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VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Beszámolás nincs
- csak tájékoztatás
A város képviselő-testülete - érthetően
- kezdeményezte, hogy valamennyi gaz
dasági társaság, amelyben az önkor
mányzat tulajdonosként érintett, adjon
beszámolót a munkájáról. A gazdasági
társaságokról szóló törvény azonban
nem rendelkezik a társaságok beszámol
tatásáról, tehát ebben sem lehet már al
kalmazni a régi nómenklatúrákat. Egy
személyes társaság esetében - ilyen a
CELLHÖ - az alapító gyakorolja a tag
gyűlés hatáskörét, tehát a távhőszolgáltatót beszámoltathatják. Ez meg is történt
a decemberi testületi ülésen. Többszemé
lyes társaságok és részvénytársaságok
esetében az érintett vezető arra kötelez
hető, hogy adjon felvilágosítást a társa
ság ügyeiről. Talán ebből is kitűnik: a fel
világosítás nem egyenlő a beszámolással.
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Az önkormányzat

LAPJA •

Közalkalmazotti

KÉTHETENTE •

Á R A : 16,50 F O R I N T

bértáblázat

Plusz 47 millió forint
Az új közalkalmazotti bértáblázat beve
zetése a 250 celldömölki pedagógusnak,
valamint az iskolák és az óvodák gazdasági
és technikai személyzetének illetményére
az eddiginél 47 millió forinttal magasabb
bérkeret megállapítását tette szükségessé.
Ebből az önkormányzat saját erőből 14
millió forintot finanszíroz. A további mint
egy 16 millió forintot az állam által garan
tált hitelből tudják fedezni, a fennmaradó
rész pedig központi költségvetési támoga
tás. Mint a város jegyzője, Baranyai Attiláné dr. elmondta, a plusz kifizetésekhez
megteremtették a pénzügyi alapot, bár ez
elég súlyos terheket ró az önkormányzatra.
A kormány decemberi módosító rende
lete nyomán Celldömölkön negyven peda
gógust voltak kénytelenek visszasorolni a

lesz a kezelő?

Megkezdődik a temető bővítése
Nem halasztható tovább Cell
dömölkön a temető bővítése.
Úgy tűnik, a korábbi vitás kérdé
sek ma már nem gátolják a szük
séges előkészítő munkálatok
megindítását - ezt látszik meg
erősíteni a képviselő-testület egy
nemrég hozott határozata is.
A bővítés több lépcsőben tör
ténik majd. Az elképzelések sze
rint mintegy két és fél hektárnyi
területet csatolnak a jelenlegi,
egyébként felekezeti tulajdonban
lévő temetőkhöz. Ennek ma már
törvényi akadálya sincs, ugyanis
az érintett terület januártól az Ön
kormányzat tulajdonában van. A
régi temetők természetesen meg
maradnak felekezeti tulajdonban,
ám az Önkormányzat azt kezde
ményezi, hogy a szükséges beru

házás - ravatalozó építése, vízés villanyellátás, térburkolás - az
új temetői részben valósuljon
meg. Ugyanakkor az önkor
mányzat ajánlatot tesz az érintett
felekezeteknek a temetők egysé
ges kezelésére. így megszüntet
hető lenne a temetkezési helye
ket egymástól elválasztó, több
helyen nem éppen jó állapotú ke
rítés, s a régi sírok gondozására
is több figyelem jutna.
A mintegy száz négyzetméte
res ravatalozó tervezésére az ön
kormányzat meghívásos, névalá
írásos pályázatot hirdet. Az épít
mény valószínűleg az űj temetői
rész középpontjában kap majd
helyet. A bővítés tényleges mun
kálatai az idén megkezdődhet
nek,
b -

Nyit az üzlet?

mindössze azt sikerült kideríte
nünk, hogy az áruház profilja lé
nyegében változatlan lesz, de né
mi bővítés is várható.
Bővebb ismeretek birtokában
a témára visszatérünk.
Völgyi

Közvetlenül lapzárta előtt tud
tuk meg, hogy február közepén
ismét megnyílik a nyár óta zárva
tartó ruházati áruház.
A szűkszavú felvilágosításból

MEGJELENIK
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legmagasabb fizetési kategóriából, az érin
tettek részéről ez természetesen némi ellen
állást váltott k i .
A képviselő-testület már korábban fog
lalkozott az általános iskolai konyhák ki
használtságával, részben azzal a szándék
kal, hogy esetleges létszámcsökkentéssel a
felszabaduló bért a dolgozók magasabb dí
jazására fordítsák. Az intézményvezetők
jelentéséből azonban kitűnt, hogy egyik is
kolában sincs felesleges létszám, ebből
adódóan indokolt a jelenlegi foglalkozta
tás. Ily módon tehát elmaradt volna a bér
fejlesztés, időközben azonban életbe lépett
a közalkalmazotti törvény, amelynek bér
besorolási táblázata némiképp előnyösen
érintette a konyhai dolgozókat is.

Tisztulhat a szennyvíz

Celldömölk - ígérvényesen céltámogatási pályázatot nyert
szenny víztisztítómű építésére,
amelyhez elvi vízjogi engedélyt
a Vas Megyei Vízmű OWEG
technológiájú rendszerére kapott
a pályázati anyag alapján.
A céltámogatás igénybevételé

Hat éve üres a

nek feltétele, hogy nyilvános ver
senytárgyalás után kerüljön sor a
kivitelezési szerződés megköté
sére. A pályázatot úgy írták ki,
hogy abban lehetőség legyen
más szennyvíztisztító technoló
giák alkalmazására és fővállalko
zók jelentkezésére is.

bagolyvár

Egy épület - két érték
A város képviselői tudták jól, amikor a Sághegyen található, immár
hat éve üres raktárépület - közismert nevén a bagolyvár - hasznosí
tásának lehetőségeit kutatták, hogy nem sok lehetőség közül választ
hatnak. A sokak szerint legalább 3,2 millió forint értékű ingatlan
hivatalosan becsült forgalmi értéke nem éri el a 2,5 millió forintot.
Nem annyira az épület állapota miatt „nyomott" az ára, hanem azért,
mert természetvédelmi területen helyezkedik el, s így - hivatalos
szóhasználattal: korlátozottan forgalomképes.
Meglátjuk - döntöttek végül a képviselők, tudva azt is, hogy érke
zett már egy vételi ajánlat az önkormányzathoz. Időközben megbíztak
egy szakértő céget a hasznosítási pályázat elkészítésére, ami ezekben
a napokban meg is jelenik. A több mint háromezer négyzetméteres
telek és a rajta lévő 455 négyzetméter hasznos alapterületű építmény
nem közművesített, nyilván ez is hátrányosan érinti a további hasz
nosítást. Az mindenesetre biztató, hogy a testület megtette az első
lépéseket.
I-
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Költségvetés,

közműdíj-módosítások

Tudósítás a képviselő-testületi ülésről
Január 26-án tartotta idei első ülését Cell
dömölk képviselő-testülete. A város idei
pénzügyi terve a koncepció kidolgozását kö
vetően első olvasatban került a képviselők
elé. A bevételek között a normatív állami
hozzájárulás összege 221 millió forint a tava
lyi 224 millióval szemben, amely elsősorban
az oktatási intézményekben tanulók létszám
csökkenésének következménye. Személyi jö
vedelemadó révén 60 millióval, helyi adókkal
együtt 90 millió forinttal lesz gazdagabb a
város büdzséje. Az összes rendelkezésre álló
bevétel - az egészségbiztosítás által finanszí
rozott területek nélkül - 436 millió forint.
Mivel a kiadási kötelezettség 395 millióra
rúg, 45 millió forint körüli keret marad a kü
lönböző fejlesztési igények kielégítésére. A
legnagyobb falatot a szennyvíztisztítómű je
lenti: idei befejezésének saját erőszükséglete
18 millió forint hitel felvételét igényli. Kom
munális feladatokra (űt-híd, park, szemétszál
lítás stb.) 6 millió forintos emelés szerepel a
tervezetben, amit az egyre romló ellátási szín
vonal tesz szükségessé. A temetőbővítésre
biztosítandó 3 millió forintból a terület meg
vásárlására, kerítésépítésre és parcellázásra

