 iskola üdültetett 

Augusztusi balatonrendesi képeslap 
Augusztus van, hétágra süt a nap. Nagyító

val sem találni senkit a ceildömölklek balaton
rendesi gyermeküdülőjében. Most éppen a 
Berzsenyi iskola tanulói volnának itt. 

- Mindenki a strandon van - igazítanak 
útba. Nosza, gyerünk utánuk! 

A strandon hamar megpillantom Őket. Ros
ta Zsolt táborvezető éppen nagy sakkcsatát 
vív Stimecz András főiskolai hallgatóval, aki 
szakmai gyakorlaton van i t t Nem zavarja őket 
a tűző nap sem. Jutka néni, Tinger Vendelné a 
hűs habok közé igyekszik, de alig ér le a 
lépcsőn, máris a víz alatt van a fiúk jóvoltából. 
- Ezt sosem úszom meg - mondja nevetve, 
amikor végre levegőhöz jut. 

A gyerekek zöme a vízben, egyesek napoz
nak, mások az árnyékba húzódnak. GÖnye 
Péter éppen éjszakai alváshiányát pótolja, 
Csői András elmélyülten zenét hallgat. Igazi 
lazítás, valódi nyaralás ez. 

Amint észrevesznek a gyerekek, egyre töb
ben gyűlnek körém, én pedig az élményeikről 
faggatom őket. 

- Az első éjszaka nagyon klassz volt, szinte 
semmit sem aludtunk; beszélgettünk, vicceket 
meséltünk - mondja Fenyő Szabina. 

- Másnap meg gólyázás volt! - így BÖdÖr 
Vera. 

- Hát az meg miféle? - játszom a tudatlant. 
- Aki este nem hagyja a társait aludni, an

nak másnap reggel valami rossz tündér feldúl¬
ja az ágyát és ágyazhat újra. 

- Nekem meg lassan már kopoltyúm nő, 
annyit vagyok a víz alatt. Tegnap 211-szer 
nyomtak le - újságolja Erdélyi Mónika némi 
túlzással, de úgy érzem, nem vette túlságosan 
rossz néven. 

- Megy az éjszakai fogkrémezés is. Néhá
nyan túlzásba is viszik- zsörtölődik egy kicsit 
Bárány Zoli. 

- Tegnap Badacsonyban voltunk - pattan 
elém Nyéki Gréta —, az is klassz volt, csak egy 
kicsit meleg volt 

- Mondhattok, amit akartok, a diszkó itt a 
legjobb - szól oda Kőhalmi Péter, aki osztrák 
barátjával játszik valami kártyajátékot a pa-
dpn. 

- A diszkóról a Katit tessék kérdezni! -
kiabál valaki. De Kati csak mosolyog és nem 
nyilatkozik. 

Bezzeg a többiekből ömlik a szó, győzöm 
kapkodni a fejemet. 

- Kinek van honvágya? - teszem fel a kér
dést. 

- Senkinek!!! - kiáltják kórusban, s a hang
súlyból érzem, hogy ez buta kérdés volt. 

Közben meghozzák az uzsonnát. A gépson
kás szendvicsek pillanatok alatt eltűnnek a 
kosárból. 

Szomorkás arccal érkezikegy kislány,Poós 
Adri, nem találja a minap vásárolt gumimatra
cát. Valaki felfedez egy, a parttól nagyon 
messze úszó gazdátlan matracot. Valószínű az 
volt Adrié. Utánamenni már senki sem mer... 

Német szót hallok, ami nem lenne újság itt 
a Balaton partján, de ők szintén a tábor lakói, 

ugyanis 18 burgenlandi (neudaui) gyermek 
két nevelő kíséretében a berzsenyisekkel 
együtt tölt itt egy hetet. 

- Először úgy gondoltuk, hogy teljesen kü
lön programmal leszünk - mondja vezetőjük, 
Roswitha Platzer -, aztán már a második na
pon Összebarátkoztak a mieink a magyarok
kal. Most már ott tartunk, hogy a különböző 
vetélkedőkre is vegyes, osztrák-magyar csa
patok szerveződnek. Ennek nagyon örülünk, 
sokkal jobb ez így. 

- A gyerekek közül még senki nem járt a 
Balatonnál, legtöbben Magyarországon sem 
voltak - veszi át a szót liga Keller. örülünk, 
hogy itt vagyunk, igen jól érezzük magunkat, 
csak az idő nagyon gyorsan múlik... 

- A legjobb program a diszkó - mondja 
Márkus és osztj a a véleményét a közelben lévő 
Verena és Sandra is, aztán megemlítik még a 
vízibiciklizést és az iszapháborút. 

- A diszkó, a tánc az, ami a legjobban 
összehozza őket. Ez nem véleüen, hisz akik itt 
vannak, 13-14évesek~kapcsolódikabeszél-
getésbe a tábor vezetője, akitől a programról 
és a tapasztalatokról érdeklődöm. 

- Nagyon jó időt fogtunk ki , így hát a leg
főbb program a strandolási. Első este ismerke
dési estet tartottunk. Volt láb- és hasszépség
verseny is, amikor a hasra készített rajz szel
lemességét értékeltük. Volt már rajzverseny 
is. Van egy folyamatos játékunk, a Harminc 
lépés a kincs címmel, amiből már néhány lé
pést megtettek, de a nagy verseny az utolsó 
előtti napon lesz. Tettünk egy kirándulást Ba
dacsonyba, ma pedig fodrászverseny lesz, de 
van a tarsolyban még tréfás vetélkedő is. 

Játékos, szórakoztató programokat igye
keztünk összeállítani, elvégre nyár van. Mind
amellett van ennek a tábornak egy plusz peda
gógiai értéke is. Nevezetesen a nemzetközi 
barátság kialakítása és a nyelvgyakorlási lehe
tőség biztosítása tanulóinknak, hisz iskolánk
ban 3 éve német nyelvet oktatunk. 

- Tanár úr! ö n a vezetője a celldömölki 
önkormányzat gyermeküdülőjének. Kérem 
tájékoztassa lapunkat, milyen volt az üdülő 
kihasználtsága ezen a nyáron! 

- Az idén 10 turnusban 9 iskola, plusz 1 
turnus horgásztáborban, összesen mintegy 
660 gyermek fordult meg az üdülőben. A 
gondnoknőnk helyi lakos, a gyemekek ellátá
sáról 3 fős konyhai személyzet gondoskodik 
minden igényt kielégítően. OkcelldömÖlkiek. 

Közben vacsorához készülődik a gyerekse
reg. A teához 2 pár virsli jut mindenkinek 
mustárral. Akinek ennyi sem elég, az repetát 
is kap. Aztán szobáikba vonulnak, s megkez
dődik a készülődés a fodrászversenyre. 

Mielőtt hazaindulnék, beinvitálnak néhány 
szobába, hogy nézzem meg a készülő „remek
műveket". Megállapítom, hogy a gyermeki 
fantázia nem ismer határokat. 

Jó érzéssel hagyom el az üdülőt, mert biztos 
vagyok benne, hogy ez az 58 nebuló sok szép 
élménnyel tér haza Balatonrendesről. 

-gyí 

Példa lehet 

Egy hír 
Sárvárról 

Nem, vagy csak nagyon ritkán szok
tunk hírt adni sárvári eseményekről, 
most mégis kivételt teszünk, annak 
hasznossága, példaértékűsége miatt. 
Hozzájárul ehhez még az is, hogy az 
utóbbi időben sajnálatos módon esett 
az év eleji pedagógus továbbképzések 
színvonala, itt pedig egy egészen kiváló 
kezdeményezésről van szó. A hír, kom
mentár nélkül: 

A CHEF HUNGARY - eredetileg 
Amerikában létesült - alapítvány ma
gyarországi titkára, aki az ELTE do
cense is, háromnapos továbbképzést 
tartott Sárvár pedagógusainak, az óvo
dától a középiskoláig. Az alapítvány fő 
profilja: személyiségfejlesztő, vala
mint alkohol- és drogmegelőző progra
mok megismertetése. A kurzus résztve
vői tanúsítványt kaptak a részvételről, 
valamint ingyenes könyvet, amely elő
segíti a program használatát. Elfogad
ható áron juthattak munkafüzetekhez 
és egyéb segédanyagokhoz is. Megál
lapodtak továbbá: egy év elteltével újra 
találkoznak, hogy kicseréljék gyakor
lati tapasztalataikat, s szakértő előadók 
segítségével tovább bővítsék ismerete
iket. 

A továbbképzés költségeit - mint
egy 120 ezer forintot - Sárvár város 
önkormányzatának képviselői adták 
össze, lemondva tiszteletdíjuk egy ré
széről. 

D 

Tisztelt 
Szerkesztőség! 

Az MDF celldömölki vezetősége 
azzal a szándékkai keresett fel ben
nünket , hogy a mozgássérül teknek 
és az idős embereknek igen olcsón 
méz-akciót hirdetnek az M D F helyi
ségében. 

Koszönjük* bogy vállalták ezt. A 
helyi klub épületében mér ték au
gusztus 12-én a finom, kristálytiszta 
mézet, az idősekre s a mozgáskorlá
tozottakra való tekintettel. 

Köszönjük a méz tulajdonosának. 
Szűcs Imrének és az M D F vezetősé
gének, bogy ilyen humánus cseleke
dettel segítették sorstársainkat . 

Köszönettel; 
Hol pert Jenöné 



Filmet forgattak a Sághegyen 

Szemtől szemben a harcosokkal 
Amikor utoljára találkoztam 

a Herkules Testépítő Klubban a 
két izmos fiatalemberrel, ígére
tet kaptam, hogy az események 
után interjút adnak a lapunknak. 

Nem az örményektől jöttek, 
még csak nem is Boszniából. 
Ők egészen a V I I I . századig 
mentek vissza, s most itt ülünk 
egy asztalnál, az élményekről 
beszélgetünk. 

- A városban elhelyezett fal
ragaszokról értesültünk, hogy 
június végén Nagy Károlyról 
szóló filmet forgatnak a Sághe
gyen, amihez statisztákat keres
nek - kezdi Tibor. - Zsolt 
barátommal jelentkeztünk a 
megadott napon a turistaszálló
ban Gáspár Erzsébetnél, ahol 
megtudtuk, hogy frank harco
sok leszünk. 

- Június 28-án reggel 7-kor 
kellett jelentkeznünk a kráter
ben, ahol megkaptuk a harci öl
tözéket, a kardot, a pajzsot, a 
csizmát, s mindent, ami egy 
frank harcosnak dukál. Egy 
nagy katonai sátorban öltöztünk 
át. Voltunk vagy százan celliek 
és környékbeliek. Ezután kö
vetkezett a sminkelés. A smin
keshölgyek jól bebamították az 
arcunkat és a karunkat. Voltak, 
akik parókát is kaptak. Alig is
mertük meg egymást, jókat ne
vettünk - emlékszik vissza 
Zsolt. 

- Az első napon nagyon kel
lemes feladatot kaptunk. Egy 
kocsit kellett kísérnünk a kráter 

lejáratától a kráterig. A kocsi 
két hercegnőt szállított. Vol
tunk körülötte vagy tízen harco
sok. 

- A második napon is szeke
ret kellett kísérnünk, ezúttal épp 
eUenkezŐ irányban, felfelé a 
kráterből. Volt egy olyan jele
net, hogy a lovak nem bírják 
felhúzni a szekeret, s nekünk 
tolni kell. Persze a kerekek elé 
követ raktak, hogy minél nehe
zebben induljon. A lovak eről
ködtek, ugráltak, egyszer csak a 
szekér elindult - hátrafelé. Sze
rencsére nekünk nem esett ba
junk, de a lovak megsérültek. 

- A harmadik napon már csa
ta is volt. Megérkeztek a kasz
kadőrök. Az ő harci eszközeik 
fémből voltak, a statisztáké mű
anyagból. Először igazi sziklá
kat indítottak meg fentről a 
„baszk harcosok", majd habszi
vacsból készültekkel hajigáltak 
bennünket. 

- Akit eltaláltak, annak szi
gorúan meg kellett halnia - szól 
közbe Tibor. - Én három napig 
halott voltam, de aztán feltá
madtam. 

- Akkor te Jézus Krisztust 
alakítottad - viccelődik Zsolt, s 
jót nevetünk. 

- Éppen elég volt félórákat 
mozdulatlanul feküdni fekete 
ruhában, tűző napon a köveken 
-jegyzi meg a szenvedő fél. 

- En meg nem tudtam meg
halni - mondja Zsolt. 

