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Két keréken
az Őrségben
A Kemenesaljái Művelődési Központ
közel kéthavi szervezömunka után júni
usban indította el népszerű szolgáltatá
sát, a kerékpártúrát. Idén az őrség volt
az úticéh tíz nap alatt 350 kilométert
nyomtak le a város vállalkozó kedvű,
10-14 éves fiataljai, összesen tizenöten.
Az intézmény részéről 4 kísérő vigyázott
a gyerekekre, és a Latvija mikrobusz se
gítette őket a szállításban. A CelldömöIk-Döröske-Vadása-tó-őriszentpéter-Máriaújfalu-Zalalövő-Szajki-tavakCelldömölk útvonalon haladt a csapat
Megtekintették az őrség nevezetességeit
(Pityer-szer, veleméri templom stb.), „sajátkezűleg" ismerkedtek a fazekasság rej
telmeivel, és a végig zavartalan napsütés
ben megmártóztak az út során érintett ta
vakban is. A diákok számára nagy élményt
jelentett a természetes életmód.
A résztvevőknek összesen 3000 fo
rintba került a közel két hét: a napi 300
forint a háromszori étkezést is fedezte.
A túra során igazi közösség szerveződött
az alkalmi csapatból, erről a gyerekeket
meglátogató szülők is meggyőződhettek.
A kerékpártábor megvalósítását támo
gatta a Kapisztrán János Cserkészcsapat,
a Csorma Sütöde és köszönetet monda
nak Tamás Gábor testnevelő tanárnak a
hálózsákokért.
-bor

Bűnbánat - megtérés -

Lakásprivatizáció

Bonyolító: a Dunaholding City
Az önkormányzat tulajdonában lévő laká
sok* és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésére lebonyolított pályázatra k i 
lenc gazdasági társaság jelentkezett A kiírás
40 ingatlan 551 lakására és 7 garázsra vonat
kozott A nagyszámú jelentkező között refe
rencia nélküliek is voltak, és a vállalási díjak
között jelentős szóródás alakult ki: 6500 forint/albetéttŐl egészen 22 000 forint/albetétig.
A különböző mérlegelési szempontok
alapján más-más sorrend alakult ki. A képvi
selő-testület végül a budapesti IXmaholding
City K f t mellett tette le a voksát, amely ala

KertöntÖzés

csony árfekvésén túl (7500 forint/albetét)
szakmailag megalapozott referencia doku
mentációval rendelkezett, és 1994 folyamán
részt vett Kőszegen a bérlakások privatizáci
ójában. Ajánlatukban szerepelt hogy a kár
pótlási jegyet fizetőeszközként a tőzsdei ár
folyam 97 százalékán számítják be. Az év
elején alakult cég számítógépes nyilvántar
tást biztosít a munkafolyamatra, hiba vagy
jogos észrevétel esetén költségmentes kor
rekciót ígér. A komplex folyamatra 140 na
pos teljesítési határidőt vállaltak.
Üb-

közpénzből?

Több közkutat lezártak a városban
Lezáratta az önkormányzat Celldömölkön
az összes olyan közkutat amelyeknek a kör
nyékén minden lakásban kiépítették a vízve
zetéket Mint Varga László Csaba alpolgár
mester érdeklődésünkre elmondta, a Polgár
mesteri Hivatal évente sok százezer forintot
fizetett a közkutakból nyert vízért, akadt
olyan kút, különösen a hegyhez közeli város
részen, amelyből nyaranta folyamatosan vit
ték a vizet az emberek a kertekbe locsolni.
Ezért a vízért a város, pontosabban a város
minden lakója fizetett A közteherviselés
nek ezt a formáját semmi nem indokolja,
ezért döntöttek úgy, hogy a közkutakat le
záratják.

kiengesztelődis

Augusztusban érkezik Celldömölkre
a fatimai kegyszobor
Szűz Mária 1917-ben több alkalommal
megjelent 3 kis pásztorgyermeknek Fatimá
ban, s őket, valamint rajtuk keresztül az Egy
házat bűnbánatra, megtérésre, Istennel és
egymással való kiengesztelŐdésre szólította
fel. Amikor az Egyház hivatalosan elfogadta
a látomás tényét, a látnokok elmondása alap
ján szobor készült, amely először csak Fati
mában volt látható, később azonban bejárta
egész Portugáliát sőt eljutott Madridba is.

ÁRA: 16,50 FORINT

Milliók fejezhették ki előtte tiszteletüket - ,
természetesen nem a szobrot, hanem általa
Szűz Máriát köszöntve és kérve.
Ekkor fejeződött ki az az igény, hogy a
szobor az egész világba eljusson, hiszen so
kan nem tudnak Fatimába utazni. Viszont az
eredeti szobor az utazások során igen sok ve^
szélynek volt kitéve. Luciának, az egyik lát
noknak - aki ma is él - volt az ötlete, hogy
(Folytatás a 2. oldalon)

Továbbra is használhatók azok a közkutak,
amelyekről azok a családok nyerik a vizet
akiknek a háza vagy lakása nem rendelkezik
vízvezetékkel. Azt azonban illő lenne figye
lembe venni, hogy a közkutakról történő ön
tözés ezeken a helyeken is közpénzből törté
nik.
A közkutak lezárása a tűzcsapokat semmi
lyen módon nem érintette, így azok termé
szetesen akadálytalanul üzemeltethetők ez
után is.
-fl
Az ÚJ Kemenesalja
következő
száma augusztus 18-án jelenik meg.