kerülhet sor. Az intézményi bérproblémák
(jubileumi jutalmak, nyugdíjazások, közal
kalmazotti F kategória stb.) megoldására 2,6
millió forintos tartalékalap létesül, aminek fel
osztásáról február végéig egy ad-hoc bizottság
dönt. A sági tornaterem építésének beindításá
hoz 2 mülió forintot tartalmaz a javaslat
Anyagilag csekély kihatású, de mégis
gesztusértékű az önkéntes tűzoltók működé
séhez és az orvosi ügyeleti gépkocsi cseréjé
hez javasolt 700-700 ezer forint, mert mind
két feladat megoldása, támogatása évek óta
visszatérő jogos igény. A pénzügyi tervben 5
millió forintos általános tartalék szerepel, de
amennyiben augusztus l-ig nem kerül sor a
felosztására, akkor a gimnázium tatarozására
kell felhasználni.
A költségvetés záró részében néhány ja
vaslat is megfogalmazódott az éves gazdál
kodás mederben tartására. Vita tulajdonkép
pen ezekről a függelékében szereplő elképze
lésekről robbant ki az ülésen (óvodai csoportcsökkentések és intézményi Összevonások,
iskolai első osztályok számának maximálása
stb.). A vihar akkor ült el, amikor kiderült,
hogy a költségvetési tervezetet bizottsági vé
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• Aktuális házikerti és szőlé
szeti teendőkről tart előadást feb
ruár 5-én, szombaton este hat
órakor az alsósági kultúrházban
dr. Hollósy István.
• Első helyezést ért el az orosz
nyelvi szaktárgyi verseny me
gyei döntőjében Kondics Mari
anna, a Gáyer Gyula Általános
Iskola nyolcadik osztályos tanu
lója. A diáklány ezzel jogot szer
zett az országos döntőn való
részvételre. Felkészítő tanára:
Kovácsné Hegyi Edit.
• A változás lehetősége és le
hetetlensége a társadalomban
címmel Németh Margit, a Neve
lési Tanácsadó Intézet munkatár
sa tart előadást február 12-én,
szombaton délután három órakor
a celldömölki református temp
lomban.
• A tenger ékszerei címmel
Langbein István magángyűjte
ményéből nyílik kiállítás február
8-án délután három órakor a Ke
menesaljái Művelődési Központ
ban.
• Az idén először szervez sítábort Csehországba február 14—
19. között a Gáyer Gyula Általá
nos Iskola. A sítáborozást az in
tézmény szeretné hagyománnyá
tenni.
• Nyílt napot tart február 21én, hétfőn reggel nyolc órától a

Berzsenyi Dániel Gimnázium
azoknak a gyerekeknek és szüle
iknek, akik érdeklődnek a hat
osztályos gimnáziumi képzés
iránt.
• A Csárdáskirálynő című
nagyoperettet a veszprémi Petőfi
Színház társulata adja elő a
KMK-ban február 10-én este hét
órai kezdettel. A decemberben
elmaradt előadásra megváltott je
gyek érvényesek.
• Bátyus bált rendez február
5-én este hét órától a Kemenesal
jái Művelődési Központban a
Gáyer Gyula Általános Iskola
szülői munkaközössége. A bál a
tanulók műsorával kezdődik,
majd a Pinka Band zenél.
• Az idei ifjúsági bál február
18-án, pénteken este nyolc órától
lesz a KMK-ban. A Donor együt
tes zenél.
• A Kemenesaljái Berzsenyi
Asztaltársaság február 14-én,
hétfőn este 6 órakor könyvbemu
tatót tart a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban. Vendégünk a szer
ző: BÖRÖCZ SÁNDOR borgátai születésű evangélikus lelkész,
aki KIÁLTÁS A MÉLYBŐL cí
mű kötetét mutatja be. Könyve a
Vorkutára
elhurcolt, kény
szermunkára ítélt társak szenve
déstörténete, s egyben a megőr
zött és megőrző hit története. A
könyvtárban már most megvásá
rolható a dedikált kötet. Ára:
300 Ft.

Könyvpremier

leményezés (azaz testületi szakmai ellenőr
zés) nélkül kapták kézhez a képviselők, tehát
a javaslatok csupán első, „nyers" fogalmaz
ványok.
A képviselő-testület hatáskörébe került az
önkormányzati tulajdonú vízközműből szol
gáltatott ivóvíz-, illetve csatornadíjak megál
lapítása. A Vas Megyei Víz- és Csatornamű
Vállalat adatai alapján Vas megyében egysé
ges ár került kidolgozásra: 49 forint/m vízdíj
és 33 forint/m csatornadíj - AFA nélkül. Az
átlagár jelenleg kedvező Celldömölkön, mert
az ellátás Önköltsége magasabb a szintnél.
Nem kell szárnyaló fantázia a vállalat átala
kulása esetén a következmények elképzelésé
hez...
A decemberi testületi ülésen megállapított
344 forint/GJ lakossági hődíj a decemberi
próbaszámlák alapján nem fedezte a felhasz
nált energia költségét, ezért a CELLHÓ K f t
- újszerű megközelítéssel - 422 forint/GJ-ra
emeltette az egységárat. Az eddigi adatok
alapján nagy szóródás alakult ki az egyes
tömbök között: a hőmennyiségmérővel fel
szerelt, jól szigetelt lakások esetében mintegy
15 százalékkal csökkent a fizetendő díj, a fel
tételek hiányában viszont 20-25 százalékkal
emelkedett. A CELLHŐ bő egy hónap alatt
közel 50 százalékkal „korrigálta" a lakossági
hődíjat, és van még hátra idő a fűtési idény
ből...
Németh Tibor
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Kistermelők segédkönyve
A kertészkedóknek a legtöbb gondot a kártevők, a betegségek
és a gyomnövények elleni védekezés okozza. Kevés az olyan
naprakész, gyakorlatias könyvek száma, amelyet a szabad idejük
ben gazdálkodók is haszonnal tudnának forgatni. A sokféle és
gyakran változó növényvédő szerekről és a különféle műtrágyák
ról korszerű áttekintést kap az olvasó a kötetből. A gyors tájéko
zódást elősegíti, hogy növényenként havi bontásban tartalmazza
a növényvédelmi tennivalókat, és károsítónként gazdag listát ad
a növényvédő szerekről. A kistermelők segédkönyve dr. Bálint
Györgynek, a népszerű „Bálint gazdának" az ajánlásával jelent
meg.
A mű szerzőjével, dr. Sipos Endrével február 8-án este 6
órakor találkozhatnak az érdeklődők a Kresznerics Ferenc Könyv
tárban. A Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a könyvtár
által szervezett rendezvényen könyvvásárlásra is lehetőség lesz.

Szakdolgozat
a Sághegyről
Örömmel állapítható meg,
hogy a helytörténet, a kemenesi
táj iránti érdeklődés a fiatalok ré
széről is egyre nagyobb figyel
met kap. Bolhásl István tanár a
Sághegy, mint történelmi borvi
dék címmel kiváló szakdol
gozatot készített, amit a Berzse
nyi Dániel Tanárképző Főiskola
ötösre értékelt.
(d.j.)