- Hogy-hogy? 

- Közeli felvételt készítettek. 
Kísértük a szekeret, s a baszkok 
megtámadtak bennünket a hegy 
tetejéről. Sokan már elfeküdtek 
körülöttem, „meghaltak". Hoz
zám odarontott egy Őrült kasz
kadőr, és kegyetlenül elkezdte 
verni a pajzsomat a baltájával. 
A pajzsom el is tört, én meg 
egyszerűen nem mertem elfe
küdni. Mindamellett mindenki
re nagyon vigyáztak. A szeke
rekbe is két méterről lőtték bele 
a nyilakat. Láttuk, hogyan ké
szítik el, hogy valakinek a nya
kán átmegy a nyílvessző. De lát
tuk azt is, hogyan csinálják azt 
a hatást, hogy az ember testét 
átdöfik lándzsával. 

A hegyen játszódó epizód vé
gére mind meghaltunk mi frank 
harcosok, akik Roland herceg 
szolgálatában voltunk. Roland 
herceget az a Xavier Deluc ala
kította, akit nemrégen a Zöld
szemű lovasok című filmben 
láthattunk Joel szerepében. 

- Egy másik vezér pedig Pi¬
erre Cosso volt, aki a Házibuli
ban szerepelt - újságolja Tibor. 
- Jó volt közelről, élőben látni 
őket, s végül is együtt dolgoz
tunk velük. 

- A rendező, az operatőr és a 
színészek egyébként nagyon tü
relmesek voltak, csak Xavier 
Deluc vesztette el egyszer a tü
relmét, mert az egyik kaszkadőr 
nem ütötte meg eléggé. Aztán 
lejátszották élesben, akkor már 
elégedett volt. 

- A színészeket maximálisan 
kiszolgálták. 3-4 embernek 
nem volt más feladata, mint üdí
tőkkel, gyümölcslevekkel, gyü
mölccsel, süteményekkel kínál
ni őket. Nekik és a stábnak saját 
konyhájuk volt. M i napjában 
egyszer kaptunk enni, és üdítő
ként teát és szódavizet adtak. 

- Ha már ilyesmiről esik szó, 
megkérdezem: mennyi volt a 
gázsitok? 

- Naponta bruttó 1400 forint, 
de adóztunk utána rendesen. Ha 
valaki plusz feladatot vállalt, 
például lerántották a szekérről 
úgy, hogy fél métert zuhant, az 
500 forintot kapott érte. 

- M i volt a legnagyobb élmé
nyetek? 

- Nekem az, amikor az egyik 
ebédszünetben néhány társam
mal beöltözve lementünk a Ko
ronába. Ugyancsak furán néze
gettek bennünket az emberek -
mondja Zsolt. 

- Amennyit én halott voltam, 
az volt a legszebb élményem, 
amikor vége lett a forgatásnak. 

- De azért nem bántátok meg, 
hogy jelentkeztetek a feladatra? 

- Semmiképpen. Nagy él
mény volt statisztának lenni -
zárja a beszélgetést Zsolt. 

- Én csak annyit mondok, 
hogy jobb élőnek lenni, mint ha
lottnak a tűző napon. 

* * * 
A film francia-olasz-magyar 

koprodukcióban készül az an
gol Clive Donner rendezésében. 
Az operatőr Ragályi Ernő. A 
filmet előreláthatóan a Magyar 
Televízió is vetíti majd 2 vagy 3 
részletben. 

Völgyi 

\ Celli horgász a rekorderek között 
Nem mindennapos szerencse érte Mo

gyorósi Tibort a balatoni horgászás közben 
Vonyarcvashegy mellett Csónakból horgá
szott, a 4,40 méter hosszú, 0,24 mm-es zsi
nóros, TRABOCCÓ márkájú felszerelésé
nek a horgára akadt egy 82 cm hosszú, 70 
cm kerületű és 14,80 kg súlyú ponty. A 
kapitális nagyságú halat 35 perc fárasztás 
után tudták megszákolni. A hitelesített ada
tok országos nyilván tárásba kerültek. 

* * * 
A Lokomotív Horgász Egyesület 19 Vas 

megyei egyesület közül egyedül büszkél
kedhet az Országos Környezetvédelmi Hi
vatal és a MOHOSZ környezetvédelmi 

munkáért kitüntető oklevelével. 1976-tól 
több százezer forintot fordítottak termé
szetvédelmi munkára. A Cinca befolyása és 
a mersei Marcal-híd közötti szakaszon fásí
tással és pihenőpadokkal egy míntakömye-
zetet hoztak létre. A Marcal mellett 500 
gesztenyefát, valamint szomorú- és olajfűz
fát telepítettek. Tavaly a Marcal vízszintjé
nekjavítására bukógátat létesítettek, ezzel a 
vízminőséget és az életkörülményeket is ja
vítják. Napjainkban a téglagyári tó tisztítá
sát végzik. íme néhány adat a sok közül, ami 
az egyesületi munka elismerésének alapját 
képezi. Gratulálunk. 

K-Gy. 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
11/1993. sz. rendelete 

a települési környezet védelméről 
Celldömölk Város Önkormányzata abból a célból, hogy a települési 

környezet védelmét az itt élő emberek érdekében és hatékony közremű
ködésével biztosítsa, a következő rendeletet alkotta: 

I . fejezet 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

L | 
(1) E rendelet célja, hogy előírja a települési környezet helyileg szükséges 

védelmének módját, meghatározza annak eszközeit, elősegítse a kör
nyezetszennyeződésből eredő károsodások megelőzését 

(2) A rendelet hatálya Celldömölk város közigazgatási területén mind
azokra a jogi személyekre és magánszemélyekre - beleértve társulása
ikat is - kiterjed, akik (amelyek) állandó, vagy ideiglenes jelleggel a 
város területén tartózkodnak (működnek, tevékenykednek). 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a termelési folyamat során keletkező 
veszélyes hulladékokra és a velük kapcsolatos tevékenységekre. 

Q. fejezet 
A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA 

2- 5 
(1) Települési szilárd hulladék: 

A háztartási hulladék és az egyéb szilárd hulladék. 
a) Háztartási hulladék: 

A lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára szolgáló 
egyéb helyiségekben, a lakók közös használatára szolgáló helyisé
gekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így például: a 
salak, a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, 
papír, konyhai hulladék, továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat 
a kerti és gazdasági hulladék, f alombny esedék, valamint a lakásban 
folytatott kisipari tevékenységből keletkezett hulladék, haanapon-
ta keletkező mennyiség súlya nem haladja meg a szokásosnak 
minősülő mennyiséget gyűjtési esetenként 

b) Egyéb szilárd hulladék: 
A lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben 
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési 
tárgy, lom, bútor, háztartási berendezés és készülék stb.) valamint 
az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletke
zett szilárd hulladék. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett helyiségekben (területeken) 
keletkezett hulladék közül nem minősül háztartási hulladéknak: az 
emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, az épület vagy egyes 
részeinek megrongálódásából, bontásából, vagy javításából származó 
nagyobb mennyiségű anyag, továbbá folyékony tűz-, vagy robbanás
veszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, alakásbanfolytatottkisipari, 
kereskedelmi tevékenység gyakorlásából keletkezett nagyobb meny-
nyiségű hulladék. 

(3) Termelési hulladék: 
Az olyan hulladék, amely a települési szilárd hulladékkal együtt kezel
hető, alkotórészeiben attól nem különböző. 

3- § 
(1) A települési szilárd hulladék a 8404. sz. Pápa-Sárvár ök. út melletti 

086 hrsz-on kialakított lerakóhelyen helyezhető el, illetve ártalmaüa-
nítható. 

(2) Az egyéb szilárd hulladék és a termelési hulladék összegyűjtéséről és 
ártalmatlanításáról az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. Ha 
ez nem állapítható meg, az elszállításról az ingaüan tulajdonosa köteles 
gondoskodni. Az ilyen hulladékot elszállításáig olyan helyen kell 
gyűjteni és tárolni, ahol az a környezetet nem szennyezi. 

(3) A 2. § (l)bek. b) pontjában errüített nagyobb méretű berendezési tárgy 
(lom), továbbá a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét 
meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett összegyűjtéséről és 
elszállításáról (lomtalanítási akció) szükség szerint de évente legalább 
egy alkalommal a képviselő-testület gondoskodik. 

(4) A lerakóhelyen elhelyezhető és ártalmadam'tható minden olyan terme
lési hulladék is, amely a települési szilárd hulladékokkal együtt kezel
hető és a lerakóhely üzemeltetését károsan nem befolyásolja. 

(5) Építési törmeléket földet csak a jegyző által- a szakhatósági előírások 
figyelembevételével - esetileg kijelölt helyre szabad lerakni. 

4. § 
(1) Celldömölk város egész belterületén a lakóépületek tulajdonosai, bér

lői, továbbá az intézmények és közületek a keletkező háztartási hulla
dékuk rendszeres elszállítására irányuló szolgáltatást kötelesek igény
be venni. 

(2) A rendszeres hulladékszállítás teendőit a köztisztasági szolgáltatásokat 
végző szerv (a jegyző által megbízott szolgáltató) látja el. 

(3) A háztartási hulladékot szükség szerint de az egyedi beépítésű lakó
területekről hetente legalább egyszer, a telepszerű többszintes beépí
tésű területekről hetente legalább háromszor, a hulladékledobó beren
dezéssel ellátott épületektől naponta kell elszállítani. 

(4) A szállítás programját az érintett ingatlantulajdonosokkal (szolgálta
tást igénybe vevőkkel) szükség szerint írásbeli értesítés, vagy hirdetés 
útján közli a hulladékszállítást végző szolgáltató. 

5. § 
(1) A hulladékszállítási díjat az önkormányzat által a tevékenység végzé

sére kijelölt szolgáltató határozza meg. 
(2) A hulladékszállítási díjat a köztisztasági szolgáltatást végző az egyes 

fizetési kötelezettek terhére a szolgáltatás kezdetének és az időközi 
árváltozásnak megfelelő időpontban veti ki és erről a kötelezetteket 
írásban értesíti. Az értesítésben a befizetés módját és határidejét is 
közli. 

(3) Üresen álló helyiség után hulladékfuvarozási díjat nem kell fizetni. 
Évközben bekövetkező üresedés esetén az ingaüan tulajdonosa köteles 
az üresedést 15 napon belül bejelenteni a köztisztasági szolgáltatást 
végző szervnek. A fuvarozási díjat az üresedés napjától törölni kell. 
Késedelmes bejelentés esetén a díjat csak 15 napra visszamenőleg lehet 
törölni. 

(4) Üresen álló helyiség bérbeadását (használatbavételét) az ingatlan tu
lajdonosa 15 napon belül tartozik bejelentem. A hulladékfuvarozási 
díjat a bérbeadás (használatbavétel) kezdetétől kell kifizetni. 

(5) Az intézményes hulladékszállításnál az ingatlanok tulajdonosai - a (3) 
pontbanmeghatározottkivétellel-amegállapított és kivetett hulladék
fuvarozási díjat akkor is kötelesek rendszeresen kifizetni, ha a szolgál
tatást nem, vagy nem mindig veszik igénybe. 

6. § 
(1) Celldömölk város területén csak pormentes technológiájú hulladék

gyűjtés és szállítás folytatható. 
(2) Olyan szervezett szolgáltatás esetén, amikor a háztartási hulladékok 

összegyűjtése (elszállítása) kizárólag a szállító gépjárműhöz tartozó 
szabványos (meghatározott méretű és szerkezetű) hulladékgyűjtő vagy 
-tároló edénnyel (a továbbiakban: tárolóedény) végezhető, ezek meg
felelő mennyiségben történő beszerzéséről, javításáról, póüásáról és a 
szolgáltatással érintett ingaüanokon való elhelyezéséről (odaszállítá-
sáról) a szolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség csak gyűjtési mód 
változása esetén az új tárolóedények beszerzése, illetőleg az ingaüan 
tulajdonosa tulajdonában lévő tárolóedények szükség szerinti javításá
nak, pótlásának időpontjától áll fenn. 

(4) A tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, to
vábbá - nem szabványos edénnyel történő gyűjtés esetén - a (2) 
bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről az ingaüan 
tulajdonosa köteles gondoskodni. 

7.5 
(1) A huUadékfuvarozó jármű személyzete a gyűjtőedénybe helyezett 

háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti úton (közterületen) 
tömbházakban a hulladékgyűjtő helyiségben veszi át. 
Ahol az útviszonyok, vagy egyéb akadályoknem teszik lehetővé, hogy 
a hulladékmvarozó jármű az ingaüan bejárata elé álljon, a hulladék 
átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik. 