Nem marad
őrizetlenül a Sághegy
Ismét megkérdeztük dr. Gimesi Szabóicsot, a Fertő tavi Nemzeti Park igazgatóhe
lyettesét, történt-e valamilyen változás a Ság
hegyen a természetvédelmi őri állás ügyében.
Elmondta, hogy július 6-án lejárt Mihók And
rás felmondási ideje, az ő munkakörét to
vábbra is a múzeumór tölti be. Az állás meg
szüntetésének gondolatát elvetették. Ezt a
Sághegy geológiai értékével és látogatottsá
gával indokolták. Továbbra is érkeznek a pá
lyázatok, folyamatosan történik az elbírálá
suk is. E hónap végére várható a döntés.
Fonyó R.
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Augusztusban érkezik Celldömölkre
a fatimai kegyszobor
(Folytatás az 1. oldalról)
az eredeti szoborról teljesen élethű másolatot
készítsenek, és az keljen útra. 1947-1957-ig
ez a vándor-Madonna kilencszer bejárta a föl
det, 500 000 kilométert tett meg, 375 egyház
megyében 300 millió hívó köszönthette Szűz
Mária fatimai jelenését
E világjárásból a keleti blokk az ismert poli
tikai okok miatt kimaradt Aztán megtört a jég.
A szobor először Szlovákiába látogatott el,
1994. április 13-tól június 9-ig tartózkodott ott
*
Fatimából a szobrot 1994. június 11 -én dr.
Seregély István érsek hozta, 142 fős delegá
ció élén. Bejárja az összes egyházmegyét
Hozzánk a váci egyházmegyéből érkezik, au
gusztus 24-én, majd 26-án utazik tovább.
Egyházmegyénkben az állomásai lesznek:
Sárvár - Szombathelyen a székesegyház Zalaegerszeg - Lenti (ez új!) - Szentgotthárd
- Vasvár. Az egyházmegyén belül a szobor
az új állomáshelyére mindig 11 órakor érke
zik. Vasvárról Kalocsára utazik, ahol szep
tember l-jén 3 órakor fogadják. Magyaror
szágról október 13-án indul vissza Fatimába.
Dr. Konkoly István megyéspüspök Celldö
mölkön fogadja, a székesegyházban köszönti és
Vasváron búcsúztatja a szobrot püspöki szent
mise keretében. A többi program megszervezé
se az esperesek, a fogadó és környékbeli plébá
nosok, a hitoktatók és a hívek feladata.
*
Néhány szót a celldömölki ünnepségről.
Hozzánk tehát a szobor a váci egyházme

Meghívásos

versenypályázat

A Kisfaludy utca lakóinak ké
résére az önkormányzat műszaki
osztálya az utca gázellátását a
tervezői bejárás után a Vörös
marty úrról lecsatlakoztatva tart
ja megoldhatónak a sétálóutca
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gyéből érkezik, augusztus 24-én, szerdán dél
után 3 órakor. Előtte már a déli óráktól a Cell
dömölk vonzáskörzetébe tartozó plébániák
papjai és hívei templomi zászlók alatt körme
netben, úgynevezett proseccióban vonulnak be
a celldömölki kegytemplomba. Ezen az ünnep
ségen elsősorban a kemenesaljai és a jánosházi
esperesi kerület papsága és hívő népe vesz részt
de természetesen szeretettel hívjuk és várjuk a
környező, elsősorban a veszprémi főegyházme
gyéhez tartozó zarándokokat is.
Dr. Konkoly István megyéspüspök az egész
egyházmegye nevében fogadja a hozzánk ér
kező szobrot ennek ünnepélyes szertartása
lesz, majd főpapi szentmise következik.
Azt tervezzük, hogy ameddig a szobor
Celldömölkön tartózkodik, a templom mindig
nyitva lesz, állandóan lesznek lelki progra
mok. Az egyes plébániák külön-külön tarta
nak engesztelő szentmiséket, szentórákat, keresztutat, de lesz az egyes csoportoknak is: a
gyermekeknek, az ifjúságnak, a rózsafüzér
társulatoknak, a betegeknek, a szenvedőknek,
az egyházközségi képviselő-testületeknek.
Ünnepélyes vecsemyét (vesperást) is tartunk,
valamint 2 éjjel körmenetet E 2 éjjel éjféli
szentmise is lesz, utána reggel 6 óráig magánájtatosságok következnek, majd szentmisék
kel folytatódik a nap.

*
Augusztus 26-án, pénteken délelőtt 9 óra
kor ünnepélyes záró szentmise lesz, ezt a szo
bor búcsúztatása követi. Innen indul el követ-

után

Folytatódik a gázépítés
Celldömölk idei gázépítési
programjának
kivitelezésére
zártkörű, meghívásos versenytár
gyalásra került sor június 17-én.
A pályázati meghirdetés szerint
a kiírónak jogában állt utcánkénti
bontásban is szerződést kötni a
kivitelezőkkel. A képviselő-tes
tület élt ezzel a lehetőséggel, és
valamennyi utcánál a legolcsóbb
ajánlat mellett voksolt A testü
leti döntést követően kezdődnek
meg a lakossági szervezések,
kellő számú igénylő esetén kap
nak megbízást a kivitelezők.

•
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szűkületéig. A munkák becsült
költségelőirányzata 1 millió 530
ezer forint. Az előzetes felmérés
során 10 lakó jelezte gázigényét
Eddig az önkormányzati tulaj
donban lévő lakások gázellátásá
hoz nem kellett a lakóknak
egyetlen fillér gázközműfejlesz¬
tési hozzájárulást sem fizetniük.
Az önkormányzati vagyonból el
idegenítésre kijelölt bérlakások
esetében ezt a kedvezményt eltö
rölték a városatyák. A hozzájáru
lás mértéke ezeknél is azonos
lesz a város területén alkalma
zott 65 ezer forint/lakás érték
kel. Az ingatlanok forgalmi ér
tékbecslésekor a gázellátás le
hetősége (a hozzájárulás kifize
tése) nem tekinthető értéknöve
lő tényezőnek.

i
kező állomáshelyére, Sárvárra, ahová 11 óra
kor érkezik meg.
A programról részletes tájékoztatókat, pla
kátokat is készítünk.
Az Úristen jóságából kegyelmi napokat ka
punk augusztus végére Celldömölkre. Ezekre
minden hívőt és jó szándékú, igazi lelki békét
kereső testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk!
Dr. Koitál Jenő alsósági plébános