Közmeghallgatás
Celldömölk Város
Önkormányzata
1994. február 16-án
16.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal
földszinti
tárgyalótermében
közmeghallgatást tart
az 1994. évi pénzügyi
terv jóváhagyása előtt.
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
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Az Üveghegy
csodája
A Félőlény című meseregény Exupery Kis
hercegének értékeivel mérhető. Méltán nyer
te el 1991-ben az év legjobb ifjúsági regénye
nemzetközi díjat. Szerzője, Békés Pál a cell
dömölki gyerekek vendége volt a Kresznerics

Ferenc Könyvtárban. A személyes találko
zásnak az első pillanattól varázsa volt. Békés
Pál kiváló pedagógiai érzékkel vonta be a
társalgásba a hallgatóit: záporoztak a kíváncsi
kérdések, alig győzött válaszolni a vendég.
Beavatott bennünket a nagy titokba: először
10 éves korában akart könyvet írni, álmát
egyetemista korában valósította meg, amikor
megjelent első regénye, a Darvak.
A hosszúra nyúlt hangulatos beszélgetés
végén egy játékra szólította fel a már baráttá
fogadott vendég a jelenlévőket: „Most meg
kérlek benneteket, hogy hunyjátok be fél
percre a szemeteket, és képzeljétek el a me
sék első mondatában oly gyakran hallgató,
olvasható Üveghegyet! Aztán csak egyet ké
rek tőletek: kérdéseimre őszintén válaszolja
tok!"
A következő 2-3 percben csoda történt.
Sziporkáztak az író kérdései, s az egyre
bátrabb válaszokból kiderült: mindenkinek
saját Üveghegye van. Egycsúcsú, kétcsúcsú, háromcsúcsú. Kékes és áttetsző, fehér
és átlátszó; zöldes, melyen manók élnek;
rózsaszínű, melyen tündérek, másoké az
Óperenciás tenger túlsó partján emelkedik,
vagy éppen csak egy titkos ösvényen köze
líthető meg.
Lehet-e ennél meggyőzőbben olvasóvá ne
velni, tapintatosabban küzdeni a mértéktelen
tévézés és videózás ellen?!
Dörnyei László

O MEGKÉRDEZTÜK •
• VÁLASZOLTAK i
Miért tart zárva vasárnaponként
a Kemenesaljái
Művelődési Központ?
Pálné Horváth Mária, a K M K meg
bízott igazgatója:
Nem minden vasárnap zárjuk be az intéz
ményt, csupán a páros heteken. Ez a zárva
tartás csak a fűtési szezonra vonatkozik, te
hát a tervek szerint április második felétől
ismét minden vasárnap nyitva lesz a műve
lődési központ.
A zárva tartásnak anyagi oka van. Rend
kívül feszített a költségvetésünk, és ezzel a
kényszerintézkedéssel alkalmanként 15 ezer
forintot tudunk megtakarítani, ami éves
szinten mintegy 200 ezer forintot jelent.
A zárva tartások lényegében három cso
portunkat érintik: az éremgyűjtőket, a bé
lyeggyűjtőket és a társastánc tanfolyam
résztvevőit, ő k egyébként is kéthetente tar
tották az összejöveteleiket, ezt most is biz
tosítani tudjuk, csak egy kis rugalmasságot
kértünk tőlük erre az időszakra.
Ezúton kérjük minden kedves látogatónk
szíves megértését, hiszen intézkedésünket
nem kényelmi szempontok vezették, hanem
kizárólag gazdasági megfontolások tettek
szükségessé.

A változás jegyében - helyzetkép a CELLHŐ-nél 1994 elején
Sokakat érint a távfűtés, az érdekeltek hangoztatják a hátrányait,
elismerik az előnyeit attól függően, hogy számlafizetés előtt vagy
után kérdezzük őket. A CELLHO-nél a fogyasztókat jelentősen érintő
változások történnek, így megkérdeztük Makkos István polgármes
tert, aki a CELLHŐ létrejötte óta ismerője a témának.
- Hány fogyasztója van a CELLHÖ-nek?
- 480 lakásnak és 22 közületnek szolgáltatnak. Kinek tetszik, kinek
nem, a helyzet adott, ahhoz kell alkalmazkodni.
- Milyen konkrét változás tőrtént január l-jétől?
- A korábbi átalánydíjas rendszenről áttérnek a mérés szerinti el
számolásra.
- Hogyan oldható ez meg?
- A lakóegységenkénti hőfogadóban vannak a mérők és ezt osztják
vissza a fűtött légtérfogat alapján. Ez a januári mérés a februári szám
lázáskor jelentkezik majd először.
- Mit vár ettől a CELLHŐ?
- Igazából ez a megoldás lakossági érdekeket szolgál. Kimutatható
lesz a fogyasztók részére a felhasznált hőmennyiség, másrészt az
ellenőrzés lehetősége is biztosítva lesz számukra. Lehetőség van arra
is, hogy a lakásokban a fűtőtestekre szabályozó szelepeket szerelje
nek, s a költségmegosztók felszerelésével mód nyílik arra, hogy aki
takarékoskodni akar, megtehesse.
- Térjünk vissza még a tömbönkénti mérésekhez egy kérdés erejéig.
Eredményezheti ez azt, hogy a régebbi, rossz szigetelésű lakásokban
lakók díja többre jöhet ki a konkrét mérés során, mint a sokat kár
hoztatott átalány összege?
- Ez elképzelhető, ez a kockázat. Ezt a rendszert azért vezettük be,
hogy akik takarékoskodni akarnak, azok tudjanak is. Természetesen
azt is figyelembe vesszük, ha valahol túl magas a többletköltség.
Önkormányzati elképzelés van azt illetően, hogy a felmerült többlet
költségre támogatást nyújtunk. Persze ez csak a mostani, kísérleti
időszakra vonatkozik, éppen azért, hogy most kiderüljenek a problé
mák, a rendszer, a házak egyes hibái, de ennek az „árát" ne a fogyasz
tóknak kelljen megfizetni.
- Nem tartanak attól, hogy esetleg ezen felbuzdulva megjelennek

azok, akik szénnel vagy gázzal fűtenek, és támogatást kérnek az ár
emelések ellentételezésére?
- Hangsúlyoznám, hogy ez egy kísérleti szezon, azért van, hogy a
fűtési költségek sehol ne legyenek az átalánynál magasabbak. Később,
a tapasztalatok függvényében dönt az önkormányzat a további teen
dőkről.
- Kik viselik a hőfogadókban felszerelt mérők költségeit?
- Ez a szolgáltatót terheli. A lakáson belüli költségmegosztók és
radiátorszelepek beszereltetését viszont a lakónak kell finanszírozni
- amennyiben igényli azokat. Még egy nagyon fontos dolog. A la
kóknak közösen kell megegyezniük, hogy szereltetnek-e lakásonként
költségmegosztókat, és tudják-e vállalni ennek az anyagi vonzatát.
Az nem megoldás, hogy csak néhány lakásban szereltetnék fel a mé
rőket, hiszen ez feszültséget teremthet.
- Volt már valahol ilyen tömbönkénti belső szerelés?
- Igen. A Kossuth út 15. számú ház A és B lépcsőházában felsze
relték a szelepeket és a költségmegosztókat.
- Mi a tapasztalat?
- Februárban már többet tudunk, de a hőmegosztókat a fűtési sze
zon végén értékelik ki, és pontos képet csak akkor kapunk. Persze
nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a fűtési költségnek csak egy
része az alapdíj, és azt semmiféle mérő nem befolyásolja, azt min
denkinek fizetni kell.
- Fontos tényező az is, hogy jelenleg 60 százalékos kihasználtságúak a kazánok, képesek lennének nagyobb teljesítményre is. Ehhez
persze újabb fogyasztókat kellene találnunk - vizsgáljuk egyébként
a lehetőségeket - , s így a fajlagos költségek csökkenthetőek lennének.
- Visszatérve a sokakat érintő belső szerelési munkákra: ki végez
heti el? És ki lesz a hitelesítő?
- A lakóközösségek vezetői a CELLHŐ-től minden felvilágosítást
megkapnak, az önkormányzat pedig folyamatosan figyelemmel kíséri
a CELLHŐ munkáját. A mind jobb és gazdaságosabb működés érde
kében már ésszerűsítések történtek és még várhatóak is ilyen intéz
kedések, ha az indokolt.
- Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést.
RL
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város