(2) A gyűjtőedényzet csak az ürítési napon helyezhető ki a közterületre. A 
hulladékszállítást követően az edényzetet a tulajdonos köteles a telek
határon belüli területre (hulladékgyűjtő helyiségbe) az ürítés napján 
visszahelyezni. Ott ahol a szolgáltatást végző az edényzetet a hulla
dékgyűjtő helyiségben veszi át oda is köteles visszahelyezni azt 
közvetlenül az ürítést követően. 
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(3) A jegyző eredetileg engedélyezheti a gyűjtŐedényzet tárolását a vonat
kozó szakhatósági és építésügyi előírások alapján kialakított közterü
leti tároló építményben is. 

(4) A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet úgy kell használ
ni, hogy annak tartalma a talajt (burkolatot), a levegőt ne szennyezze 
és bűzt ne terjesszen. A hulladékgyűjtő edényzetbe települési szilárd 
hulladéknak nem minősülő hulladékot rakni tilos. A hulladékgyűjtő 
edényzetet lefedett állapotban kell tartani. 

(5) A hulladékgyűjtő edényzetből, továbbá a lerakóhelyeken válogatni 
(guberálni) tilos! 

8.§ 
(1) A lerakóhely közegészségügyi követelményeknek megfelelő fenntar

tásáról, üzemeltetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) A jegyző az érdekelt szakhatóságok egyetértésével új lerakóhelyet 

jelölhet ki, illetve afentebb megjelölt helyen alerakástmegszüntetheti. 
Az erre vonatkozó döntést közzé kell tenni. 

(3) A lerakóhelyen elhelyezett hulladék folyamatos takarásáról gondos
kodni kell. A telepet úgy kell üzemeltetni, hogy a környezetre káros 
zaj- és légszennyezést, valamint az ott dolgozókra egészségromlást ne 
jelentsen. 
Azokon a lerakóhelyeken ahol a lerakás megszűnt, oly mértékű takarást 
kell alkalmazni, hogy a területek újrahasznosításra (erdősítés, gyepe
sítés) alkalmasak legyenek. 

(4) A lerakóhelyen biztosítani kell, hogy a települési szilárd hulladék 
veszélyes hulladéknak minősülő része (pl. akkumulátor, gyógyszer és 
növényvédőszer-maradvány, olajos rongy stb.) zárt konténerben elkü
lönítve gyűjthető legyen. A szelektáltan kiszállított ilyen hulladék után 
kezelési díjat nem kell fizetni, ártalmadanításáról a jegyző gondosko
dik. 

(5) A lerakóhely nyitvatartási idejét és működési rendjét a lerakóhely 
bejáratánál ki kell függeszteni. A nyitva tartást úgy kell meghatározni, 
hogy a szombati nyitva tartás is biztosított legyen. 

(6) A kijelölt hulladéklerakó-helyen kívül a város közterületén, továbbá a 
várost körülvevő zöldterületeken, erdőségekben bárminemű hulladé
kot lerakni tilos! 

(7) A települési szilárd hulladék nyüt téri égetéssel történő megsemmisí
tése tilos. A tilalom nem vonatkozik a háztartási hulladéknak minősülő 
kerti hulladék (fanyesedék, szőlővenyige, falomb) október 1. és április 
30. közötti elégetésére. 

(1) A lerakóhelyen elhelyezett hulladék után hulladékkezelési díjat kell 
Fizetni. 

(2) A kezelési díjat a jegyző állapítja meg. 
(3) Szervezett hulladékszállítás során lehelyezett hulladék után a kezelési 

díjat a szolgáltatást végző köteles megfizetni, a lerakóhely használati 
szerződésében foglaltak szerint. 

(4) A lerakóhelyre szállított olyan hulladék után, amelynek szállítására -
mennyisége vagy összetétele miatt - a rendszeres hulladékszállításon 
kívül kerül sor, a magánszemélyek a konténerhasználati díjon keresz
tül, a jogi személyek a jegyzővel megkötött lerakóhely használati 
szerződésben foglaltak szerint fizetik meg a kezelési díjat. 

(5) A befizetett kezelési díjat a lerakóhely üzemeltetésére, fenntartására, 
új lerakóhely létesítésére, illetve az alkalmazott gyűjtési és ártalmatla
nítási technológia színvonalának fejlesztésére lehet felhasználni. 

10. § 
(1) A város területén szikkasztásos szennyvízelhelyezés nem engedélyez

hető. 
(2) Szennyvizet csak erre a célra kiépült szennyvízcsatornába szabad 

vezetni. Tilos a szennyvizet nyílt vízfolyásba, használaton kívüli kútba, 
vagy csapadékcsatornába vezetni. 

(3) A szennyvizet a szennyvízcsatorna kiépüléséig csak vízzáró gyűjtőben 
szabad tárolni. A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan 
tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni. 

I I I . fejezet 
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

11. § 
(1) Közterület: 

Az ingatíannyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények köz
használatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró). 

(2) Az egyes ingaüanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
tartós használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulaj
donos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, he
lyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogvi
szonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (a továbbiakban 
együtt: használó) köteles gondoskodni. 

(3) A közterület - ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat és ezek műtárgyait 
is - szervezett, rendszeres tisztár tartásáról és az ott keletkezett telepü
lési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról a 11. § 
(4)-(6) bekezdései, illetve a 12. §-ban említett esetek kivételével a 
települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik. 

(4) A tulajdonos, illetve használó köteles gondoskodni: 
a) az ingaüan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület); 

b) a járdaszakasz melletti nyüt árok és ennek műtárgyai, továbbá 
c) tömbtelken a különálló egyes épületek gyalogos megközelítésére 

szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyá
sát akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, illetve 
a téli síkosság mentesítéséről és hóeltakarításáról. 

(5) A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek előtti járdasza
kaszt a nyitva tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével 
- a használó köteles tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani és a 
létesítmény bejárata előtt hulladékgyűjtőt elhelyezni. 

(6) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési mun
ka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület 
közvetlen környezetét 3 méteres körzetben a használó köteles tisztán 
tartani. 

12. § 
(1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési 

járművek esetében 
a) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok 

tekintetében a járművek Üzembentartója, 
b) belterületen lévő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, 

várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, 
vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében a tele
pülési önkormányzat képviselő-testülete 
köteles a rendszeres tisztántartásáról, az ott keletkezett hulladék 
eltávolításáról, továbbá a téli síkosságmentesítésről és hóeltakarí-
tásról gondoskodni. 

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról 
szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. 

(3) Vasutat keresztező közforgalmú gyalogos alul- és felüljáró, ha azon az 
utazóközönség közlekedik, valamint a vasutat keresztező járda tisztántar
tása és a hulladékok eltávolítása a vasút üzembentartójának a feladata. 

13-§ 
(1) A közforgalom céljára szolgáló területeket (utcákat, utakat, tereket, 

nyilvános parkokat, sétányokat stb.) beszennyezni, azokon hulladékot 
elhelyezni, eldobni, továbbá szennyvizet (pl. gépkocsimosás) vagy 
más szennyező folyadékot közterületre kiönteni tilos! 

(2) Közkifolyóknál járművet mosni, állatot itatni, vagy azokból vizet 
elvezetni nem szabad. 

(3) Hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát kizárólag az erre a 
célra létesített (kihelyezett) hirdetőtáblán, hirdetőoszlopon szabad el
helyezni. 

(4) Bármilyen anyag szállítása, fel- vagy lerakása során a köz- vagy magán
területet, a rajta lévő növényzet, berendezési vagy felszerelési tárgy be¬
szennyeződik, illetőleg megrongálódik, az előidéző köteles azt nyomban 
megtisztítani, helyreálh'tani, illetve az okozott kárt megtérítem. 

14. § 
(1) A járdának a hótól való megtisztítását és a síkossá vált járda felszórását 

- szükség szerint - naponta többször is el kell végezni. 
(2) Síkosság elleni szóróanyagként környezetszennyező, vagy károsító 

anyag (pl. konyhasó) használata tilos! 

IV. fejezet 
A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME 

15. § 
(1) A település közhasználatú zöldterületeinek (közparkok, vendégjárdák, 

véderdők stb.) kezeléséről, gondozásáról, a fák, cserjék és egyéb 
növényzet pódásáról, a zöldterülethez tartozó felszerelési tárgyak (pa
dok, játszószerek stb.) állagmegóvásáról, felújításáról a települési ön
kormányzat képviselő-testülete gondoskodik. 

(2) A közhasználatú parkokat, zöldterületeket az azokban elhelyezett lé
tesítményeket csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, így 
különösen tilos a növényzetet, termését és virágát letépni, károsítani, 
a kihelyezett berendezési tárgyakat megrongálni, károsítani, be
szennyezni. 

(3) A közhasználatú parkok területére - a kijelölt útszakaszok, illetve 
létesítmények kivételével - járművel, beleértve a kerékpárt is - behaj
tani tilos. A tilalom nem vonatkozik a munkavégzési célból történő 
behajtásra. 
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(4) A jegyző esetenként engedélyezheti a lakosság érdekeinek figyelem
bevételével a közparkok rendeltetéstől eltérő használatát is, de az 
engedélyben a terjes helyreállítást, a környezet tisztántartását is meg 
kell határozni. 

16. § 
(1) A közhasználatú parkokat és játszótereket a lakosság időkorlátozás 

nélkül - rendeltetésüknek megfelelően - díjmentesen használhatja. 
(2) A gyermekjátszóterek felszerelését csak 14 éven aluli gyermekek, a 6 

évesnél fiatalabbak felügyelet mellett és rendeltetésüknek megfelelően 
használhatják. 

(3) A parkok és közterületek gyepfelületén közlekedni és labdajátékokat 
játszani - az erre a célra kialakított részek kivételével - tilos. 

17. § 
(1) A település meglévő zöldterületeinek csökkentése - a tervszerű kerté

szeti munkák kivételével - tilos. 
(2) Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés 

befejezésével együtt kell biztosítani. 
(3) A közterületen vagy az intézmények és közületek tulajdonában, keze

lésében lévő területen kivágásra kerülő fa pótlását minden esetben el 
kell rendelni. Apó tlási kötelezettség a tulajdonost, illeltőleg azt terheli, 
akinek az érdekében a fakivágás történt, 

(4) A (3) bekezdésben foglalt pótíási kötelezettséget a jegyző által előírt 
helyen és előírt fajtájú, korú fa ültetésével kell teljesítem. PóÜáskérít a 
kivágott fa törzskeresztmetszetének megfelelő összkeresztmetszetű 
mennyiségű fát kell telepítem. 

(5) Nem terheli pótlási kötelezettség az elszáradt, vagy balesetveszély 
miatt kivágott fa tulajdonosát. 

V. fejezet 
ÁLLATOK TARTÁSA 

18. § 
(1) E fejezet szabályai nem vonatkoznak: 

a) az egészségügyi okból rászorulók által tartott jelző- és vezető
kutyákra, melyek szükségességét orvos igazolja, 

b) az alkalmi cirkuszi és egyéb bemutató rendezvényekre. 
(2) E fejezet alkalmazása szempontjából: 

- az állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek, 
- a családi házban lakó kistermelők, 
- a többlakásos épületben lakók közül a közös háztartásban élők 

minősülnek egy állattartónak (továbbiakban: állattartó). 
(3) E fejezet alkalmazása szempontjából: 

a) haszonállat: a szarvasmarha, a bivaly, a ló, az öszvér, a szamár, 
b) kishaszonállat: a sertés, a kecske, a juh, 
c) kisállat: a baromfi, a díszbaromfi, a posta-, a sport-, a dísz- és 

haszongalamb, a házinyúl, 
d) prémes állat: a róka, nyest, görény, nutria, csincsilla stb. 
e) kedvtelésből tartott kisállat: díszhal, az éneklő és díszmadár, rág

csálók (aranyhörcsög, tengerimalac stb.), 
f) egyéb állat: a házőrző eb, a vadászeb, a kedvtelésből tartott eb, a 

macska, 
g) méhek, 
h) egzotikus (fauna idegen) állat: melyek más faunában kialakult 

jellemző tulajdonságaik miatt ember és állat testi épségére, egész
ségére veszélyt jelentenek, pl. hüllők, ragadozók, majmok. 