Kinizsi helyett Király János
A város 1994. évi út-híd keretének felosztására az év elején hozott
képviselő-testületi határozat szerint a Király János és a Wesselényi
utcákat kell rendezni akkor, ha a Kinizsi lakótelep útépítési pályázata
eredménytelen lesz. A benyújtott pályázat elutasításra került így 3,2
millió forint maradt a megjelölt célra. Az újratárgyalás során a Király
János utca teljes rendbetétele mellett döntöttek.
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Szezon végi vásár - még a szezonban!
20-40 százalékos árengedménnyel kínáljuk
szezonális áruinkat - amíg a készlet tart.
Kínálatunkból: nyári lábbelik, blúzok, ingek,
pólók, fürdőruhák, női divattáskák.
Aki élelmiszerosztályunkon vásárol,
annak 2 napi vásárlását ajándékba adjuk.
- Számoljon

- velünk (együtt) -

megéri!
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élvezem és a strandot...

Körkép létező és leendő fürdőinkről
Ha a nyárra gondolunk, akkor először a
fürdőzés, a hideg sör, az üdülés jut az eszünk
be. Szerencsések vagyunk, hiszen itt van a
közelünkben Mesteri és Borgáta fürdője, a
celldömölki strand megnyitásában azonban
csak reménykedhetünk. Az aktualitás ürü
gyén a jelenlegi helyzet és a jövőbeli tervek
iránt érdeklődtem.

Kutat kellene fúrni
Dummel Ottó, a műszaki osztály vezetője
tájékoztatott az önkormányzat terveiről:
- Régóta van igény a városlakók részéről
a strandolásra, másrészt a celli gyerekek szer
vezett úszásoktatására. Az igény kielégítésén
fáradozunk. Jelenleg két szálon futnak az ese
mények, az egyik a celli strand felújításának
a terve, a másik a termálfürdő és gyógykomplexum létesítése a két városrész között. Mind
kettőt tárgyalta a képviselő-testület és dönté
sek is születtek. A két városrész közötti terü
let ilyen jellegű hasznosítására alakult meg a
Thennál és Golf Hotel Ság Kft., amelynek
tagja az önkormányzat is. Először kutat kel
lene fúrni, már készült ehhez egy tanulmány
is. A fúráshoz azonban több tízmillió forintra
lenne szükség, ezért keressük a befektetőtár
sakat. Végcél a gyógyidegenforgalom meg
teremtése, ugyanakkor a lakossági igényeket
is kielégítenénk. Munkahelyeket teremtenénk
és a fizetővendég-szolgálat révén is jövede
lemhez jutnak a város és a környék lakói.
Emellett él a régi strand felújításának a terve
is. De egymásnak nem konkurenciái. A
strand a város vízrendszeréről kapná a vizét.
Másfél hektárnyi területet jelent a strand és a
kastély a kertjével. A kettőből lehetne Össze
hozni egy szabadidőközpontot. A strand felújí
tására készült egy tervezet, 20-25 millióra
rúgna a felújítás költsége. A celli strandra
egyelőre nincs pénz, de nem került le a na
pirendről. Az önkormányzat pénzeit sajnos
nagyrészt leköti a szennyvíztisztító építése.

Áll a medence építése
A mestei fürdőről Góczán Győző polgár
mestertől kaptam tájékoztatást.
- A fürdő 1991-től az önkormányzaté, 3
kútja van, 72,8 °C a legmelegebbik vize, 8
falubeli dolgozót foglalkoztat. Az idei szezon
az időjárás változékonysága miatt rosszabbul
indult, mint a tavalyi, de az utóbbi hetek me
leg hétvégéi ellensúlyozták ezt. A tanulók
nak, a nyugdíjasoknak, a gyerekeknek ked
vezményt adunk. Mesterivel kapcsolatban a
közvéleményt leginkább az úszómedence fél
bemaradt építése foglalkoztatja. A beruházás
16 millió forintot igényelt, ennek felével ren
delkezett az önkormányzat, másik felét telek
eladásból próbáltuk előteremteni, a polgár
mesteri hivatal melletti őspark eladásából. Ez
azonban többször is nehézségekbe ütközött,

de jelenleg is folyamatban van. Segítséget se
honnan sem kaptunk. A medence építése 80
százalékos készültségi fokon áll, ha lenne
pénz, azonnal lehetne folytatni az építkezést.
A fürdő mögötti területen csónakázó- és ha
lastót szeretnénk létesíteni, de ezt az állami
tartalék területet elvették: az önkormányzat
tól, most pereljük vissza. A fürdő előtti rész
az önkormányzaté, jelenleg ez értékesítés
alatt áll, üzletsort és kempinget tervezünk ide.
A fürdő körüli többi területet már privatizál
ták, nem sikerült az önkormányzatnak meg
szereznie ezeket a területeket. Nagyon fáj
laljuk, hogy nem biztosítottak az önkor
mányzatnak elővásárlási jogot. Augusztus
ban itt lesz a Savaria Nyári Egyetem záró
estje, és a kempingezők országos találko
zója is. Jövőre diáktábor létrehozását ter
vezzük, és szeretnénk gyógyvízzé nyilvá
níttatni a fürdő vizét.