Mozaikok
Celldömölk históriájából
Tizenöt esztendő... Sok vagy
kevés? Egy település évszázadok
ra nyúló fejlődésében pillanat
csupán, de egyéni életek alakulá
sában meghatározóan hosszú
időszak. Dehát egy város létezése
nem a benne élő polgárok sorsa
iból fonódik össze és formálódik?
Éppolyan nehezen megválaszol
ható kérdés ez, mint törté
netfilozófiai síkon a jelenkor és a

történelem egymáshoz való vi
szonya/átmenete. Ettől függetle
nül tagadhatatlan, hogy a ser
dülőkorú város fejlődését erő
sen meghatározzák a „gyer
mekkori" tapasztalatok. Talán
nem tűnik ünneprontásnak, ha
elsősorban a koraszülöttség él
ményére utalunk, amely szak
mai körökben nyílt titoknak
számít.

A kulcsszó: O T K
A település tájszervező ftinkciója a Kemenesalja és a Marcal-me
dence nagy részére kiterjed, s en
nek közigazgatási megerősítését
szolgálta az 1832-től eredeztethető
járási székhelyi minősítés. (Ugyan
ez negatív olvasatban: azoknak a
községeknek a centruma, amelyek
mind Sárvár, mind Pápa vonzás
körzetéből kiesnek.) Másfél-két
évszázados központi szerepe azon
ban korántsem biztos, hogy elveze

tén volna a városi ranghoz. Szük
ség volt ehhez az 1971-ben elfoga
dott Országos Településhálózat
fejlesztési Koncepcióra, amelynek
keretei közé szervesen illeszkedett
a kisvárosok területi arányosításá
nak programja. A városi cím felé
vezető úton az első, legfontosabb
lépés az 1007/1971. (Dl. 16.) sz. kor
mányhatározat volt, amely szerepkö
re alapján Celldömölköt részleges
középfokú központnak jelölte.

.Istennek szentelt" Cell
A végső döntés 1978. október 6án jelent meg a Magyar Közlöny
68. számában. A Népköztársaság
Elnöki Tanácsa 19/1978. sz. hatá
rozatával 1978. december 31-i ha
tállyal elrendelte, hogy várossá kell
szervezni a nagyközséget. 1979.
január elsején csatolták Celldö
mölkhöz Izsákfát és január 6-án
zajlott le a városavató ünnepség. A
köztudatban leginkább ez utóbbi
dátum ragadt meg, s bizonyára so

kak emlékezetében élénken élnek
még Szekér Gyula akkori minisz
terelnök-helyettes szavai: „A mai
napon személyes okom is van örül
ni, nemcsak kormányzati üsztem
kötelez osztozni boldogságukban.
Húszéves koromig Celldömölkön
éltem. Ide köt a szülőföld, a szülői
ház szeretete, a ma is nagyrabe
csült emberek tisztelete, első isko
lám, tanítóim, tanáraim, a tartós,
nem lankadó barátságok szüle-

lésének és az ifjú embert felnevelő
élmények emléke..."
A település nevének eredete
csak részben közismert: Kisccll az
ausztriai Mari aze 11 tői kölcsönözte
a nevét. Az ősi Dömölk viszont
személynévből származik, a latin
Domirúcusból, ami a magyar nyelv
ben Domokossá lett. Két, egymással
összefüggő értelmezése is létezik a
névnek: egyrészt a vasárnap (Űr
Napján - Dominica) született gyer
meket nevezték így, másik jelentése
pedig: „Istennek szentelt".
Barcs, Berettyóújfalu, Celldö
mölk, Érd, Fehérgyarmat, Kör
mend, Lenti, Paks és Vásárosnamény azonos időpontban váltak
várossá, amelyek száma Magyar
országon velük együtt 96-ra emel

Egy kis összehasonlítás Körmenddel
A várossá avatástól eltelt idő
szak eredményeinek felsorolása, il
letve értékelése meghaladja e cikk
kereteit. Az önértékelés érdekében
azonban néhány összehasonlító
adatot közlünk Körmenddel, amely
szinte pontosan ugyanannyi lakos
sal rendelkezik. 1990-ben gyakor
latilag azonos számú lakásból Kör
menden 54 százalék összkomfortos
és 10 százalék komfort nélküli,
Celldömölkön pedig 33 százalék
összkomfortos és 14 százalék kom
fort nélküli. Gazdasági erőforrá
sokról a szétesett statisztikai rend
szerben nehezen szerezhetők ada
tok, de elgondolkodtató, hogy míg
1990-ben városunkban a gazdasági
szervezetek és költségvetési szer
vek beruházásai összesen 68 millió
forintot tettek ki, addig Körmenden
ugyanez a mutató 145 millió fo
rint... Életszínvonalbeli különbsé
gekre utal, hogy az egy főre jutó
személyi jövedelemadó szintje je

Lipcsében vizitelt a sághegyi bor
Sok éven át dédelgetett elképzelés valósult
meg 1993. december 2-7. között Lipcsében
egy nemzetközi idegenforgalmi szakkiállítá
son. Szila Antal vállalkozó és munkatársai
azzal a szándékkal utaztak oda, hogy a Ság
hegynek nemzetközi elismerést szerezzenek.
Mindennek történelmi előzménye is van, és
ezt a szép számú érdeklődő közönség is elis
merte. Ugyanis tudott dolog, hogy Bismarck
kancellár sághegyi borral gyógyította vesebántalmait. Ezt is feltüntették a kiállításra ki
adott színes, német nyelvű idegenforgalmi
prospektuson. Egyébként a Sághegy és kör
nyékének történetével foglalkozó ismertetőt
is adtak az érdeklődőknek.
A nemzetközi idegenforgalmi szakkiállí
tásra nagyobb mennyiségű sághegyi bort vit
tek, a borkóstolón méltán népszerűvé vált a
nedü. Fehér Tamás és Nagy Károly borait
palackozták is, és erre az alkalomra már mél-