(4) Amennyiben a rendelet másként nem intézkedik, a rendeletnek a 
kisállatokra vonatkozó előírásait kell alkalmazni a kereskedelmi célra 
tenyésztett ebeknek, macskáknak, díszhalaknak, éneklő és díszmada
raknak, rágcsálóknak a tartására is. 

19. § 
(1) A város területe négy állattartási övezetre oszlik. Az állattartási öveze

tek határait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
(2) Az I . sz. állattartási övezetben csak kedvtelésből tartott kisállatok, 

valamint egyéb állatok tarthatók. E korlátozás alól kivétel a házi 
szükségletre (levágásra) vásárolt kisállat, mely legfeljebb 5 napig 
tartható. 

(3) A II . sz. állattartási övezetben a kishaszonállatból legfeljebb 2 db, 
kisállatból legfeljebb 30 db, valamint a 18. § (3) bekezdés e), f) 
pontjában felsorolt állatfajta tartható. 

(4) A m. sz. állattartási övezetben haszonállatból legfeljebb 4 db, kisha
szonállatból, prémes állatból legfeljebb 10 db, kisállatból legfeljebb 
200 db, valamint a 18. § (3) bekezdés e)-f) pontjában felsorolt állatfajta 
tartható. 

(5) A IV. sz. állattartási övezetben a 18. § (3) bekezdés a)-f) pontjaiban 
felsorolt valamennyi állatfajta a vonatkozó szakhatósági és építésügyi 
előírások figyelembevétele mellett korlátlan számban tartható. 

(6) A (2-5) bekezdésben foglaltaktól eltérően kedvtelésből tartott kisállat 

és házőrző eb kivételével tilos állatot tartani a város bármely területén 
lévő egészségügyi intézmény, orvosi rendelő, bölcsőde, óvoda, iskola, 
diákotthon, munkásszálló, nagyforgahnú középület és kulturális intéz
mény területén, valamint élelmiszeripari, kereskedelmi, közétkeztetési 
üzemhez és a városi vízműhöz tartozó belső területen. 

(7) Méhek egyedi lakóháztól, társasháztól, többszintes lakóépülettől, köz
intézménytől, gazdasági épülettől 50 m védőtávolságon belül nem 
tarthatók. 

(8) Az I-IV. sz. állattartási Övezetekben egzotikus állat az ANTSZ és az 
állategészségügyi hatóság szakvéleménye alapján ajegyző engedélyé
ben meghatározott feltételek mellett tarthatók. 

(9) Egzotikus állatokat zárt helyen úgy kell tartani, hogy emberi életet és 
egészséget ne veszélyeztessenek és a tartási körülmények feleljenek 
meg a faj természetes igényeinek. 

20. § 
(1) A rendelet 19. § (2H9) bekezdésében meghatározott esetekben állatot 

lakóépületen kívül, istállóban, ólban, ketrecben, kaptárban (továbbiak
ban: melléképület) lehet tartani. 

(2) Baromfi és díszbaromfi melléképületben és lakóépületben és a lakó
épülethez tartozó udvarban, kertben elkülönített és elkerített helyen 
tartható. 

(3) Galamb a lakóépületen belül, a padlástér erre elkülönített helyén is 
tartható. 

(4) A kedvtelésből tartott kisállatok, valamint a vadászeb, a kedvtelésből 
tartott eb, a macska lakásban is tartható. 

21. § 
(1) Lakótelken állattartás céljából elhelyezhető melléképületek és védőtá

volságoképítési előírásait a rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza. 
(2) Többlakásos lakóépületben, vagy közösen használt teriilet esetében állatot 

csak a tulajdonos, tulajdonostárs, bérbe-, illetve használatba adó, továbbá 
a többi bérlő, valamint használótárs hozzájárulása esetén lehet tartani. 

(3) Lakásbérlet esetén házőrző, illetve kedvtelésből tartott eb tartásához a 
tulajdonos (haszonélvező) illetőleg az ingadan kezelője, társasház 
esetén pedig valamennyi tulajdonostárs, vagy bérlők többségének 
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást minden 
esetben be kell szerezni. 

(4) Eb lakáson belüli tartásánál többszintes épületek esetén a közveüen 
szomszédok, továbbá az alatta és felette lakó szintszomszédok hozzá¬

. járulását minden esetben be kell szerezni. 
(5) A lakóépületek közös használatú helyiségeiben, a lakáshoz tartozó 

loggián, erkélyen ebet tartani tilos. 
Lakáson belül csak egy-egy eb és macska tartható. 

22. § 
(1) Állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületre és más 

magánterületre felügyelet nélkül ne jusson ki. Közterületre csak pórá
zon vezetve szabad ebet kivinni. Harapó, támadó természetű és Őrző, 
védő kutyát szájkosárral is el kell látni. 

(2) Állatot felügyelet nélkül közterületre kiengedni tilos! 
(3) Ebet közparkba, játszótérre bevinni, illetve beengedni tilos! 
(4) Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más 

személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne 
szennyezze. Az eb által a területeken keletkező szennyeződést el 
kell távolítani. 

23. § 
(1) Állatot tartam csak úgy lehet, hogy a tartás: 

a) ember és állat egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülést ne 
okozzon, testi épséget ne veszélyeztessen, 

b) állatvédelrni jogszabályokat ne sértsen (kfrtfás, sanyaiú tartás tilalma), 
c) környezetvédelmi, természetvédelmi és állategészségügyi jogsza

bályokba ne ütközzön. 
(2) Allatot tartani olyan módon lehet, hogy az más ingatlanára átjutni ne tudjon. 
(3) Állatot elcsapni tilos. Ha a tulajdonos nem szándékozik állatát továbbtar¬

tani, köteles elhelyezéséről gondoskodni, vagy állatorvossal kiirtatni. 
(4) Az állattartó köteles az állatokat az állatvédelmi, állategészségügyi 

jogszabályokban foglaltak szerint tartani, szükség szerinti gyógyítá
sukról gondoskodni. 

(5) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a tartással kárt senkinek ne 
okozzon. Az eseüegesen okozott kárért az állattulajdonos a felelős. 

(6) Az állattartók kötelesek tűrni ezen rendeletben meghatározott szabá
lyok ellenőrzését. 

24. § 
(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségnek könnyen tisztíthatónak, 

szilárd falazatúnak és hézagmentes szilárd padozatúnak kell lenni. 
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(2) A trágyáié szivárgásmentes, zárt műtárgyban történő elhelyezését biz
tosítani kell. 

(3) A trágyát csak zárt, szilárd falazatú és aljzatú - megfelelő 
szivárgóval a trágyáié gyűjtőbe kötött - tárolóban szabad tartani. 
Rendszeres ürítéséről, fertőtlenítéséről, szagtalanításáról gondos
kodni kell. 

(4) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket takarítani és rendszeresen 
fertőtleníteni, szagtalanítani kell. 

(5) Egészségi szempontból káros rágcsálók, rovarok, legyek rendszeres 
irtásáról az állattartó köteles gondoskodni. 

(6) Fertőző és járványos állatbetegség esetén, fertőtlenítés, szagtalanítás 
módjára, gyakoriságára amindenkori közegészségügyi, állategészség
ügyi rendelkezések az irányadók. 

(7) Az elhullott állatok tetemét az állattartó köteles - ha más jogszabály 
eltérően nem rendelkezik - az erre a célra létesített gyűjtőhelyre 
elhelyezni, azokat a város egyéb területein elhelyezni tilos. 

25.§ 
Ha az állattartó az állatok tartására, a környezet védelmére, a köztisz

taságra vagy az állategészségügyre vonatkozó jogszabályokat, illetve 
ezeken alapuló rendelkezéseket ismételten, vagy súlyosan megszegi, 
továbbá az állampolgárok jogos érdekeit sérti, a jegyző az állattartást 
megtilthatja, vagy az állatok tartási módjára vonatkozóan előírást hatá
rozhat meg. 

V I . fejezet 
VEGYESRENDELKEZÉSEK 

26. § 
(1) Szabálysértést követ el és 10 000 Ft-ig terjedő bírsággá] sújtható az, 

akié rendelet előírásait vétkesen megszegi, így az, aki a 3. § (2) és (5) 
bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, a 7. § (2) és (5) bekezdésében, 
a 8. § (6) és (7) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, a 11-. § (4-6) 
bekezdésében, a 13. § (1-3) bekezdésében, a 14. §-ban, a 15. § (2) és 
(3) bekezdésében, a 16. § (2) és (3) bekezdésében, a 19. §-ban és a 
21-24. §-ban foglaltakat nem tartja be. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén mind a rendőr
ség és a közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki. 

27. | 
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 

a folyamatban lévő, még el nem bírált Ügyekben is alkalmazni kell. 
Egyidejűleg Celldömölk Város Tanácsának 3/1985. sz. rendelete ha
tályát veszti. 

(2) A rendeletben foglalt állattartási feltételek megteremtéséről a jelenleg 
is állattartással foglalkozóknak legkésőbb 1993. december 31-ig kell 
gondoskodni. 

Celldömölk, 1993. áprüisl. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

1. SZ. MELLÉKLET 
l. sz. állattartási övezetbe tartozik: 
Akácfa u. páros oldala. Bercsényi u., Bocskai IL, Buza J. u. páros oldala, 

dr. Géfin L. tér, Gayer Gy. tér, Gábor A. u. (Szalóky S. u.—Mikes K. u. 
közötti szakaszon), Hollósy J. tér, Ifjúság tér, Kodály Z. u., Kossuth L. u., 
Mikes K. u. (páros oldala a Belovári utcától a Gyár utcáig), Móritz S. u., 
Sági u. (rnindkét oldala a Szentháromság tér-Temesvár u. között). Szabad
ság tér, Szentháromság tér, dr. Szomraky Z. u., Vasvári P. (páros oldala). 

//. sz. állattartási övezet: 
Ady E. u. (József A. és az Arany J. u. közötti szakaszon). Akácfa u. 

(páratlan oldala), Arad u.. Arany J. u. (páros oldala), Április 4. u., Árpád 
u., Arvalányhaj u., Balassi B. u., Baross u. (páros oldala, páraüan oldalon 
a Nemesdömölki u.-Esze T. u. között), Bartók B. u. (József A. u-Arany 
J. u. között), Batthyány u., Belovári u.. Berzsenyi D. u.. Budai N. A. u., 
Csokonai u.. Deák F. u., Dózsa Gy. u., EszeT. u., Felsőbüki N. S. tér, Fűztői 
B. u., Gábor Á. u. (Kassa u.-Szalóky S. u. között), dr. Király J. u., 
óvoda-köz, Buza J. u. páraüan oldala, Kisfaludy u., Hámán K. u., Hársfa 
u., Hunyadi J. u., József A. u., Kassa u.. Kinizsi u., Kolozsvár u. (Uzsok 
u.-Arany J. u. között), KoptikO. u., Kölcsey F. u., Május l .u. , Mesteri u., 
Mikes K. u. (páraüan oldala végig, páros oldala Kassa u.-Belovárí u. 
között), Nemesdömölki u., Ostffy M. tér, Petőfi S. u., Rákóczi F. u., 
Riczingeru., Ságvári E. u., Ságiu. (Temesvár u.-Iparvágány között mind
két oldala), Szalóky S. u., Széchenyi I . u., Tátra u., Temesvár u.. Tompa 
M. u., Uzsok u., Úttörő u., Vasút u.. Vasvári P. u. páraüan oldala. Vágány 
u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zalka M. u., Zrínyi u. 

Alsósági városrész: 
Békeu., FazekasM.u.,Hegyiu. (páros oldalaaBemu.-EötvÖsu. között, 

páraüan oldala aSágiu.-temető között), HeinerK. u., Kankalinu., Kertalja 
u.. Kökörcsin u., Kőtörő u., Kráter u., Kresznerics u., Liszt F. u., Sági u. 
(páros oldala aMarxu.-SomogyiB. u. között), Sikló u.. Újvilág u. (páratlan 
oldala), VakB.u., 

///. sz. állattartási övezetbe tartozik: 
Ady E. u. (Arany J. u. végig). Arany J. u. (páraüan oldala), Baross u. 

(Esze T. u.-tól a Wesselényi u.-ig), Bartók B. u. (Arany J. u. végig), Botond 
u., Horváth E. u.. Kisdobos u., Kolozsvár u. (Arany J. u.-tól végig), Koptik 
O. u. (Arany J. u.-tól végig). Nagyvárad u., Pápai u., Pozsony u. (páratlan 
oldala), Pórdömölki u., Radnóti u. 