Forrást keres a Forrás
A borgátai fürdőt a Forrás BT. bérli az
önkormányzattól közel két éve. Ez a vállal
kozás tulajdonképpen egy családot, Huszár
Zoltán és családját jelenti. A bérlemény ré
szei a strand, a kemping és a fizetőparkoló.
Az önkormányzat feladata csak a víz biz
tosítása, amelynek hőfoka 48 *C, a karban
tartás és a többi feladat a családot
terheli.
Az elmúlt két év során a strand karbantar
tása jelentős beruházásokat igényelt. Csak az
idei évben 2,5 millió forintot fordítottak a
felújításokra, gyermekmedencét építettek,
konténeres vécét helyeztek el, virágosítottak
a sok egyéb mellett.
Az idei szezon - Mesterihez hasonlóan itt is rosszabbul indult, de az utóbbi időszak
meleg napjai meghozták az eredményt. Ked
vezményekkel próbálják a látogatókat idecsa
logatni. Mozgássérült-, nyugdíjas-, gyerekés diákjegy is létezik. Kedvezményes úszás
oktatást is szerveznek. Jelenleg a kempinget
főleg külföldi vendégek látogatják, de szeret
nék, ha minél több magyar vendég is megpi
henne itt, ezért a magyaroknak 10 százalék
kedvezményt adnak.
A nyaralótulajdonosok nagy része sajnos
már nyugdíjas. Jelenleg 60 parcella értékesítése
folyamatban van, és ez újabb reményeket kelt.
A család sokat mesélt terveiről és elképze
léseiről. Szeretaének egy újabb medencét, a
környéken egy szállodát, vagy faházsort a
kempingben. Télen a meleg vizet, ami hasz
nálatlanul elfolyik, egy termelőszövetkezettel
együttműködve üvegházak fűtésére használ
nák fel. ő k is szeretnék gyógyvízzé nyilvá
níttatni a borgátai fürdő vizét.
Terv és ötlet mindenhol szép számmal
akad, de pénz, illetve befektető sajnos an
nál kevesebb. A megoldás még várat ma
gára.

Fonyó RoberU
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• VÁLASZOLTAK I
Mikor lesznek
az önkormányzati
választások?
Válaszol: Tóth Zoltán, a B M Válasz
tási Iroda vezetője:
A koalíciós pártok egyelőre nem
egyeztették az álláspontjukat az irodánk
kal az önkormányzati választások általuk
tervezett időpontjáról, ám az erről meg
jelent sajtóinformációk alapján úgy ké
szülünk, hogy akár november elsejéi ké
pesek legyünk lebonyolítani a választá
sok első fordulóját. Meglehetősen szűk
az idő, félő, hogy nem lesz nyugalmas a
felkészülési időszak. Több törvény mó
dosítására is szükség lesz, ezeknek a hi
ányában elég nehéz előre gondolkodni.
M i mégis ezt tettük. Június l-jén már
meghirdettük a tendert a választási szoft
verek kifejlesztésére és a nyomdai munká
latokra. Ez utóbbi nagyon lényeges, hiszen
összesen 6400 féle szavazólapot kell le
gyártani.
A fővárosban hét, a tízezer lakosnál
nagyobb településeken hat, az ennél ki
sebbeken valószínűleg öt szavazólapot
kapnak majd a polgárok. A koalíciós
megállapodás szerint a polgármestert
minden településen közvetlenül a válasz
tópolgárok választják meg, de ehhez is
törvénymódosítás kell. Lehetősége lesz
továbbá mindenkinek arra, hogy egy kér
dőíven névtelenül nyilatkozzon a nemze
tiségi hovatartozásáról. Ugyancsak törvé
nyi lehetőség van arra, hogy minden te
lepülésen úgynevezett kisebbségi önkor
mányzatot válasszanak. A törvény úgy
rendelkezik, hogy miután a köztársasági
elnök kitűzi a választások időpontját, az
adott településen élő nemzetiségek tíz na
pon belül kérhetik a kisebbségi önkor
mányzat megválasztá sát. Ez tehát nem
kötelező, csak egy lehetőség, amivel fel
tehetően nem minden településen élnek,
mi mégis úgy készülünk, hogy erre bárhol
meglegyenek a feltételek.
A jelenleg érvényes szabályok szerint
az önkormányzati választásokra három
féle módon történhet a jelölés. Ennek
csak az egyik formája az úgynevezett ko
pogtatócédulák gyűjtése. A kitöltött aján
lási szelvényt postán is be lehet küldeni
a polgármesteri hivatalokba, de a legszimpatikusabbnak tűnik a titkos ajánlás,
ami több nyugati országban bevett gya
korlat. Ez azt jelenti, hogy a választópol
gár személyesen megy be a polgármesteri
hivatalba, s a kitöltött ajánlási szelvényt
egy urnába dobja, így a jelölése teljesen
titkos marad.
Négy évvel ezelőtt nyolcvanezer jelölt
indult az önkormányzati választásokon,
most várhatóan százezer fölött alakul az
indulók szarna. Nem lesz tehát könnyű a
választás lebonyolítása.
B. L .
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Gáyer kitette az ékezetet
Angol nyelvterületen általános szokás, hogy a bemutatkozó
személy betűzi a nevét. A ritka neveknél nálunk is valami hasonló
módszert kellene követni, így ritkábban fordulhatnának elő elírá
sok, félreértések.
Gáyer Gyula, az ismert tudós neve sem tartozik a könnyen
leírhatók közé, így gyakran előfordul, hogy helytelenül jelenik
meg nyomtatásban. Sajnos az Új Kemenesalja is többször meg
botlott, hiszen megoszlottak a vélemények arról, hogy a-val vagy
á-val kell-e írni. Nagyrabecsült kollégánk, Horváth Lajos döntő
jelentőségű kijelentést tett nemrég a szerkesztőbizottság ülésén:
Gáyer, ha a-val írták valahová a nevét, mindig kitette az ékezetet.
A név tulajdonosa ezek szerint á-val szerette látni és haliam a
családi nevet, amely vélhetően nem mindig így szerepelt az anya
könyvekben, hiszen az eredeti írásmód szerint valószínűleg a-val
ismerték. De ezzel most ne törődjünk, hanem jegyezzük meg:
Gáyer Gyula neve á-val írandó.
Tisztelettel felhívjuk erre a róla elnevezett általános iskola
illetékeseinek a figyelmét is, ugyanis használnak olyan bélyegzőt,
amelyen Gáyer nevéből hiányzik az ékezet.
b-