Sagberger Welschriesling
1991 er
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kedett. A „városiasítási hullám"
eredményeként a városi népesség
aránya az ország összlakosságán be
lül túllépte a bűvös 50 százalékot.
Nem egyedi eset Kemenesalja
fővárosának történetében a döntés
hozatal, az okiratba foglalás és az
átadás időpontjának elválása. A
Kiscellnek mezővárosi rangot je
lentő vásártartási szabadalomleve
let 1790. december 30-án szentesí
tette II. Lipót, de csak 1791. febru
ár 27-én kézbesítették. A község
azonban 1788. július harmincadika
óta tekintette magát mezőváros
nak, mert a budai Helytartótanács
ekkor tudatta a településsel, hogy
évente négy országos és minden csü
törtökön tartható vásárra szabadal
mat kapott

ausdeHiKdln-vonTaiiiásFEHKRunüKárolyNAGV
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lentősen eltér egymástól. Az 1988.
évi személyi jövedelemadó Össze
ge Celldömölkön 55 millió 527
ezer forint, Körmenden 67 millió
679 ezer forint. Ha az 1988-as sá
vosan progresszív adótáblának
megfelelően 20 százalékos átla
gos adószinttel számolunk, akkor
Celldömölkön 275 millió, Kör
menden 338 millió forint adókö
teles jövedelem képződött, ami
közel 20 százalékos elmaradást
tükröz.
Szégyen nélkül kell szembesül
nünk ezzel az állapottal, amiről
nem illik beszélni, pedig a tények
kel való őszinte, pozitív szembené
zés nem a gyengeség, hanem az erő
jele, s egyben a lehetséges kiút elő
jele is. Minden, ami az elmúlt más
fél évtizedben Celldömölkön elő
relépést jelentett, felértékelődhet a
hátrányos helyzet szemüvegén ke
resztül...
Németh Tibor

ló borcímkét alkalmaztak, amely a Sághe
gyet, Bismarck kancellár portréját és a tu
ristaszálló jelvényét ábrázolja megfelelő
feliratokkal. Remény van arra, hogy a jö
vőben - épppen a lipcsei bemutatkozás ré
vén - sokkal több vendég fordul majd meg
a Sághegyen. Ehhez szükséges, hogy a
hegy tisztább és rendezettebb legyen, tehát
fogadóképesebb mint eddig volt. Ehhez a
hegyet szerető gazdáknak, a természet
védelmi szervezetnek is hozzá kell járulni
uk, hisz ez közös érdek.
A sághegyi borra nagy szükség van. Igaz,
hogy más tájakról kényszerből sok bort, i l 
letve mustot vásároltak a gazdák, de be kell
vallani - és ez jó - , hogy a Sághegyen ter
mesztett bor ezekkel felveszi a versenyt,
sőt savtartalma miatt meg is előzi azokat.
A turistaszálló mielőbbi megnyitása, kör
nyezetének rendezése, a hegy rendezettsége
újabb reményeket adhat, és erőt a szőlőmű
veléshez.
D.J.
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Hagyományőrzés

Két mozdony - képeslapon
Celldömölk a vasutasok városa - ez a megjelölés régi időkre nyúlik
vissza. A hagyományőrzés több neves vasutas személyiség kedvelt
időtöltése volt. Ennek napjainkig van kisugárzása. A Vontatási Fő
nökség, élén Fehér Tamással módszeresen és nagy szenvedéllyel
gyűjti a dokumentumokat, sőt, rangos bemutatóval gazdagították az
állomás környékét
Megmentettek és újjávarázsoltak több régi mozdonyt és más vasúti
emlékeket. Mindez hirdeti a celli vasutasság érzékenységét hivatásuk
iránt. Munkájuk szép példázata a szakma iránti elhivatottságnak. így
őrzik a nagy elődök, a vasutas családok, dinasztiák emlékét.
A nyár folyamán feltűnt két képeslap is, amelyek a celli mozdo
nyokat ábrázolják. A képeslapon feltüntették a gőzösök számozását
is. Az egyiken a 765. psz. nosztalgiagőzös, a másikon a 7111. psz.
nosztalgiagőzös, Celldömölk 1993. felirat található. A szép, színes
képeslapokat a Balaton mellett árulták, ott lehetett hozzájutni a leg-

A 7111-es mozdony - a nosztalgíagözös.
nagyobb meglepetésre. A fotókat Almási Zoltán készítette. Kár, hogy
a képeslapokat Celldömölkön nem lehet megvenni
D. J.

Elfogult visszapillantás - tűnődések tizenöt évről
Senki ne várjon összefoglaló, tárgyilagos
elemzést tőlem. Fényképeket rakosgatok a
kezembefogva őket, néha csak a fejemben.
Mert mi is tizenöt év egy város törté
netében? Múló pillanat csupán, de nekünk,
akik itt éltünk, nagy idő.
Felmerül bennem a kérdés, hogy kié is
Celldömölk? Sokféle jelző kínálkozik. Mária
városa, a vasutasság városa és még sorol
hatnám. Egyszerű a válasz, a miénk. Fény
képeket nézegetek. Néha még füstöl nosztal
giából a gőzmozdony, de villanyvonatokról
is esik már szó. Öreg mesterek hajolnak a
munkapad fölé, de fiatal vállalkozók is hoz
tak létre nagy és erős, sok munkást foglal
koztató vállalatokat. Száz évnél is hosszabb
múltra visszatekintő iskolákban ifjak, gye
rekek tanulnak, s élnek számosan pályájuk
alkonyára érkezett tudós tanárok, lelkészek,
helytörténészek. Miénk Felső-Büki Nagy
Sándor szelleme is, jóllehet néha fejcsóvál
va nézhetné az utódok némely tettét. Miénk
a parkerdő, mely pusztul, a Sághegy, ízes
boraival, de Trianon emlékével b. Nézege
tem a fényképeket. Emlékmüvek tűntek el,
kerültek elő újra, és állítottunk újakat is.
Adósság volt, letudtuk. Sokáig lehetne foly
tatni a felsorolást, végtelen a láncolat, mint
ahogy az emberi emlékezés is határtalan.
Voltak olyan dolgaink, amelyekre tán nem
szívesen emlékezünk. Ne felejtsük el őket,
hanem okuljunk belőlük!
Nézegetem a fényképeket. Hozzánk tar
toznak újra a cserkészek, de múltunk részei
az úttörők is. Épültünk és bontottunk háza
kat...és ideológiákat is. Ez is a miénk, ez is
Celldömölk. Mit is lehetne zárszóként a
fényképek nézegetése után írni? Egy fény
kép egy pillanat csupán, de kicsiny pontok
építik életünk vonalát. Miénk, és senki másé
Celldömölk. Itt élünk, gondokkal, örömök
kel, bizonyságokkal, kételyekkel, de biztos,
hogy teljes életet, ha igazán akarjuk.
Boldog születésnapot!
Kép és szöveg: erei
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Készülőben a kábeltévé Celldömölkön
Nem ritkaság ma már, hogy egy-egy tele
pülésnek önálló tv-adása van, amely aktuális
helyi híreket, információkat juttat el nézői
hez. Az alsósági városrészen már működik a
kábeltévé, a celldömölkire azonban még egy
kicsit várni kell. De az igény megvan mind
a lakosság, mind az önkormányzat részéről,
s az előkészületek folynak a kábeltévé létre
hozására. Hogy hol tart a celldömölki kábel
tévé ügye, erről Dummel Ottótól, a Polgár
mesteri Hivatal műszaki és vállalkozási osz
tályának vezetőjétől kértem felvilágosítást.
- A lakosság és az Önkormányzat is sze
remé, ha lenne kábeltévé Cellben. A városban
két vezetékes rendszer van kiépítve, az egyik
központja a tizenegy emeletes tetején van, a
másiké pedig a Mikes lakótelepen. Mindket

tőhöz több száz lakás tartozik. Ezt a két rend
szert kellene összekötni, ennek pillanatnyilag
technikai akadályai vannak. Ezek megoldása
után lehet valamiféle műsort szolgáltatni.
- A kábeltévé létrehozása milyen anyagi
terheket fog róni a lakosságra?
- Azoknak, akik már be vannak kötve a
vezetékes hálózatba, azoknak semmi plusz
kiadást nem jelent, ő k azon a rendszeren,
annak egy csatornáján kapják majd a műsort.
Ezért a lakosság nem nekünk fizet. A fenn
tartási díjat a hálózat tulajdonosa számlázza.
Akik nincsenek bekapcsolva ebbe a vezeté
kes hálózatba, azoknak előbb csatlakozniuk
kell valamelyik központhoz, és ehhez már
egyre nagyobb pénzek kellenek. Az eddig
megépült rendszerek teljesen lakossági beru