Alsósági városrész: 
B ajcsy-Zs. u.. Barátság u., Bem u.. Dobó K. u. Eötvös u.. Hegyi u. (páros 

oldal Sági u.-Bem u. között, páraüan oldal Bem u. végig), Martinovics u., 
Marx u., Móricz Zs. u., Puskin u., Sági u. (páraüan oldal, páros oldal Marx 
K. u.-Somogyi B. u. közötti kivételével), Somogyi B. u., Táncsics M. u. 
(páraüan oldala), Uzsabányau. 

TV. sz. állattartási övezet: 
Pozsony u. (páros oldala). 
Alsósági városrész: 
Mátyás k. u., Újvilág u. (páros oldala), Táncsics M. u. (páros oldala), 

Somogyi B. u. (páratlan oldala). 
Izsákfa teljes belterülete. 

2. SZ. MELLÉKLET 
A haszonállattartást szolgáló építmények elhelyezésénél, valamint az 

állattartás során alkalmazandó védőtávolságok, lakó-, illetve üdülőépüle
tektől. 

Lakó
épülettől 

Ásott 
kúttól 

Csatlakozó 
vízvezetéktől 

5.11-50 kishaszonállat, 
Lakó Ásott Csatlakozó prémes állat 15 10 2 

épülettől kúttól vízvezetéktől 6. 51-100 kishaszonállat. 
prémes állat 20 15 2 

1. Legfeljebb 4 haszonállat ólja, 7. 100-nál több kishaszonállat, 
istállója, kifutója 10 10 2 prémes állat 25 15 2 

2.5-10 haszonállat ólja, istállója, 8. Legfeljebb 30 kisállat tartására 
kifutója 15 15 2 szolgáló épület 6 10 2 

3.10-nél több haszonállat ólja, 9.31-200 db kisállat tartására 
istállója, kifutója 20 15 2 szolgáló épület 15 10 2 

4. Legfeljebb 10 kishaszonállat, 10.200 db-on felüli kisállat tartására 
prémes állat tartására szolgáló szolgáló épület 20 15 2 
épület 10 10 2 11. A2.,3.,4., 5.,6., 7., 8., 9. pontban felsorolt építményeknél mesterséges 

szellőztető berendezéssel, vagy kürtővel a bűzös gázokat a magasba 
kell terelni. 

Haszonállattartás területi igénye 
m2/db 

3. SZ. MELLEKLET 

1 m3/db 
m2/db 1 mVdb 

Prémes allatok 
Haszonállat 
Kishaszonállat 
Kisállat 

3,5 8,75 
1,20 2,40 

fajtánként változó, de legalább 0,1 

fajtánként változó, de legalább 0,2 

A fenti táblázat szerinti szilárd szerkezetekkel határolt életteret biztosí
tani kell. 
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Küldjön képeslapot 
Egy házashety ér ől! 
Berzsenyi szülőfaluja látogatott hely, 

ezért is jó elhatározás volt, hogy Egyházas-
hetye önkormányzata és a Pro Egyházashe-
tye Egyesület már 1992-ben két darabból 
álló képeslapot adott k i . Sokszor bosszan
kodnak a Kemenesaljára kiránduló vendé
gek, hogy az általuk meglátogatott helyeken 
ritkán jutnak képeslapokhoz. A Berzsenyi
házban is kapható a két képeslapból, ame
lyek szép, színes kivitelben készültek, is
mert fotóművész barátunk Tóth Imre felvé
teleiből. 

Az egyik lap a költő szülőházát ábrázolja 
meghitt környezetben. A másikon több épü
letet mutatnak be, így a templomot és a két 
védett falusi házat Mindkettőben a falu 
„szerelmesei" vertek tanyát, nem kis mun
kával, fáradsággal és nagy szívvel, anyagi
akkal egyaránt Sellyei Gábor belsőépítész, 
neves alkotó a Berzsenyi-ház melletti épü
letet újította fel, míg az igazán megkapó, 
rangos házat, a valamikori erdészlakást 
Ambrus Lajos író. Példamutató a vállalko

zásuk, jelenlétük a falu kulturális rangját 
nagyban emeli. Magukénak vallják ezt a 
települést, köszönet a számos kezdeménye
zésért, amelyet évről évre elindítanak. 

A képeslapon látható a falu szép címere 

és egy vázlatos térkép, amely megkönnyíti 
az eligazodást azoknak, akik Berzsenyi szü
lőhelyére zarándokolnak, amikor akemene-
si táj szépségeit, értékeit kutatják, útjait be
járják. D.J. 

Mi lesz veled Jánosházai várkastély? 
A címben feltett kérdésre keresve a választ, 

- úgy gondoljuk - egészen röviden át kell 
tekintenünk korábbi sorsának történetét. Eb
ben a törekvésünkben nem foglalkozunk ma
gának a településnek az eredetével és múltjá
val, sem földesurainak változatos birtoklásá
val. A jánosházai várkastély a legelső hiteles 
okleveles adat szerint csupán egy fallal és 
árokkal körülvett földesúri lak. Ulászló király 
1510-ben adott engedélyt arra, hogy Erdődy 
III . Péter (egregy Petri ERDEWDY de Som
lyó) Jánosházán birtokolt házát árokkal és fal
lal vétethesse körül. Ez az Erdődy a család 
törzsatyja és 1521-től 1547-ig birtokolta a do-
miniumot. Amikor Szapolyaitól Habsburg 
Ferdinánd pártjára váltott át, a király előbb 
főkamarássá, majd főlovászmesterré nevez
te ki . Fiával kapcsolatos keserű viszályko
dások miatt kivándorolt, és Velencében halt 
meg. 

Az 1609. év február 10-én kelt osztálylevél 
már várról beszél. Az osztálylevél szerint Já
nosháza Devecseri Choron Margit, Nádasdy 
Orsolya - Pethő Gáspár özvegye - és Nádasdy 
Tamás „szép megértéssel megosztott" tulaj
dona. A vár tornyát még a megosztás előtt 
Nádasdy Tamás hozatta rendbe, vele együtt a 
bedőlt kapuboltot; kéményeket rakatott, kija
víttatta' a gerendázatot és a kőfalakat. A to
ronyban óra mutatta az időt és harang is volt 
benne, melyet Nádasdy Tamás hozatott. Há
rom néven is nevezték a napkelet felől álló 
bástyát: Szabó Pál bástyája, górés, csardakos. 
Ezt, valamint a többi bástyát is Nádasdy 
Tamás hozatta rendbe, akinek igen nagy 
gondja volt erre a kisebb erősségű várára. 

Megosztásra került a pdánknak nevezett kül
ső vár is. 

Listius Ferenc özvegye, Gyulaffy Zsuzsa, 
mint a kiskorú László fiának gyámja és Listius 
János 1640. december 10-én kelt egyez
séglevele szerint egyenlően megosztoznak a 
jánosházai és környéke Listius jószágokon és 
ebben a jánosházai várat ,/ortalitiumnak" (= 
kisebb erősség, váracska) nevezik. 

Úgy látszik, hogy ebben az időben az az 
épület állhatott fenn, amelyet Erdődy Péter 
erősített meg kőfallal és árokkal, s amelyet 
Nádasdy Tamás tovább erősített. Sorsáról jó 
fél évszázad múlva, 1703. május 2-ánkeltezett 
feljegyzésből vehetünk tudomást. Ebben a kö
vetkezőket olvassuk: „Vagyon egy kastély, 
melynek mind külső, mind belső épületi, úgy
mint az kapuköz hídjával együtt, mind falai és 
fedele, oly romlásban vágynak, hogy egy ép 
hajlék avagy bolt sincsen benne, sőt egy 
vasszeget semláthatni az falakban, úgyszintén 
egyéb mobiliákat se, egy ágyacskán kívül". 
Ugy látszik, a résztulajdonosok, mivel nem 
laktak benne, elhanyagolták az épületegyüt
tessel való törődést, és az folyvást pusztult, 
romladozott. 

A somlyó—jánosházai domínium egy sze-
mélynöki ítélómester által 1758-ban hozott 
döntés szerint két részre osztódott. A teljes 
egész vagyont aztán Erdődy Lászlóné íllés-
házy Anna szerezte meg, kapcsolta össze s 
vette kezelésbe, ő volt az, aki a teljesen romos 
kastélyt újraépíttette, be is rendezte, majd ide 
költözött és 1765-ben bekövetkezett haláláig 
itt is lakott. Ennél az újraépítésnél csupán az 
alapfalai maradtak meg a régi „várnak", a 

többit újra kellett átrakni, az idő vasfoga úgy 
elbánt a teljes épületegyüttessel. A várkastély 
ezzel az át- és újraépítéssel kapta meg azt a 
külső és belső formát, amely jórészt századun
kig megmaradt. 

Az 1777-benfelvett foglalási jegyzőkönyv
ben található feljegyzés szerint: tfA várat egé
szen ki kell vakolni, a sindely padjának kör-
nyülete nyitva vagyon, ezt kőművessel be kell 
rakatni... A várnak éjszakról lévő része föld
del lévén megtöltve, a vízcsepegés rontja, 
úgyhogy a falak által áztak és fekete rothadást 
mutatnak, azért onnan a csatornajárást és az 
ámyékszéket (mely minden órán leszakad) el 
kell hányatni ... A várnak régi bástyái már 
kiornlottak, délfelől, keletre is bemehetni, a 
marha is környösköriil járhatja, amelyet szük
ségképen meg kell építeni, a földesúrnak jus 
gladiumja lévén, gyakran megesett, hogy a 
rabok elszöktenek. A vár kútja per totum le
dűlt. A várban folmenó grádics a pince torká
nak boltjára lévén építve, azt már benyomja, 
oda könnyebb grádicsot köll csmálni". 

Az utolsó adatunk a vár sorsával kapcsolat
ban az, hogy Erdődy Sándor gróf 1935-ben 
teljes egészében újjáépíttette a várat, a várkas
télyt; a tornyot átalakíttatta és egy újabb eme
letet húzatott rá. Ebben az állapotában érte 
meg a második világháborút, majd így rendez
tek be benne egy nagyon értékes és minden 
látogatója számára tanulságos múzeumot. S 
aztán jött a szándék a műemléki feltárásra és 
felújításra, de az építmény évek óta hiába vár
ja, hogy a szándék valóra váljon. Vajon med
dig kell várnia? 

Nádasdy Lajos 
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to Kulturális programok 
ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA 

Szeptember 1-tól szeptember 30-ig Móritz Sándor celldömölki szü
letésű Munkácsy-díjas festőművész kiállítása a zeneiskola kamarater
mében. 

Szeptember 12-én, vasárnap de. 10 órától az Ádám Jenő Zeneis
kola Ifjúsági Fúvószenekara térzenét ad Vonyarcvashegyen, a bú
csún. 

Szeptember 26., vasárnap de. 10 órakor: a Liszt Ferenc Vegyeskar 
és az olaszországi Pagnacco város vegyeskarának közreműködése a 
szentmisén az alsósági római katolikus templomban. 

KEMENESALJÁI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Szeptember 3. (péntek) este 6 órakor: Péterfy László szob

rászművész grafikai és szoborkiállításának megnyitója. 
Este 9-től: Profil bál. 
Szeptember 12. (vasárnap) BÚCSÚ. 
Szeptember 15-tól: szakkörök, klubok, tanfolyamok indítása. 
Szeptember22. (szerda)délelőtt 10-től: MESEVÁR-gyerekfoglal

kozás óvodásoknak. 
Szeptember 29. (szerda) délután 2-től: Kedvenceink videón - gyer¬

mekfoglalkozás általános iskolásoknak. 
Október 1. (péntek) este 6 órakor: ÉSZAK-OLASZORSZÁG (DO

LOMITOK) - előadó Venczellák András középiskolai tanár. 
Október 8. (péntek) este 6 óra: Csillagászati előadás. 
Este 8-tól: diszkó. 

Q l k Felhívás 
A Kemenesaljái Művelődési - nyugdíjasklub 

Központ szeptember 20-ig -asszonyklub 
várja jelentkezésüket az alábbi - gyerekklub 
szakkörökre, klubokra: - horgászklub 

-méhészklub 
- fafaragó szakkór - fogyiklub 
- gyermek - kismamaklub 

képzőművész szakkör -Ifjúsági klub 
- képzőművész szakkör - nyolcadikosok klubja 
- éreragyüjtd szakkör - filmbarátok köre 
- bélyeggyűjtő szakkör - rejtvényfejtő klub 

Kedves színházlátogatók. t 
Szeretnénk Önöket tájékoztatni a 93/94-es színházi évad intézmé

nyünkben megtekinthető színházi előadásairól. A várható nagy siker re
ményében két előadást bérleten kívül tervezünk. 