Újdonság a könyvtárban
Ocskay Zoltán: Opel - Kezelé
si és karbantartási utasítások. —
Budapest: Műszaki Könyvkiadó,
1993.
Aki használt autót vásárol, an
nak sok bosszúságot okozhat az,
hogy a kocsihoz eredetileg mellé
kelt használati utasítást a volt tu
lajdonostól nem kapja meg. Főleg
ennek pótlására szolgál a nyugati
autótípusok legújabb kötete. Per

sze, amióta Magyarországon is
gyártanak Opel gépkocsikat, a
szervizelés is megoldott (ma már
több mint Ötven márkaszerviz mű
ködik), de ez nem zárja ki a típust
bemutató könyv szükségességét.
Számos általános műszaki tudniva
lót, apróbb hibák elhárításának
módját közli, a különböző típusok
ra vonatkozólag külön-külön feje
zetben.
Györe Géza

Uj képeslap Celldömölkről

Hetényi László alkotóműhe
lyéből egyre több értékes fotó
lát napvilágot. Legutóbbi vál
lalkozása az a szép színes ké
peslap, amelyet ezúton muta
tunk be. Egybefogta a rangos
épületegyütteseket, a bencés
kegytemplomot
(barokk
1747), a Szentháromság szob
rot (klasszicista - 1836), a
klastrom épületét, mindez a kis
város központját jelenti. A ké
peslap mutatja a Sághegy távla
ti képét, vidékünk koronás dí

750 éve halt meg

Emlékezés Kunoss Endrére
Kunoss János és Illés Erzsébet szegény
földművelők fia Berzsenyi földijeként
1811. április 9-én született Egyházashetyén.
A Vas megyei parasztgyerekből a reform
kori Magyarországon sokak által ismert köl
tő és újságíró vált.
Kunoss Endre filozófiai és jogi tanul
mányokat folytatott, majd az ügyvédi vizs
ga letétele után Németországban tett
hosszabb utazást. Ekkor ismerkedett meg
Vajda Péterrel, akinek természetimádata
nagy hatással volt rá. 1836-ban királyi táblai
hites jegyzÓ lett, s még ugyanebben az év
ben megkezdte hírlapírói pályafutását a Je
lenkornál, ahol 1837 októberéig segédszer
kesztő volt, Ezután a Világ tárcaírójaként
működött. 1838-ban Vajda Péterrel közösen
elindították a Természet című első népszerű
természettudományos folyóiratot és irodal
mi melléklapját, a Lombokat. A periodika
április 4-tól szeptember 28-ig jelent meg
hetente kétszer (összesen 52 szám), de elő
fizetők hiányában megszűnt. Az Atheneumban Bajza József így búcsúztatta a la
pot: „A Lombok érdeme az eredetiség, ha
ez magában érdem... A közönség kegyet
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len volt ezt az eredeti és érdekes lapot elej
teni". Nem csekélység volt ez a vélemény
a korabeli pezsgő irodalmi életet figyelem
be véve.
Kunoss beteges természettel rendelkezett
és rossz anyagi körülmények között élt; bi
zonyára ezért vállalt nevelői állást Zichy
Ödön gróf fiai mellett a Veszprém megyei
Szentmihályon. Időközben sok verset pub
likált, amelyek forrása Horváth Nina érzett
viszonzatlan szerelme volt, akivel itt ismer
kedett meg. Az érzelmes, lágy hangú lírikus
kétkötetnyi művében írói nevéhez méltóan
(Bústavi) a gyengéd érzelmek és édes bánkódások köitőjeként szólalt meg. Kezdetben
a szentimentális almanach-líra képviselője,
majd főleg a népdalok irányába fordult. Az
utóbbinak köszönhető, hogy Kitárom resz
kető karom című verse dalként a nép ajkán
legismertebb alkotása lett. Garay János po
étikájáról papírra vetett kritikájában a Hon
derű hasábjain szinte hitvallásszerűen fo
galmazott: „... a költészet nem cél, hanem
csak eszköz, mely által a nemzetben szép
és jó, nemes és nagyszerű iránt fogékonyság
ébresztetik, mely egyedül képes volna az

szét. Feltüntette - a manapság
szokásos - település címerét kis,
bélyeg nagyságú kivitelben.
A jól szerkesztett összefoglaló
képeslap megvásárolható a Ko
rona ABC-ben, a Rozmán-féle
papírkereskedésben és a fotós
műtermében. Hasonló vállalko
zásra a továbbiakban is számítani
lehet. Mindez hozzátartozik vá
rosunk rangjához, postára adva
hírt közvetít távoli ismerőse
inknek.
D.J.

ember- és hazaszeretet magasztos lángjait
minden polgárkebelben felvirágoztatni..."
Versekkel, elbeszélésekkel és gazdag te
matikájú, a polgári szabadságjogokat lelke
sen hirdető publicisztikai írásaival 1831-től
kezdve rendszeresen jelentkezett a különfé
le lapokban. Kéziratban maradt négyfelvonásos drámáját (Istenítélet) 1839. április 8án mutatta be a Nemzeti Színház. Bekap
csolódott a nyelvújítás körüli mozgalmakba
és két szótárjellegű munkát is szentelt a kér
déskörnek (Gyalulat, Szófüzér). Zichyék
után a Batthyányaknál tanítóskodott, és
1843 májusától a távollévő Batthyány Zsig
mond és Zichy György grófok képviselője
ként részt vett a pozsonyi diétán. Itteni tar
tózkodása alatt rnint a Himök című lap se
gédszerkesztője és országgyűlési tudósítója
szerepelt.
A végsőkig megfeszített munkát nem bír
ta tovább gyenge szervezete, és 1844 má
jusában Zichy Ödön gróf kálózi birtokára
utazott pihenni. Pontosan egy hónap múlva,
június 22-én érte a halál. Mindössze 33 esz
tendőt szabott számára a sors, de sikerült ma
radandót alkotnia annak ellenére, hogy alko
tóereje teljében hunyt el. Sírjára 1846-ban
közadakozásból piramis alakú emléket állítot
tak, amit Zichy Jenő gróf 1877-ben vasráccsal
keríttetett körül.
Németh Tibor
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szolgáltatással