Jókai
A „Jövő század regényét" megértük,
Jöttek utána bús „Hétköznapok",
Reménnyel élünk mi, „Gazdag szegények",
Rablott kincsen a „Szegény gazdagok".
„Aki a szívét a homlokán hordja",
„Rab Rábi" módra tengődik csupán,
„Arany ember"-nek keserves a sorsa,
„A politikai divatok" után.
„Enyém, tied, övé" lett most az ország,
„Magyar elŐidŐk"-bői nincsen napunk,
A „Csataképek" még előttünk állnak,
S a „Szélcsend alatt" kisírjuk magunk'.
Lesz-e idő, hogy kötünk „Még egy csokrot",
Sok „Névtelen vár", hogy gazdát cserél?
„Az öreg ember nem vén ember", bízunk,
„Kánok utóda" szenved, túr, remél.
Hová lettek a „Fekete Gyémántok"
S a Kárpátok büszke hegysora?
Látod-e onnan, Jókai, az égből,
Hogy „Erdély"-nek nincs már „aranykora" ?
A „Kőszívű ember" megtér „fiai"-hoz,
„Magyar nábob" is hajh! kevés maradt,
De „Egy az Isten", s mi tudjuk, hogy él még
A „Szabadság" a magyar „hó alatt".
Mester, ha Te most itt lennél közöttünk,
Enyhítenéd-e szívünk bánatát?
Elmondanád-e, hogy „Mire megvénülünk",
Összeszedjük a szétszórt garmadát?
A Te nagy szívednek ezüst hegedújén,
Egy szebb jövőről zengene a húr,
Végét jósolni a „Szomúr napok" -nak,
Hogy nem lesz köztünk több „Uj földesúr".
Neved nagyságát gyermekükbe oltják
A magyar anyák édes csókjai ...
Öröm, dicsőség magyarnak születni.
Mert Te is magyar voltál, Jókai!
(E vers szerzőjét, egy felvidéki gör. kat. pap V I . osztályos
gimnazista fiát a harmincas években a csehek 3 évre ítélték ezért
a versért, amelynek sorai Jókai műveire utalnak.)
Közli: Nádasdy Lajos

házások voltak, és tudomásom szerint ez to
vábbra is így lesz. Ha valahol önkormányzati
segítség kell, azt a stúdió felszerelésében látnám
reálisnak. Természetesen ebben nem én döntök.
- Lesz-e az idén kábeltévé Celldömölkön?
- Egyelőre tárgyalások folynak, a két rend
szer tulajdonosai is szeretnék, ha lenne itt egy
kábeltévé, az önkormányzat is szeremé, hi
szen ez a választásoktól kezdve a legkülön
bözőbb fórumokig hasznos lenne. Kialakult
álláspontok még egyik részről sincsenek, de
a dolgok folyamatban vannak. Elsősorban
olyan studionális berendezések kellenek,
amelyekkel biztonságosan lehet felvételeket
készíteni és sugározni. A megfelelő embert
és a stábot még nem találtuk meg. Tárgyalá
sok folynak mind a felszerelés, mind a stáb
kérdésében, de konkrét dátumokat még nem
tudok mondani a műsor kezdésére.
- Köszönöm az információt.

Hajnal

Kisebbségek
határon túl és innen
A református gyülekezetben január 23-án, vasárnap délután szere
tetvendégség keretében tartott előadást Zalatnay István, a Határon
túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese. Rövid, alapos történelmi
áttekintést adva elmondotta, hogy a magyarságra nézve tragikus tri
anoni békediktátumban nem csupán a magyar államhatalom szűnt
meg a korábbi Magyarország kétharmadán, hanem azzal elindult egy,
az utódállamok által minden eszközzel erőltetett, hét évtizedes folya
mat, amely a magyarságnak minden területen való háttérbeszorítását,
szokszor szinte kifosztását hozta és eredményezte. Ezután rámutatott
arra, hogy az elmúlt három évben, amidőn valamivel szabadabb moz
gástérben élhet a szomszédos országok magyarsága, a kisebbségek a
többségi nemzetnél gazdaságilag és politikailag is aktívabbnak bizo
nyulnak. Minden jel arra mutat, hogy valódi esélyegyenlőség közölt
ezek a közösségek hamarosan megerősödnek és magyarnak is meg
maradnának. Hazánk politikája ebben a kérdésben sem épülhet illú
ziókra. Nem tehet úgy, mintha nem léteznének határon túli magyarok,
mintna ez a kérdés nem befolyásolná Magyarország politikáját, jövő
jét az élet minden területén. De azt sem gondolhatjuk, hogy a törté
nelem meg nem történtté tehető. Ezekkel az illúziókkal szemben azon
ban a maga nem elhanyagolható eszközeivel Magyarország képes
elősegíteni azoknak a folyamatoknak a kiteljesedését, amelyek elve
zetnek az egész térségünk demokratikus és piacgazdasági átalakulá
sához, s ezáltal európai integrációjához. Ez érdeke a világközösségnek
is, és ez garantálhatja a határontúli magyarság jövőjét is - hangsú
lyozta az előadó.
Nádasdy Lajos

Eremgyűjtők közgyűlése
A Magyar Éremgyűjtők cell
dömölki csoportja január 16-án
tartotta tanácskozását az előző év
munkájáról. Megállapíthatták,
hogy mind a tartalmi, mind a tag
szervezési munkájuk jelentős
eredményeket hozott. A viszony
lag fiatal szervezetnek már 43
tagja és harmincnál több pártoló
tagja van. Szervezeti életük
élénk, az összejövetelek, a kiállí
tások, a szakmai előrelépések bi

zonyítják ezt. Könyvtáruk már
106 szakmai könyvet tart. Meg
jelentették az Éremgyűjtő című
lapjuk második számát. Pénz
ügyi gazdálkodásuk is eredmé
nyes volt. Terveikben újabb kiál
lítások szerepelnek, nagyobb fi
gyelmet fordítanak a fiatalokra,
és kapcsolataikat az ország más
területein működő csoportokkal
igyekeznek továbbra is élővé
tenni.
DJ.
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Cziffra György celli kapcsolata

Rokonlelkek

kápolnája, amely templom nagy
ságú, romos állapotban volt, ami
kor Cziffra György megvásárolta
és felújításához kezdett. Tervét
később segítette az állam is.
Hangversenytermet, zeneiskolát
álmodott ide a művész.
A munkálatokhoz jó szakem
berekre volt szüksége. így vezet
tek el a szálak hozzánk, Celldö

Macskássy Izolda grafikus és
Almási Anikó keramikus kiállítása
volt látható januárban a Kemenesaljai Művelődési Központban.
Macskássy Izolda művészetét ele
mezve Nagy József plébános ki
emelte a művésznő mélyen hívő
lelkületét és az ebből fakadó küldetéstudatot. Utalt arra is, hogy ezt
a lelkiséget csodálatosan visszaad
ja a művésznő által használt anyag,
a selyem, mely mintegy az Isten
ragyogását hivatott szimbolizálni.