Az évad nyitánya: 
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - nagyoperett 
A veszprémi Petőfi Színház előadásában (október). 
Bérletszünetben - közkívánatra - Szirmai: Mágnás Miska - operett 
A zalaegerszegi Hevesi Színház előadása (január). 

BÉRLETES ELŐADÁSAINK 
J. S teinbcch: Egerek és emberek - színmű. 
Veszprémi Petőfi Színház (november). 
Eisemann-Zágon: Hyppolit, a lakáj - zenés bohózat 
Veszprémi Petőfi Színház (március). 
Ray Henderson: Diákszerelem - zenés vígjáték. 
Zalaegerszegi Hevesi Színház előadása (április). 
Mario Frattí: Az áldozat közbeszól — bűnügyi komédia. 
Zalaegerszegi Hevesi Színház előadása. 
Az előadás után beszélgetni lehet a mű rendezőjével és művészeivel. 

Bérlet neve: Lhely II . hely III. hely 
felnőttbérlet 
nyugdíjas- és diákbérlet 

700 Ft 600 Ft 
500 Ft 

Tervezünk gyermekszínházi előadásokat is: 
Szabó Magda-Andics Tibor Sziget-kék (zenés mesejáték)-november. 
A zalaegerszegi Hevesi Színház előadása. 
Grimm: Csipkerózsika (zenés mesejáték) - február. 
A veszprémi Petőfi Színház előadása. 
Igyekeztünk a darabok kiválasztásánál a közönség igényét és intézmé

nyünk pénzügyi lehetőségeit Összehangolni. 
A színházszervezők 

(Kemenesaljái Művelődési Központ) 

HÍREK 
- Orgonájának nagyjavításá

hoz fogott a nagy simonyi evangé
likus gyülekezet. Ezt részben 
közegyházi támogatásból, rész
ben önerőből valósítja meg. Az 
egymillió forint értékű munkához 
kéri a gyülekezet a Simonyiból 
elszármazottak imádságos és 

anyagi segítségét a gyülekezet cí
mére: Nagysimonyi, Kossuth u. 
1. Isten áldj a meg az adományt és 
adományozókat. 

- A sághegyi bazaltbányászok
ra emlékeztek, s virágot helyeztek 
el a hegyen lévő bányász emlék
műnél az Alsósági Sportkör kép
viselői és más társadalmi szerve
zetek. 

0> Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés 
Varga József László és Orbán Ágota fia: 
Márk, Gerencsér Károly és Csihar Orsolya 
fia: Máté Károly, Szálai Attila és Kiss Adél 
Mária fia: Attila, Tolnai József és Fülöp Éva 
fia: Benjámin József, Kolompár Mihály és 
Horváth Erzsébet fia: Csaba, Németh Attila 
István és Bodnár Zsuzsanna Ddikó leánya: 
Hanna, Csákvári Zsolt és Király Lívia fia: 
Patrik. 

Házasságkötés 
Kazári Andrea és Somlai Zoltán, Nagy Beáta 
és Csongrádi Attila, Göcsei Erika Zsuzsanna 
és Fischer Lajos, Ruborics Tímea és Pőcze 
István, Bánáti Beatrix és Szemenyei Károly, 
Lacza Zsuzsanna Margit és Farkas Gábor Er
nő, Kiss Márta és Németh Zsolt János, Gellért 
Andrea Tünde és Somogyi Károly, Nagy Juciit 
és Nagy Attila, Nagy Mónika és Erdélyi Ba
lázs Péter, Kuckár Szilvia és Németh Csaba, 
Farkas Ágnes és Benkő Attila, Pázsi Tímea és 
Rákóczi Zsolt Ferenc, Borsodi Andrea és Süle 
László. 

Halálozás 
Ambrus Dezső, Burj án Lajos, Kovács S ándor-
né sz. Benkő Rozália, Kiss Károlyné sz. Kiss 
Rozália, Orbán Józsefné sz. Szűcs Ilona, Hu
szár János, Balogh János. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés 
Szakács Zoltán és Imre Erzsébet leánya: 
Flóra, Vörös Ernő és Németh Ibolya fia: 
Szilárd. 

KEMENESMIHÁLYFA 
Halálozás 
Nagy Gyulárié sz. Papp Margit. 

MESTERI 
Születés 

Patyi Endre és Bányi Mária fia: Dániel. 

EGYHÁZASHETYE 
Születés 
Kovács József és Molnár Piroska fia: 
Dávid. 

BORGÁTA 
Születés 
Szucsigán Róbert és Stiller Anita fia: Róbert. 

JANOSHAZA 
Születés 
Vajda József és Lakatos Gyöngyi leánya: 
Gyöngyi Klaudia. 

MERSEVAT 
Halálozás 
Orbán József. 

NAGYSIMONYI 
Születés 
Várkonyi Lajos és Csernyák Judit fia: 
Péter. 

VÖNÖCK 
Születés 
Marton Károly és Fűzfa Zsuzsanna leánya: 
Nóra, Farkas László és Kovács Zsuzsanna 
Erzsébet leánya: Kitti. 

KENYÉRI 
Születés 

Papp Ferenc és Varga Ágnes Éva fia: Péter. 

KEMENESPÁLFA 
Születés 
Bárány András és Ulés Márta fia: Dániel. 
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Párhuzamos beszélgetések kultúráról, oktatásról 

Vezetői új hullám Celldömölkön 
Az alábbi interjú olyan 

oktatási és közművelődési 
szakemberekkel készült, 
akik mindhárman az utób
bi egy esztendő során nyer
ték el pályázatukkal az 
igazgatói állást. Vala
mennyien fiatalok, hiszen 
harmincas éveik első fe
lében járnak. A két nagy 
általános iskola és a Keme
nesalja! Művelődési Köz
pont irányítóinak szerepe 
stratégiai fontosságú a celli 
kultúra területén, s úgy tű
nik, hogy a generációváltás 
révén frontáttörésre kerül
het sor. Newman Ilona An
na a nyár folyamán lett a 
Kemenesalja! Művelődési 
Központ Igazgatója, Roz-
mán László egy esztendeje 
Irányítja az Eötvös Loránd 
Általános Iskola tevékeny
ségét, Bakó István pedig az 
idei tanévtől kezdve vezeti 
a Gáyer Gyula Általános 
Iskolát 

- Mi a véleményetek a város 
kulturális helyzetéről? 

• NIA: A politikai-társadal
mi-gazdasági változások követ
keztében a kulturális értékrend is 
átalakul. A mindennapi gondok
tól elfáradt emberekben a passzív, 
befogadói magatartás (televízió, 
rádió stb.) a domináns, a szóra
koztatásban is a privát szféra ural
kodik. A mi feladatunk elsősor
ban az aktív művelődési formák: 
a kisközösségek és egyesületek 
felélesztése, erősítése. Várjuk a 
különböző érdeklődési körű pol
gárok ötleteit, javaslatait és támo
gatni fogjuk őket. 

• RL: Elöljáróban csupán 
annyit: ha interjúról van szó, ak
kor inkább szívesebben készítem, 
mint adom. Celldömölk koncent
rált, szunnyadó szellemi energiáit 
kell a felszínre hozni: orvosoktól 
kezdve a különböző mesterembe
rekig. Sajnos, az elmúlt rend
szerben a tanárokat is leszoktat
ták a közéleti szerepről. A város 
kulturális feltételrendszere rosz-
szabb, mint például Sárváré, de 
közel sem olyan pocsék, mint so
kan gondolják. Magunknak kell 
javítani a helyzeten, senki sem 
fog idejönni és helyettünk polgári 
kultúrát teremteni. 

• BI : Úgy érzékelem, hogy 
vannak előremutató törekvések. 
Kiépültek a testvérvárosi kapcso

latok, amelyek megerősödésében 
az iskolák is jelentős szerepet vál
laltak. Egyre népszerűbbek az új 
rendezvények: az Alsósági Tava
szi Napok és a Kemenesaljái Szü
ret is. 

- Hogyan látjátok az egymás
sal való együttműködés lehetősé
geit? 

• B I : Lacival egy időben ke
rültünk Celldömölkre és a kézi
labdázás révén ismerkedtünk 
meg. Biztos vagyok abban, hogy 
ez a jó személyes alapokon nyug
vó viszony a két iskola közötti 
kapcsolatban is kamatozik. Ter
vezzük, hogy közös számítás
technikai gépparkot működte
tünk és az eddigi külön, sokszor 
párhuzamos sportrendezvények 
helyett együtt bonyolítunk majd 
le rangos versenyeket. Az ésszerű 
együttműködés mellett termé
szetesen kiemelt gondot fordí
tunk az iskola külön arculatának 
megőrzésére is. A Kemenesaljái 
Művelődési Központtal együtt
működési szerződést kívánunk 
kötni, amelynek megfogalmazása 
során számos kapcsolattartási le
hetőség merülhet fel. 

• RL: Sok területen van mód 
a fejlődésre. Ezt bizonyítja, hogy 
a két iskola korábbi vezetése kö
zötti hűvösebb viszony után sike
res szakmai-pedagógiai napot 
szerveztünk. Nem akarom ismé
telni István, de a közös élmények 
(egy időben kézilabdaedzőm is 
volt) valóban sokat számítanak. 
Bár mentalitásban vannak közöt
tünk különbségek, ez nem zavarja 
az együttműködést. A művelő
dési központ rendezvényein nem 
csupán nézőként fogunk részt 
venni, hanem az intézmény bölcs 
és okos kollégáim számára fóru
mot teremthet, önmegvalósításu
kat elősegítheti. 

• NIA: A város és környéke 
valamennyi intézményével, gaz
dálkodó egységével jó kapcsolat
ra, a már említett együttműködési 
szerződésekre törekszünk. Sze

retnénk létrehozni egy kulturális 
információs csoportot, amelynek 
tagjai a közönségszervezésen tűi 
összegyűjtik a különböző véle
ményeket, javaslatokat és külö
nösen a kritikákat, mert az őszinte 
bírálat óriási segítséget nyújthat a 
ház tevékenységének javításá
ban. Szerintem nem csak anyagi 
eszközökkel tudnának intézmé
nyek, vállalatok ..szponzorálni" 
bennünket, hanem sokszor többet 
ér a tárgyi-szakmai, illetve az in
formációs segítségnyújtás, amit 
az elmúlt két hónapban már ta
pasztalhattunk, őszintén szólva 
az alapítványi formát nehézkes
nek tartom, mert a kamat oly ke
vés, hogy abból egy-egy pályázó 
alig kaphat valamit. Az alaptőke 
viszont áll... A jövő évi választá
sokat illetően nyílt, pártaüan fó
rumot biztosítunk valamennyi 
párt számára. A legfontosabb 
azonban a közönséggel való élő 
kapcsolattartás. A portás és az 
ügyeletes népművelő ne egymást 
őrizze, hanem az érdeklődőket 
irányítsa, illetve tevékenységüket 
szervezze. 

- Mit válaszolsz azokra a véle
ményekre, amelyek szerint ezt az 
igazgatói állást csupán átmeneti 
lépcsőfoknak tekinted? 

• NIA: Ez így nem igaz, egy
értelműen hamis beállítás. Min
den ember életében sok változás 
történhet 5 év alatt, amíg megbí
zatásom szól, hogy mit hoz a jö
vő, azt nem tudhatom... Az ember 
igyekezzen helytállni mindig az 
adott helyen. 

- Intézményetek személyi-tár
gyi-anyagi feltételrendszere 
mennyire felel meg a követelmé
nyeknek? 