Személyre szóló ügyintézés
a Magyar Hitel Bank celldömölki fiókjában
A Magyar Hitel Bank Rt. cell
dömölki fiókját 1991. január 16-án
nyitották meg a város központjá
ban, az egykori gyógyszertár épü
letében. Azóta sok ezer ügyfél
megfordult már az épületben, a
reprezentatív kialakítású belső tér
sokak szerint nyugalmat, bizton
ságot áraszt, amire mindannyiunk
nak szüksége van a rohanó hétköz
napok sodrában. Az önkormányzat
tulajdonában lévő épület külseje
mostanra kissé már megkopott,
esedékes lenne a felújítása.
Csuka Gyuláné, a fiók vezetője
alapelvként fogalmazta meg az in
duláskor, hogy a kulturált környe
zetben kulturált kiszolgálást kap
nak az ügyfelek. A kulturált szó
jelen esetben a gyorsaság, a pon
tosság, a bizalom és a megbízható
ság gyűjtőfogalma. Ezt azért tart
ják fontosnak hangsúlyozni, hiszen
a kereskedelmi bankok gyakran
ugyanazt a szolgáltatást kínálják,
az ügyfél megnyerése tehát a mi
nőségen, a hogyanon múlik.
A Hitel Bank celldömölki fiók
jának megnyitásakor még elsősor
ban a vállalati, vállalkozói réteget
célozták meg, de már akkor meg
fogalmazódott, hogy mielőbb nyit
ni kell a lakosság felé is. A fiók
vezetői rögtön az avatás után be
mutatkozó tájékoztatót tartottak a
vállalkozóknak, ahol ismertették
az elképzeléseiket és a lehetősége
ket. Sorra felkeresték a jelentősebb
vállalatok vezetőit is, hogy szemé
lyesen győzzék meg őket arról: ér
demes folyószámlát nyitni a Hitel
Banknál. A kapcsolatépítésben ez
jelentheti a küszöböt, amin túljutva
minden lépcsőfok elérhető, azaz
teljes körűvé tehető az ügyfelek ki
szolgálása. A rövid, egyéves lejá
ratú hiteleket a bank saját forrásból
finanszírozza. A hosszabb lejáratú,
vállalkozásélénkítő hitelek közül a
legismeretebbek az egzisztencia-, a
német és a japán starthitelek, vala
mint az MNB -re finans ziro zású hi
telek, amelyek a banknál igényel
hetők. A további szolgáltatások,
mint például devizaszámla-szerző
dések megkötése, külföldi utazá
sokhoz szükséges valuta kiszolgá
lása, export-import tevékenység
hez kapcsolódó pénzforgalom bo
nyolítása, devizaügyletek megbí
zás alapján történő intézése, mind-

mind elsősorban a vegyes tulajdo
nú, illetőleg a külföldi pénzügyi
kapcsolatokban érdekelt, örö
münkre Celldömölkön is egyre
gyarapodó új vállalkozásoknak je
lentenek teljes körű banki ügyfél
szolgáltatást. S ami még ehhez ké
pest is plusz: szükség esetén bank
garancia vállalással is kiegészítik
ezt a tevékenységi kört
A konszolidáció a Magyar Hitel
Bank számára is meghozta azokat
az eredményeket, amelyeket az in
tézkedéstől vártak. Jelentősen ja
vult a bank likviditása és hitelké
pessége, egyszerűbben szólva: ja
vultak a bank pozíciói az üzletpo
litikában. A celldömölki bankfió
kot a konszolidáció közvetlenül
nem érintette, lévén nagyon fiatal
bankszerv, másrészről a kiemelke
dő hitelbírálat és hitelgondozás kö
vetkeztében a celli fióknak az
összes kintlévősége messze nem
éri el az egymilHó forintot. A té
nyéknél maradva persze meg kell
jegyezni, hogy a bankfiók vállal
kozói, vállalati ügyfélkörét még
mindig túlnyomórészt a szolgálta
tői, kereskedelmi szféra adja. Iga
zán örülnének annak, ha növeked
ne a termelői tevékenységet foly
tatók száma, hiszen ez teremthetne
elsősorban alapot a gazdaságnak a
nehézségekből történő kilábalás
hoz.
Mint arról már korábban is szó
volt, a Hitel Bank celldömölki fi
ókjának vezetője és munkatársai a
nyitás óta folyamatosan közeled
nek a lakosság széles rétegei felé.
A lakossági devizaszámla vezetés
volt az első olyan szolgáltatás,
amely ebben a tekintetben sikernek
könyvelhető el. A celli bankfiók
ban jelenleg több mint kilencszáz
ügyfél mintegy 134 millió forint
értékű devizát tart betétben, a ki
szolgálást a településen egyedül
állóan bármely valutában kérhetik
az ügyfelek. Ugyancsak fogadó
készségre talált a különböző, de fő
leg saját kibocsátású értékpapírok
forgalmazása. A letéti jegyet nem
számítva csaknem 140 milüó fo
rintért vásároltak értékpapírt a Hi
tel Bank állományából.
Az igazi nyitást a lakosság felé
a július elején indított, LÉT elne
vezésű akció jelenti. A betűszó „le
fordítva" a következőket takarja:

Lakáscélú Építési Takarékosság. A
LÉT egy olyan elŐtakarékossági
konstrukció, amely mindenkinek
segítséget nyújt az otthonteremtés
hez. Lakás vagy családi ház vásár
lására, építésére, bővítésére, illető
leg építési telek vásárlásara fordít
ható. Az alapja egy öt évig tartó
elŐtakarékossági időszak, ezen idő
alatt az ügyfél egy általa meghatá
rozott összegű, minimum havi há
romezer forint betétet helyez el.
Ennek fedezete mellett nyújtott
„kishitelből" a bank befektetési je
gyet vásárol, így az Ügyfelet az előtakarékosság ideje alatt adó- és be
fektetési kedvezmény Uleti meg.
Az öt év letelte után az illető a
betéttel azonos nagyságú, a min
denkori jegybanki kamatnál ala
csonyabb kamatozású hitelt kap,
amit az említett célokra használhat
fel. Igénybe veheti ehhez termé
szetesen az aktuális szociálpoltikai
kedvezményeket is.
A LÉT a Magyar Hitel Bank
első olyan akciója, amely tág le
hetőségeket nyit a közeledésre a
lakosság felé. Ha jó lesz a
kezdet, az első akciót nyilvánva
lóan újabbak követik. Érdemes
tehát figyelni a Hitel Bank hirde
téseit.
A celldömölki bankfióknál szá
mos alapítvány számláját vezetik.
Szívesen fogadják a befizetéseket
azoktól a magánszemélyektől és
vállalkozóktól, akik a kórházért, a
városért, a Sághegyért létesített
alap, valamint az iskolásokat támo
gató Szegfű és Centenáriumi ala
pítvány számlájának forintjait kí
vánják gyarapítani.
A banki szolgáltatásokat bemu
tató írás soha sem lehet teljes, ám

HITEL

BANK RT

„Építési
Takarékosság

arról feltétlenül érdemes még szól
ni, hogy a Magyar Hitel Bank cell
dömölki fiókjánál széfeket is lehet
bérelni. Ugyancsak tekintet nélkül
arra, hogy valaki magánszemély
vagy vállalkozó, havi ötszáz forin
tért (plusz áfa) biztos helyen tud
hatja az értékeit a bank páncélter
mében.
A kulturált, gyors szolgáltatások
alapja a korszerű technikai háttér,
ami a Hitel Bank celli fiókjában is
megtalálható. Remény van arra,
hogy az ősszel csatlakozhatnak a
GIRO-rendszerhez, ami tovább bő
víti és gyorsítja az ügyfélforgalmat
a bankközi kapcsolatok még kor
szerűbbé tétele révén.
Sok minden változott a Hitel
Banknál az utóbbi három évben,
egyvalami változatlan: az ügyfelek
iránti bizalom, illetőleg a folytonos
törekvés az ügyfelek bizalmának
elnyeréséért, megőrzéséért. A Hitel
Bank 88 fiókból álló országos há
lózata celldömölki egységének
nyolc alkalmazottja méltán büszke
arra, hogy a fiók megnyitása óta
egyre többen fordulnak hozzájuk
bizalommal.
(X)

Rövid lejáratú betét- és pénztárjegyek kamatai
Érvényes: 1994. június 22-től
Kamatozás

Rubin pénztárjegy
Smaragd pénztárjegy
Zafír pénztárjegy
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Márvány betétjegy #
Alabástrom betétjegy #

MAGYAR

Lakáscélú

változó
változó
fix
fix
fix
fix
fix
fix
változó
változó

Futamidő

180
365
90
365
180
365
180
365
365
540

nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap*
nap*'
nap***

Beváltási
kamatláb
(évi
bruttó)
22,50%
23.00%
21,00%
22.50%
23,00%
23,50%
22,00%
22,25%
22,50%
23,00%

Vissza
vásárlási
kamatláb
(évi
bruttó)
5%
7%
5%
7%
0%
0%
0%
7%
7%

* a minimális visszavásárlási idő a 365 napos futamidejű Márvány betétjegy esetében:
90 nap
** a minimális visszavásárlási idö a 365 napos futamidejű Alabástrom betétjegy eseté
ben: 90 nap.
*** a minimális visszavásárlási idő az 540 napos futamidejű Alabástrom betétjegy
esetében: 180 nap.
Az Alabástrom betétjegy 1 év után mind a visszavásárlás, mind a beváltás esetén kamatos
kamatot fizet.
A Hídfő pénztárjegy értékesítése 1994. április 18-től megszűnt,
ff Az MHB és az OBA biztosításával

A Királyhágón
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túl...

Testvéreknél a református gyülekezet
Ismét testvéreknél jártaink, de most kele
ten, a Királyhágón túl, Erdélyben. Marosvá
sárhelyen, a Tulipán utcai református gyüle
kezet fogadott bennünket. Szorongás és re
mény volt a szívünkben.
Marosvásárhely ősidőktől fontos kereske
delmi és kézműves város, még őriz valamit
a távoli idők szelleméből, bár a történelem
viharai alaposan megtépázták. Híres fejedel
mek, n. Rákóczi György, Apafi Mihály és ü.
Rákóczi Ferenc taposták köveit, és persze Pe
tőfi, Bemmel.
A város főterén számos régi, magyar főúri
palota, keveredve a görögkatolikus és orto
dox templomok formagazdagságával, lenyű
göző látvány. A tér barokk és klasszicista
épületei között szemet gyönyörködtető a né
pies stílust is magán hordozó, kissé keletiesmóros Néptanács Székház és a Kultúrpalota.
A vártemplom falai a régiek szellemével
együtt visszhangozták a Tebenned bíztunk
elejétől fogva... kezdetű zsoltárt. Láttuk a két
Bolyai emlékszobáját, a Líceumot, a Teleki
Tékát, amely felbecsülhetetlen értékeket rej
teget a 40 ezer kötetes könyvtárban.
A családoknál feltöltődtünk, főleg szere
tetből, önfeláldozásból, türelemből és tartás
ból. Szombaton és vasárnap közös istentisz
teleten adtunk hálát a találkozás sikeréért
Gyorsan mentek a napok. Hétfőn a Sóvi-