A nemrég elhunyt világhírű
művész, Cziffra György halála
nagy vesztesége a magyar kultú
rának. Számos megemlékezést
olvashatunk róla. Néhány sorban
tisztelettel adózunk emlékének
lapunkban is. A művész a Párizs
melletti Senlis városában élt, ez
a városka az első francia királyok
koronázási helye volt. A város

mölkre is. Ismeretes, hogy Cziff
ra György a magyar kultúra tá
mogatására alapít\ ányt hozott
létre, amely nem csupán a zene
művészetekre terjed ki, más
szakmai területeket is felölel. így
lett a Cziffra-ösztöndíj szeren
csés nyertese 1983-ban Németh
Gyula, jeles fafaragónk. Munká
jára felfigyelt Cziffra György és
meghívta magához, hogy a ká
polna felújításában működjék
közre.
Mindkettőjüknek előnyt jelen
tett ez a kapcsolat. A sikeres fa
faragó öt alkalommal dolgozott a
terv megvalósításáért; kapukat,
ablakkereteket, lépcsőket, szo
boralapzatokat készített. Közel
került a családhoz, a művészhez,
szép emlékeket őriz róluk. Kap
csolatuk révén városunk kultúrá
jának a gazdagodását mutathat
juk föl.
Felvételünkön Németh Gyula
(középen) Cziffráék társaságában.
Dala József

In memóriám Antall József
1993. december 12-én délután háromne
gyed hatkor a Danubius Rádióból hallottam
meg Antall József miniszterelnök halálhírét.
Elszomorodtam. Két héttel korábban Beth
len István képviselővel beszélgettünk itt,
Celldömölkön egy régi kedves tanítványom
fényképkiállításának a megnyitóján. Kért,
hogy írjak néhány sort Antall Józsefnek,
egykori évfolyamtársamnak, ő elviszi, átad
ja neki. Az idő rövidsége sajnos ezt már
nem tette lehetővé.
Nemzedékemből ismét elment valaki, aki
a legtöbbre vitte abból az évfolyamból: az
ország második legnagyobb közjogi méltó
sága lett. A sors az ország kormányrúdja
mellé szólította, hogy történelmi időben,
sorsfordító körülmények közepette, ezernyi
érdekellentét ütközése közben vezesse ha
zánkat egy nyugodtabb, biztosabb jövő felé.
Életünknek van egy rövidebb-hosszabb
szakasza, amelyben talentumokat gyűjtünk,
szerepre, hivatásra készülünk. 1950-54 kö
zött tanúja voltam Antall József talentum
gyűjtögetésének. Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán
a történelem előadásokon szinte minden al
kalommal láttam. E tárgyból bizonyos elő
adásokat több százan hallgattunk együtt. A
bensőnkben érzett rendező elv szerint az
óriási előadóteremben az akkori rend
szerhez leghívebben kötődők az első soro
kat töltötték meg, míg a különböző okok
miatt nem közéjük tartozók inkább a hátsó
sorokban hallgatták az előadásokat. Leg
többször az utolsó padok egyikében volt lát

ható Antall József szűkebb baráti társaságá
val. M i , a földrajzosok közül páran - egy
máshoz szintén baráti szállal kötődők előttük foglaltunk helyet. Nem tartoztam a
társaságához, de egyik hallgatótársunk igen.
Az Ő révén kerültem közelebb a másik cso
porthoz. Felhívta a figyelmünket arra, hogy
aki ott a szót viszi, az Antall József egykori
államtitkár fia.
Milyennek ismertem meg, milyennek lát
tam Antall Józsefet? Olyannak, aki komo
lyan vette az egyetemi éveket, az előadáso
kat. Figyelt, hallgatott, jegyzetelt. Akkori
ban kezdték a történelmet „átértékelni",
más szellemiség szerint magyarázni. A ne
gyedik évfolyamon, főleg amikor a legú
jabb kor történetét hallgattuk, gyakran fel
kapta a fejét, elejtett egy-egy egyet nem ér
téséről szóló megjegyzést. A ferdítéseket
rögtön észrevette. Tehette, mert volt össze
hasonlítási alapja, hiszen mint középisko
lás, a piaristáknál egészen más szellemi fel
készítést kapott történelemből, a szülői ház
ban pedig bizonyos események valós ku
lisszatitkait ismerhette meg. Előadások után
gyakran „kiselőadást" tartott a körülötte ál
lóknak, és elmondta azt, ami az előadások
ból kimaradt. Tőle tudtuk meg azt is, hogy
magyar állampolgárokat, közöttük nőket,
politikusokat tartóztattak le szovjet katonai
szervek, és a Szovjetunióba hurcolták őket.
Hollétükről még a magyar kormányszervek
sem tudhattak meg semmit. Az amerikai
külügyminisztérium a segítségkérő érdeklő
désre azt a választ adta, hogy minden ilyen

Az igazán nagy művészeket jel
lemző „nemes egyszerűséggel"
mutatta be ifjú művésztársát, Al
mási Anikót. Második közös kiál
lításuk újfent meggyőzte arról,
hogy ők ketten rokonlelkek, hisz
Almási Anikó kerámiában juttatja
kifejezésre a rokon gondolatokat
Szép jövő előtt álló alkotóművész.
Az estének igazán méltó velejá
rója volt Almási Éva színművész
nő versmondása, melyhez foghatót
elvétve is alig hallhattunk Celldö
mölkön. Babits Mihály, Szabó Lő
rinc és Reményik Sándor verseit
igazán pazar módon adta elő.
erei

ügyben a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
hoz kell fordulni, és azon belül is a szovjet
fél, nevezetesen Vorosilov illetékes. Más
esetet is elmondott. Egy alkalommal a bu
dapesti munkásság nagy tüntetést rendezett
a Parlament előtt. Nagy Ferenc akkori mi
niszterelnök Rákosinak szólt: ha már ide
hívtad őket, menj ki az erkélyre és szólj
hozzájuk. Rákosi válasza: adni nem tudunk
nekik semmit, legalább kiabálhassák ki jól
magukat.
Most is előttem van Antall József alakja,
amint az egyetem előtt a múzeum irányában
kissé előrehajolva megy kis csoportjával,
bal csípőjén a megtömött aktatáskája és ma
gyaráz... magyaráz fáradhatatlanul.
Katona is voltam vele. Minket, egyete
mistákat öltöztettek először orosz mintájú
katonaruhába. Valamennyien, ő is, megalá
zónak, a nemzeti hagyományok megsérté
sének éreztük e kényszert. A katonai szol
gálatot elfogadta. Szívósan, néha még derű
vel is, végigcsinált minden gyakorlatot.
Évődő megjegyzéseinkre elmosolyodott, néha
gyors, szellemes és csípős válaszokat adott.
Emlékszem, egyszer megfázás miatt hirtelen
súlyos beteg lett. Aggódott az egész szakasz,
hogy mielőbb orvosi kezekbe kerüljön.
Antall Józsefet igényesség, elegancia,
bensőjéből kisugárzó tartás jellemezte. Fel
készülése az életre példakép lehet a mai if
júság számára. A politika és annak eredmé
nye több ember gondolkodásából, akaratá
ból, munkájából lesz olyanná, amilyen. An
tall József a ráeső részt elvégezte.
Főhajtás és tisztelet emlékének!
Lenner József
ny. gimnáziumi igazgatóhelyettes
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a hazai pálya

Mérlegen a C V M S E - C E L L K O L O R férfi kézilabdacsapata
Az együttes őszi teljesítménye két részre
osztható. A szerencsés sorsolásnak és egy el
halasztott mérkőzésnek köszönhetően az első
hat fordulóból négyben hazai pályán játszott
a csapat a csoport újoncai ellen. A z itthoni
győzelmek mellé Mecseknádasdon hátrány
ból fordítva is sikerült begyűjteni a két pon
tot. A Tanárképző elleni idegenbeli rangadó
ra már egy kialakult játékstílussal é s önbiza
lommal rendelkező együttes lépett pályára,
amely - mint az őszi végeredmény mutatja értékes pontot rabolt a bajnokság végső ki
menetele szempontjából is fontos találkozón.
Az idény második felében az erősebb el
lenfelekkel szemben két vereség is becsúszott
Csurgón, illetve Simontornyán. Bár e mérkő
zéseken többen sérülés miatt hiányoztak, a
csapat egésze is tudása alatt teljesített.
Az együttesből az ősz folyamán Göcze és
Harkály emelkedtek ki, de jó átlagot nyújtott
Fonyó, Gulyás és Tóth is. A z idény végére