• NIA: 17 dolgozónk között 
munkaerő- és munkaidő-átszer
vezésre mindenképpen szükség 
van. A KMK az átlagosnál is 
rosszabb pénzügyi helyzetben 

van: amikor átvettem az intéz
ményt, már 1 millió forinttal túl
lépték az időarányos pénzügyi 
keretet. Jellemző, hogy szakmai 
tevékenységre alig van pénzünk, 
hiszen jóformán csak a működési 
költségekre van fedezet, óvato
san kell terveznünk, mert a nívós 
programok rendkívül drágák, pél
dául a Madách Színház egy elő
adása 400 ezer forint, s egy jegy 
ára 1500 forintba kerülne. Az 
igényfelmérés miatt rendkívül 
fontos az információs hálózat, 
amiről korábban szót ejtettem. 
Technikai eszközeink szinte tel
jesen elavultak, egy átlagpolgár 
jobb berendezésekkel rendelke
zik. Csak egy példa: fel szeret
nénk venni videóra a celli futball
csapat idegenbeli mérkőzéseit és 
még aznap este levetíteni. Kide
rült, hogy érdeklődők szép szám
mal lennének, de a felvétel minő
sége nehezen élvezhető. Az épü
let felépítése egy régebbi korsza
kot tükröz: színházterme akkora, 
mint a szombathelyi MMIK-é. Az 
első 6-7 sor mobilizálásával 
többfunkcióssá lehetne tenni és a 
kamaraelőadások is könnyebben 
lennének megoldhatók. Célszerű 
lenne saját gázkazánra áttérni, 
mert a távfűtésnek csupán az éves 
készenléti díja 1,2 millió forint. 
Az épület burkolata pirogránitból 
készült a VASÉP kivitelezésé
ben. A központ akkori igazgatója 
a szekrényébe eltett egy elemet, 
amelyen rövid idő múlva megje
lent az első hasadás. El lehet kép
zelni, hogy a harmadosztályúnak 
minősíthető anyag két évtized el
teltével az időjárás viszontagsá
gainak kitéve milyen állapotban 
lehet! 

• RL: Igazgatói pályázatom 
első mondata így hangzott: „Ko
rántsem túlzás azt állítani, hogy 
az Eötvös Loránd Általános Isko
lában minden személyi feltétel 
adott ahhoz, hogy magas színvo
nalú oktató-nevelő munkát tudja
nak végezni." Ebben a hitemben 
az elmúlt egy év még inkább meg
erősített. Tárgyi és anyagi feltéte
leinkről csupán annyit: azzal kell 
dolgoznunk, ami van. Az önkor
mányzat - erejéhez képest - ami
kor tud, segít. Központi források
ban nem reménykedhetünk. 
Visszatérek ahhoz a gondolathoz, 
hogy az emberi tényező a leglé
nyegesebb: a személyes tudás és 
annak kisugárzása sokkal fonto-
sabb, mint az, hogy hány írásvetí
tővél rendelkezünk. 

• B I : Vallom, hogy abból 
kell gazdálkodni, ami rendelke
zésre áll. Keresni kell azonban 

(Folytatása 10. oldalon) 



UJ K E M E N E S A L J A 10 
~m 

Makray László 

Gondolat-villámok 
A hajnal első s az alkony utolsó sugara - a szemedben 
fészkel. 
Szembemosolygó árnyéktőrtől vérzik békejobbod. 
Fiatlan - szíveden 
Imátlan - hiteden 
Magadban - kieüen 
Igazári mámoros csak a szabadság vágyától lehet az ember. 
Ha már szabad, úrrá lesz rajta a Holnap bizonytalan józansága. 
Az irigység az aljasság jó k...a anyja. 
„Gondolkodom - tehát vagyok", mondta Descartes. Nem gon
dolkodom - tehát JÓL vagyok - vélik sokan. 

Vezetői új hullám Celldömölkön 
(Folytatása 9. oldalról) 

azokat a lehetőségeket, amelyek a 
források bővítését eredményez
hetik. Ebből a szempontból első
sorban a pályázatok jöhetnek 
szóba. Nemrégiben több millió 
forintot nyertünk el egy „életve
szélyes tanteremkiváltása" témá
jú pályázaton. A zeneiskola mel
letti épületrészben egy tanterem, 
egy számítástechnikai oktató és 
az eltérő tantervű tagozat techni
ka tanterme kap majd helyet a 
meglevőkön túl. Központi támo
gatástól függ a két iskola közös 
használatra benyújtott tornatermi 
pályazata. Összességében épület
rendszerünk feltételei szűkösen 
megfelelőek, egy tanteremre 
azonban feltéüenül szükség lenne 
a kiscsoportos oktatás számára. 
Tanári ellátottságunk teljes, a ki 
segítő tagozatnál szorgalmazzuk 
a gyógypedagógiai képzettség 
megszerzését. 

- Mennyire tartod fontosnak a 
lobbizást az intézmény érdeké
ben? 

• B I : Minden problémára 
van megoldás, és a feléje vezető 
úton a csomópontok megkeresése 
a legfontosabb... 

- Diplomatikus válasz. Záró 
körkérdésem: pedagógiai, illetve 
közművelődési programotoknak 
melyek a leglényegesebb elemei? 

• RL: Testnevelés tagozatos 
iskolaként ezen a jó szinten meg 
kell tartani az, oktatás színvonalát. 
Nagyon fontos, hogy megfelelő 
gyerekanyagból tudjunk válogat
ni és felvételi vizsgánkat minél 
szélesebb körben hirdessék az 
óvodák. Kívánatos lenne előre
lépnünk - mint mindenkinek eb
ben az országban - a nyelvoktatás 
területén. Szeretnénk növelni a 
német nyelv óraszámát és az an
gol, valamint az olasz nyelv meg
hirdetése mellett az orosz újrain
dításával is foglalkozunk. Vala
mennyi tervünk pénzügyi feltéte
lek függvénye. Kezdeményezé
seinkhez adottak a személyi felté
telek, kollégáimban megvan az a 
többlet, ami az újítási képesség
hez szükséges. 

- Találhatók-e az igazgatói 
íróasztal fiókjában kéziratos 
Makray László-versek? 

• RL: Vannak, s amikor in
díttatás t érzek rá, akkor elő fogom 
venni Őket. 

• B I : Iskolánkban a német 
nyelv oktatása egyre inkább kü

lön szakká válik, szeretnénk meg
teremteni az alapfokú nyelvvizs
ga letételének lehetőségét. A je
lenlegi fakultatív orosz és olasz 
nyelv mellett biztosítani fogjuk 
az angol tanításának a feltételeit. 
Kiemelt szerepet kap a manuális 
nevelés, sőt: ezen belül az utolsó 
két osztályban lehetséges lesz a 
nemek szerinti differenciálás a 
törzsanyagon túl. Tiszta napközis 
órákat akarunk tartani: az egyéb 
tevékenységeket kiemeljük ebből 
az idősávból. A sportolásra annyi 
lehetőséget nyújtunk, ami a gye
rekek mozgás- és játékigényét 
bőségesen kielégíti. A gimnázi
umba felvettek magas aránya ok
tatási színvonalunkat jellemzi. A 
tudás közvetítésével szinte 
egyenrangú feladat a probléma
megoldó képesség fejlesztése és a 
neveltségi szint emelése (beszéd-, 
étkezési és viselkedéskultúra 
stb.). Hiszem, hogy rninden gye
rekben van olyan képesség, amit 
pozitív visszacsatolással érdemes 
fejleszteni, ápolni. Csak jól mű
ködő pedagógiai közösség képes 
erre. Tősgyökeres pedagógus csa
ládból származván tudom, hogy 
iskolánk neve jól cseng megyei 
szinten, s ezt a színvonalat tartani 
akarjuk. 

• NIA: Véleményem szerint 
a közművelődési intézmények
nek ki kell nevelniük a maguk 
közönségét. A kultúrára, az aktív 
közösségi életre, a tartalmas és 
hasznos szórakozási formákra, az 
önképzésre is szoktatni kell az 
embereket. Korunk követelmé
nyei széles körű általános művelt
séget, a gyakran változó tech
nika és technológia használatát, 
idegen nyelvek ismeretét, rugal
mas gondolkodásmódot kíván
nak. Minél több embernek szeret
nénk igényes ismeretterjesztő, 
művészeti, zenei programokat 
nyújtani. Nem térek ki ezekre, hi
szen rövidesen megjelenik mű
sorfüzetünk és az Űj Kemenesalja 
mostani számában is kaphatnak 
ízelítőt elképzeléseinkből. Talán 
már ebből is kitűnik, hogy olyan 
légkört akarunk teremteni, hogy a 
város valamennyi polgára magáé
nak érezze a művelődési közpon
tot Számunkra az lenne a legna
gyobb szakmai elismerés, ha sok 
mosolygós, elégedett arccal, visz-
szatérő vendéggel találkoznánk. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
Németh Tibor 

APRÓHIRDETÉS 
Fizzo lila, többfunckiós 

babakocsi eladó. Érdeklődni 

lehet: Celldömölk, Baross u. 
12., Vida. I rányár : 8 ezer fo
rint. 

A celldömölki 
EÖTVÖS LORÁND Általános Iskola 

1993. október l-jétől indítja 

a dolgozók 
általános iskoláját. 

Jelentkezni lehet 

szeptember 25-ig 
az iskola igazgatójánál. 

A Kemenesaljái 
Ipartestület 

megfelelő számú jelentkező esetén 

mestervizsga 
előkészítő 

tanfolyamot 
indít 

Celldömölkön. 

Jelentkezni lehet 

október 31-ig 
az Ipartestületnél. 
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Bertha László repülős éveire emlékezik 
£30 

Mezők, erdők, hegyek fölött élte az életét 
Naponta feltűnik városunk utcáin és a 

borgátai fürdőnél lévő „menedékén", ahol 
pihenőháza áll, Bertha László, akit úgy is 
emlegetnek: a pilóta, vagy repülős Laci. 
Életének évtizedeiben kalandozva csupán a 
nagyobb állomásokat említi, visszarezzen
nek mondataiban a feszített idők moccaná
sai, amit egy repülős ember átélhetett. Gyer
mekkori álma valósult meg, hogy életeleme 
és pályája lehetett a repülés. Álomnak tény
leg szép, azonban kemény szolgálatban tel
tek az évek, az évtizedek. 

Elsőként vitorlázott, amelynek folytatása 
lett a honvédségnél. A harci kiképzés ke
ménykötésű embereket követelt. Ezrede 
Kecskeméten és Szolnokon állomásozott, 
később Tapolcára került, ahova legszebb 
élményei fűzik. 1956 augusztusában a sok 
szép nap után, amit éjjeli repülés, vakrepü
lés és sok-sok harci feladat teljesítése tarkí
tott, feloszlatták az ezredét. A honvédségi 
élet befejeződött, pedig századosi rangig 
vitte. Tétován mutatja a régi fényképeket, 
amelyek fiatalon, elszántságot és jókedvet 
derítőén ábrázolják. 

A repülős élet megmaradt, de nehéz vál
tozással körítve Budaörsre, a növényvéde
lemhez ,repítette" a sorsa. Jó kereset kínál
kozott és az meg is adatott, azonban az 
áldozatvállalás nagyobb helytállást köve
telt. Az elvégzendő munka a repülés nehe
zebb része: alacsonyan, de biztonságosan! 
Ez volt a feladvány, mondhatni a té t Min
den munkafolyamatban a balesetveszély le
selkedett rájuk, ez jellemezte az itt eltöltött 
35 esztendőt. Idegi munka volt, nagy fizi
kai, szellemi megterhelés. Négy „urat" is 
szolgálni egy időben! Őrlődtek a főhatóság 

(minisztérium), a légirendészet (fokozott 
ellenőrzés földön, égen) között, a vállalat 
részéről megkövetelt termelési eredmé
nyességért küzdöttek, közben szolgálták a 
gazdaságokat, mindig kényszerítve a sür
gősség miatt, és ez majdnem minden eset
ben keresztezte a hatósági szabályokat. A fő 
veszély tehát abban rejlett, hogy minden
áron teljesíteni kellett az egyik vagy a másik 
követelést, és ez nem járt kockázat nélkül. 

Az enyhülést a nyugdíj elérése hozta meg 
1980;ban, 53 éves korában. 

- Átestem gyomorfekélyen, hurutokon és 
még egy szívinfarktus is beugrott, de átvé
szeltem eddig. Nem felhőtlen a nyugdíjas 
élet sem, de rosszabb ne legyen. Jobbat, 
szebbet és boldogabb jövőt kívánok a kö
vetkező generációknak és magamnak is. 