Sportportrék

Kiss Sz. é s Kiss Z. is a csapat nélkülözhe
tetlen é s eredményes játékosaivá váltak.
Bagics teljesítménye nehezen értékelhető,
mert az edzéseken nem vett részt. Márczit
sérülése akadályozta az eredményesebb já
tékban.
A bajnokság első felében a C V M S E 52
hétméterest kapott, amelyből 36-ot értékesí
tettek (69,2%).
A hazai bajnoki mérkőzéseken 7 találko
zóból valamennyit megnyerte az együttes
(100%), idegenben 3 győzelem, 1 döntetlen
és 2 vereség született (58%). Érdekes össze
hasonlítási alap, hogy a hazai meccseket az
őszi végeredmény alapján 8,4 helyezési átla
gú csapatok ellen, míg az idegenbelieket 5,6
átlaghelyezésűek ellen vívta az együttes. Te
hát a papírforma alapján a tavaszi idényben
a könnyebb ellenfelek vannak hátra idegen
ben, a riválisok viszont a celli oroszlánbar
langba látogatnak...

A nagy visszatérő: Tarr Sándor

- Röviden néhány szót magadról...
• 21 éves vagyok, és 1982-ben kezdtem el
pingpongozni.

- Nem túl későn a maifiatatokhozképest?

• Végül is a szerencsén múlott az egész pá
lyafutásom. Gyerekkoromban egy emésztőrend
szeri betegségem volt, és az orvosok javasolták,
hogy valamit sportoljak. Édesanyám közbenjá
rásával kötöttem ki a pingpongasztal mellett. Si
keresen debütáltam a felnőtt csapatban az NB
ül-ba jutásért folytatott osztályozón: a győriek
felfigyeltek rám és „elcsábítottak".

- Milyen szintre jutottál el a Rába partján?
• Az általános iskola 8. osztályát már Győr
ben végeztem, és 6 évig voltam a Győri Elekt
romos NB Il-es játékosa. Az NB I-ben is szere
peltem néhány mérkőzésen. Jól ment a játék, és
egy szegedi országos versenyen harmadik let
tem a korosztályomban, sőt, az éves ranglistán
bekerültem a legjobb tíz serdülő közé.

- Hogyan kerültél vissza Celldömölkre?
• Megkaptam a katonai behívómat, és felme
rült a lehetőség, hogy szülővárosomban tölthe
tem le a szolgálatomat. Természetesen kapóra
jött nekem, hiszen újra a C VMS E-ben üthettem
a labdát. Úgy érzem, hogy az őszi szezonban jól
ment a játék celli színekben...

- Szerényen fogalmazol: számszerűsítsük a
teljesítményt!
• 36 mérkőzésemből valamennyit megnyer
tem, és úgy tudom, hogy az NB HJ-as mezőnyben
egyedüliként tudtam megőrizni a veretlenséget.

Bajnoki és
kupa
mérkőzések
Bagics
Barabás
Csizmazia G.
Csizmazia K.
Darabos
Dénes
Fonyó
Göcze
Gulyás
Harkály
Horváth G.
Kiss Sz.
KissZ.
Kósa
Márczi
Németh N.
Tóth
Varga Sz.
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Ritkán vetődik reflektorfény azokra a sport
ágakra, amelyek kevésbé vannak az érdeklődés
középpontjában. Ennek ellenére nem a téli
„uborkaszezon" miatt, hanem egy kivételes tel
jesítmény nyomába szegődve kerestük meg
Tarr Sándort, a C V M S E bajnokesélyes csapa
tának éljátékosát.

AZ ŐSZI IDÉNY STATISZTIKÁJA

- Veszítettél játszmát egyáltalán?
• Talán egy-két szett csúszott ki a kezemből.
Jelenleg 2 ponttal vezetünk, és nagyon szeret
nénk az NB U-be jutni. Rajtunk nem fog múlni,
és reméljük, hogy az előrelépés feltételei is
adottak lesznek a szakosztálynál. Győri egyesü
letem és a celliek között előrehaladott tárgyalá
sok folynak arról, hogy február eleji leszerelé
sem után végleg a C V M S E játékosa legyek.

- Tanulmányaid miként alakultak?
• Az érettségi után beiratkoztam a szombat
helyi Orlay Vendéglátóipari Szakközépiskolá
ba. Szita Antal, az egyesület legnagyobb
szponzora megígérte, hogy megpróbál állást
szerezni Celldömölkön.

- Előkelő helyezésetek vonzza a közönséget?
• Kevesen jönnek el a mérkőzésekre, tulaj
donképpen csak egy szűk törzsközönségről be
szélhetek. Az újságokban inkább a népszerűbb
sportágak kapnak nagyobb helyet, továbbá sok
szor az eredményeket is csak összevontan és
nagy késésekkel közlik.

Gólok

Mérkózé:
kérni
gólátla

34
1
7
7
4

7
6
13
7
15
16
10
15
17
17
2
14
16
17
14
2
11
3

-

31
72
44

-

_
31
44
70
46

-

60
1

4,85
0,16
0,53
1,00
0,26

-

3,10
4,80
2,58

-

2,21
2,75
4,11
3,28

-

5,45
0,33
N.

Sporthírek

A korosztályos asztalitenisz megyei Tízek b
nokságokon a celliek kibérelték maguknak a dot
gó második fokát, hiszen a serdülők közön Tel
Gábor, az ifjúságiaknál Ölbei Péter, a felnőttéin
pedig Tarr Sándor lett ezüstérmes. A serdül
közön Kiss Balázs a 6., Tóth Milán a 7. hely
végzett, az ifjúságiaknál Vas Zoltán 5., Tekét G
bor 9. helyezést szerzett, a felnőtt mezőnyb
Máthé Gyula 6. lett

* **
A CVMSE csapatainak tavaszi kézüabdalabdarúgó^mérkőzéseire (külön vagy együtt) a bí
letek az alábbi helyeken vásárolhatók meg: a M
DIA TÉKÁ-ban (vasútállomás) Tarczi Istvánnál
Sághegyalja Mgtsz titkárságán, a CELBÁ-ban S
bestyén Zoltánnál, a MAV Kocsijavítóban Taká
Lajosnál, a celldömölki piacon Pethő Kálmánn;
valamint a Kemenesaljái Művelődési Központba

Celldömölk Város
Önkormányzatának lapja.

— Talán valamit javíthat a helyzeten, hogy az Felelős kiadó:
Új Kemenesalja rendszeresen és gyakrabban
MAKKOS ISTVÁN polgármester.
beszámol majd az eredményekről.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
t

• Ennek nagyon örülnénk. A sajtóról jut
eszembe: amikor a megyei napilap Csak Neked
rovatában megjelent a nevem, akkor sok érdek
lődő megállított az utcán. Úgy látszik, hogy ez
jelenti a népszerűséget, nem az eredményekVégül, de nem utolsósorban szeretném megem
líteni Obráz István nevét, aki a kezdetektől
fogva az edzőm volt. A katonaságnak is köszö
nöm azt a segítséget, hogy szolgálatom alatt le
hetővé telték sportolásomat.

- Köszönöm a beszélgetést, és csak annyira
sikeres tavaszi idényt kívánok, mint az őszi volt.
A Te esetedben ez egyáltalán nem kevés...
N. T.
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