Történeteket, sőt: legendákat tudunk ró
la. Mosolyog ezek említésekor. Lehetnénk 
akár irigyek is rá, hiszen ő felülről is láthatta 
e kis hazát. Nem mondja, de tudjuk, hogy 

néhány barátjával megosztotta az örömét: 
mezők, erdők, hegyek fölé emelte őket, ezt 
tiltva is vállalta. Ami a szülőföldet illeti, Ő 
látta a legtöbbet közülünk a magasból. Arra 
is emlékszem, ahogyan megbillegette gépe 
szárnyát felettünk ünnepeinken, pincéink 
fölött átszállva, „felderítve" szőlőt kapáló, 
poharainkat emelő „titkainkat". Úgy tu
dom, hogy a borgátai üdülőházán lévő lég
csavar díszként idézi a repülős múltat, de 
mond is valamit embertársainak. Beszélget
ve mindezekről elmondja, hogy újrafényez
te emlékül kapott tőrét, amely egyenruháján 
függ, s a szekrényben tekint rá néha. Nem 
kérdeztem, hogy időnként fel néz-e az égre 
és száll-e a felhőkkel, a légáramlatokkal, a 
vonuló madarakkal. A válasz bizonyosan 
igen lett volna, egy gyermekkori álom meg
valósulásának szépségeit megkoronázva. 
Kívánjuk, sokáig legyenek még szép álmú 
éjjelei a nyugdíjas korban, de még mindig 

fiatalosan. Dala József 

^ A Decemberben: 
Uj Kemenesalja falinaptár 

Lapunk hagyományt kíván teremteni azzal, hogy ezentúl minden 
évben megjelenteti az Új Kemenesalja falinaptárát. Az 1994. évre 
szóló lesz az első, amit az olvasók a decemberi lapszámmal együtt 
kapnak majd meg. Reméljük, sikerül ízléses és jellegzetes, a helyi 
hagyományokhoz is hű falinaptárt készítenünk, ezért máris meg
kezdtük az előkészületeket. 

A naptár természetesen ingyenes lesz, az előállítás költségeit a 
rajta szereplő hirdetések bevételeiből fedezzük. Akik azt szeretnék, 
hogy vállalkozásuk, szolgáltatásuk reklámja egész évben szem előtt 
legyen a celli lakásokban, töltsék k i a mellékelt jelentkezési lapot, 
és küldjék el a következő címre: Pannonpress K f t , Szombathely, 
Pf.: 293 - 9701. Kétféle méretben lehet hirdetni. 

Névjegykártya méret 4000 forint + ÁFA 
Kétszeres névjegykártya méret 7000 forint + ÁFA 
A naptár három színben készül. Várjuk a hirdetők jelentkezését 

legkésőbb szeptember 30-áig. 
A szerk. 

JELENTKEZESI LAP 

Alulírott. 

jelentkezem az Új Kemenesalja 1994. évi falinaptárára 

méretű hirdetésemmel. Kérem, hogy munkatársuk keressen fel 

az alábbi címen: , 

Dátum: Aláírás: 

_ i 
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4> SPORT eredmények - események SPORT <r í 
Szeretnénk gólerős focit játszani" 

A bajnoki cím sem elérhetetlen 
Űj edzővel és játékosállományában felfrissülve vágott az 1993/94-es 

bajnoki idénynek a megyei bajnokságban játszó CVMSE labdarúgó
csapata. A kifejezés talán nem túlzó, hiszen az első két fordulóban 9 
góllal terhelték meg az ellenfelek hálóját. Stieber József vezetőedző
vel váltottunk néhány szót a bajnokság kezdetéri. A beszélgetés óta első 
- talán időben jött -pofonját is megkapta a csapat, miután hazai pályán 
kapott ki a büki együttestől rúgott gól nélkül... 

- Bemutatkozásként hallhatnánk játékos- és edzői múltjáról? 
Focistaként a Haladásnál a serdülőktől eljutottam a felnőtt csapatig, 

ahol 13 NB l-es mérkőzést játszottam. 3 évig Veszprémben az NB 
II-ben szerepeltem, az 1986/87-es idényt pedig Celldömölkön töltöt
tem az NB lEÍ-ban. Edzőként a celli serdülőknél, majd az ifiknél 
kezdtem, akikkel veretlenül lettünk megyei elsők. A S árvári Kinizsi if i 
csapatával NB ül-ban 3. helyezést értem el, ezt követően a felnőttekkel 
10 pont előnnyel lettünk megyei bajnokok. Kétszer egy esztendőt az 
uraiújfalui felnőtt csapatnál edzősködtem. 

- Mi a véleménye a celliek tavalyi hullámzó teljesítményéről? 
Tudomásom szerint a hozzáállással volt a baj. Néha csak 2-3 játékos 

vett részt az edzéseken, ezért következett be az eredménytelen évad. A 
tavaszi jobb szereplés talán annak köszönhető, hogy a játékosokat 
meglegyintette a kiesés szele. 

- A csapatépítésben mit tart a legfontosabb feladatának? 
A terveket meghatározza, hogy sok új embert kell beépíteni a csa

patba: a kezdő tizenegyben 6 új fiú található. Bizakodással tölt el, hogy 
a csapat lendületesen kezdte a bajnokságot és az edzéseken is 16—18 
labdarúgó mindig részt vesz a 20 tagú keretből. 

- Kik a frissen igazolt játékosok? 
Az Űj Kemenesalja előző számában közölteken kívül Zseli Róbert 

a Kemenesaljától, Sulyok Tamás a Püspökmolnáritól, Gosztola István 
és Jánosa István Nagysimonyiból, valamint GömbÖcz Endre a Sárvári 
Kinizsitől került hozzánk. 

- Gólokban gazdag mérkőzéseken, magabiztos győzelmekkel rajtolt 
a csapat. A szurkolók legalább ilyen folytatásban reménykednek... 

Szeretnénk továbbra is gólerős focit játszani. Jó csatáraink vannak, 
akik közül bármelyik képes mérkőzések eldöntésére. Sok múlik majd 
a magasabb osztályból jött meghatározó egyéniségeken: a Mészáros-
Csákvári-Pécz-tengelyen. Rutinjukra feltéüenül számítok. 

- Milyen a kapcsolata a megújult egyesületi vezetéssel? 
Boznánszky Gábor szakosztályvezetővel és Sebestyén Attilával még 

együtt játszottam, s a celli időkből sok személyes kapcsolatom fenn
maradt. Valójában azonban mindig a csapat szereplése határozza meg 
a viszonyt. 

- A bajnokság végén mivel lenne elégedett? 
A hivatalos cél a dobogós helyezés, de a bajnokság színvonalát 

ismerve a bajnoki cím sem elérhetetlen. 
- A celli focibarátok nevében csak annyit kívánhatok: így legyen! 

N.T. 

^ Őszi sportnaptár 
A kedves szurkolók figyelmébe ajánljuk a 

CVMSE hátralévő hazai és vidéki kézilabda- és 
labdarúgó-mérkózéseiL Az események közül ki-
ki választhat szíve szerint, mmdenkinek jó szó
rakozást kívánunk. A csapatoknak pedig sikeres 
szereplést. 

Szeptember 11. Kézüabda: CVMSE-Bala-
tonboglár NB I I . 17.00 óra. Sz. Pamut-CVMSE 
megyei női. Labdarúgás: S. Kinizsi-CVMSE. 

Szeptember 12. Labdarúgás: CVMSE-Gér-
ce megyei ifj. és felnőtt 13.30 és 15.30 óra. 

Szeptember 13. Kézüabda: CVMSE U.-Ta-
nárképző n . megyei férfi. 

Szeptember 18. Kézilabda:. CVMSE-Sárvár 
női megyei. 10.00 óra. Labdarúgás: CVMSE-
Répcelak serdülő. 10.00 óra. 

Szeptember 19. Kézilabda: Tanárképző-
CVMSE NB II . 11.00 óra. Labdarúgás: Dcervár-
CVMSE megyei ifj. és felnőtt. 13.00 és 15.00 óra. 

Szeptember 25. Kézüabda: CVMSE IL-Vas-
vár megyei férfi. 15.30 óra. CVMSE-Szigetvár 
NB I I . 17.00 óra. Labdarúgás: S. Vasas-
CVMSE serdülő. 10.00 óra. CVMSE-Vasvár 
megyei ifj. és felnőtt 13.00 és 15.00 óra. 

Szeptember 26. Kézüabda: Ikervár-C VMSE 
megyei női. 10.00 óra. Labdarúgás: CVMSE-
Pagnacco (olasz) nemzetközi barátságos mérkő
zés. 15.00 óra. 

Október 2. Kézüabda: Simontomya-
CVMSE NB H. Labdarúgás: CVMSE-Gérce 
serdülő. 10.00 óra. 

Október 3. Kézüabda: CVMSE-Vasvár me
gyei női. 10.00 óra. Labdarúgás: CVMSE-Ná-
rai megyei ifj. és felnőtt. 12.00 és 14.00 óra. 

Október 9. Kézüabda: CVMSE-Fadd NB I I . 
17.00 óra. Labdarúgás: CVMSE-Pecöl serdülő 
10.00 óra. 

Október 10. Kézilabda: Vasvár-CVMSE I I . 
megyei férfi. 10.00 óra. Labdarúgás: Sárvári 

Kinizsi-CVMSE megyei ifj. és felnőtt. 12.00 és 
14.00 óra. 

Október 16. tftói/a^.Csurgó-CVMSENB 
I I . Labdarúgás: Uraiújfalu-CVMSE serdülő. 
10.00 óra. 

Október 17. Kézüabda: CVMSE-Körmend 
B. megyei női. 10.00 óra. CVMSE U.-Szentgott-
hárd I I . megyei férfi. 11.00 óra. Labdarúgás: 
C VMSE-Nagyrákos megyei ifj. és felnőtt 11.30 
és 13.30 óra. 

Október 23. Kézüabda: CVMSE-Segesd NB 
I I . 17.00 óra. CVMSE-Rábagyarmat n . megyei 
női. 15.30 óra. Labdarúgás: CVMSE-Ikervár 
serdülő. 10.00 óra. 

Október 24. Kézüabda: Zalaszentgrót-
CVMSE NB I I . 17.00 óra. Labdarúgás: Rába-
tótfalu-CVMSE megyei ifj. és felnőtt. 11.30 és 
13.30 óra. 

Október 30. Kézüabda: CVMSE-Letenye 
NB H. 17.00 óra. CVMSE-Oberwart megyei 
női. 15.30 óra. Labdarúgás: CVMSE-Sárvári 
Kinizsi serdülő. 10.00 óra. 

Október 31. Kézüabda: Tanárképző IX-
CVMSE I I . megyei férfi. Labdarúgás: 
CVMSE-Kőszeg megyei ifj. és felnőtt. 11.30 
és 13.30 óra. 

November 6. Kézilabda: CVMSE-PEAC 
NB I I . 17.00 óra. Szentgotthárd-CVMSE me
gyei női. Labdarúgás: Répcelak-CVMSE ser
dülő. 10.00 óra. 

November 7. Kézüabda: Répcelak-CVMSE 
I I . megyei férfi. 10.00 óra. Labdarúgás: Pecöl-
CVMSEmegyi ifj. és felnőtt. 11.00és 13.00 óra. 

November 13. Kézüabda: Szentgotthárd-
CVMSE NB B és Szentgotthárd Ü.-CVMSE I I . 
megyei férfi. 15.30 és 17.00 óra. CVMSE-Ta-
nárképző H. megyei női. 10.00 óra. 

November 14. Labdarúgás: CVMSE-Sparta-
cus-Styl megyei ifj. és felnőtt. 11.00 és 13.00 óra. 

November 21. Labdarúgás: Kemenesalja-
CVMSE megyei ifj. és felnőtt. 11.00 és 13.00 
óra. 

^ Sportról röviden 
- A városi diáksport bizottság legutóbbi Ülésén 

Szabó Lóránd testnevelő tanárt választotta meg a 
VDSB elnökének. Ó aGayerGyulaÁltalános Isko
la tanára. 

- Augusztus 27-én Mesteriben került megrende
zésre a CVMSE öregfiúk és FTC Öregfiúk kispá
lyás labdarúgó-mérkőzés. A találkozót a CVMSE 
Öregfiúk nyerték 6-5-re. 

- Szeptembertől a Berzsenyi Dániel Gimnázium
ban is életre kel a kézilabda. A leányok edzéseit 
Csótár Adrién, míg a fiúkét Süle Nándor testnevelő 
tanár vezeti. 

- Három, most alakult sportegyesület Mersevát 
Izsákfa és CeUdömölk alsósági városrész labdarú
gócsapatai kezdték meg működésüket. Mind a há
rom csapat a sárvári körzeti bajnokságban szerepel. 
Az alsóságiak Celldömölkön, a CVMSE sporttele
pén játsszák mérkőzéseiket. 

CeUdömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: 

CeUdömölk, Szentháromság tér 1. 
Megjelent a BBT Sajtóügynökség 

(Tel.: 94/317-677) 
kiadásában. 

Szövegszerkesztés: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

Srignatúra Kft, Szombathely. 
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. 
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