Varga László újabb öt évig

dék gyönyörűségeit csodáltuk meg. Távolban
felsejlett a Hargita. Parajdon a sóbánya, Ko
rondon a „cserepek" ejtettek ámulatba. Nagy
József, a vendéglátó gyülekezet lelkésze ka
lauzolt bennünket, aki nem volt híján az ízes
székely tréfának sem. Szováta a Sóvidék
híres gyógyfürdője. Az egyre romló, lepusz
tuló tavakért a mögöttük húzódó, zengő ha
vasok kárpótoltak bennünket. A fürdő a só
mellett gazdag szerves anyagokban, és klórt
is tartalmaz.
Az erdőszentgyörgyi református templom
megtekintése után Bözödre, azaz az egykori
Bözödre mentünk. A falut kilakoltatták, ár
ván maradt házait, utcáit elárasztották vízzel.
Már csak a templom tornya látszik ki, me
mentóként, mint egy segélyért kiáltó kar, de
nem talál meghallgatást.
Könnyes búcsút vettünk a marosvásárhe
lyiektől, ígérve - a kapcsolatot ápoljuk és
várjuk őket.
Kedden hazafelé indultunk, de még előt
tünk kincses Kolozsvár! Első utunk a Farkas
utcai református templomhoz vezetett Min
den köve a történelmet árasztotta magából.
Csodáltuk a gótika megközelíthetetlen szép
ségét, a támpilléreket, a hálóboltozatot és
a reneszánsz szószéket Kós Károly is itt
hagyta névjegyét, a karzat a tervei szerint
készült A templom mellett megtaláltuk a

igazgató

Profilbővítés két évig nincs
A képviselők egyhangú dön
téssel újabb ciklusra, 1999. július
31 -ig Varga Lászlót kinevezték a
410. Sz. Ipari Szakmunkásképző
és Szakközépiskola igazgatójá
vá. Alig néhány hete tárgyalta
meg és fogadta el az önkormány
zat a szakmunkásképzés helyze

téről szóló beszámolót: az intéz
mény vezetője tájékoztatta a tes
tületet, hogy érzékelik az igényt
a kereskedelmi-vendéglátóipari
képzésre, de az 1996/97-es tan
évig törvényi akadálya van a pro
filbővítésnek.

A celldömölki
ajánlatából:
Oleg kárpitos szék
2 700 forint
Márta kárpitos szék
3 300 forint
Nyina kárpitos szók
2 800 forint
Viktor kárpitos szók
3 270 forint
Márta étkezőgarnitúra
33 500 forint
Viktor étkezőgarnitúra
31 420 forint.
Továbbá: szekrénysorok, ülőgarnitúrák, étkezők, kiegészítő
bútorok széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Nálunk a vevő a legdrágább!

Kolozsvári testvérek Szent György-szobrá
nak másolatát.
A Házsongárdi temetőben láttuk néhány
nagy szellem sírhelyét: Dsida Jenőét, Brassai
Sámuelét és Kós Károlyét A város központ
ját uralja a Szt Mihály-templom, előtte Fadrusz János Mátyás lovasszobrával, amit a je
len idők polgármestere szeretne letörölni a
föld színéről. Reméljük, hogy a kolozsváriak
nem engedik. Itt is, mint más erdélyi nagy
városokban, remek barokk, klasszicista és
szecessziós paloták veszik körül a főteret
Láttuk Mátyás szülőházát, ma képzőművé
szeti főiskola. Kolozsvárt mindenkinek látnia
kellene!
Hazafelé megálltunk még Bánffyhunyadon
a református templomnál. Ezt az élményt so
se feledjük. A falakon szebbnél szebb kalo
taszegi varrottasok. A templom többször el
pusztult, de mindig újjáépítették. Gyönyörű
a gótikus szentély, a fakazettás, festett
mennyezet. A csillárok Kalotaszeg faragott
kopjafáit örökítik meg. A lelkész felesége bú
csúzóul orgonán eljátszotta először a székely,
majd a magyar himnuszt. Néhányan vele éne
keltük, amíg könnyeink el nem némítottak
bennünket.
Élményeinknek szűk teret szabtam, de nem
érzéseinknek, amelyektől gazdagodtunk, ta
lán jobbak lettünk és mások sorsa iránt fogé
konyabbak.
Köszönjük Szentpály-Juhász Imre refor
mátus lelkész úrnak a lehetőséget, a szerve
zést, hogy Svájc után Erdélyből is ízelítőt
kaphattunk.
Dr. Dora Józsefné

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Születés: Korponyai László és Baráth Zsuzsanna Ildikó fia: Arnold
László, Sólymos Imre és Farkas Ildikó fia: Attila, Kóbor László és
Tóth Edit leánya: Ildikó, Ilcsik Norbert és Talabér Andrea leánya:
Alexandra Zsófia, Bakos László és Enessey Szilvia fia: Bence, Né
meth Ferenc és Vida Katalin leánya: Klaudia, Biró Imre és Kocsi
Anita Ibolya fia: Emil Bálint, Tiszai Pál Ferenc és Vass Csilla Anikó
fia: Pál Krisztián, Velencei Tibor József és Marton Mária Erzsébet
fia: Balázs, Mester József és Kovács Bdikó Marianna leánya: Bettina,
Márkus László és Németh Csilla Aranka leánya: Fruzsina.
Házaság: Kolompár Erika és Kolompár László István, Horváth István
és Bezzeg Mónika Zsuzsanna, Palánki Béla és Kercza Tímea Erzsé
bet, Baksai Zoltán és Imre Csilla, Bognár László és Németh Aranka.
Halálozás: Gaál Dezső, Molnár Istvánná sz. Vörös Erzsébet, Kmíotek
János, Rúzsa Sándor, Gasztonyi József, Szabó Pálné sz. Vörös Mária,
Gruber László Jenőné sz. Tihanyi Mária Magdolna.

MESTERI
Születés: Halmosi Imre és Samuradova Annagul fia: Martin.

KEMENESMAGASI
Születés: Király István és Balogh Irén fia: Zsolt.
Halálozás: Nepertik Józsefné sz. Böröcz Rozália, Molnár Endre.

JÁNOSHÁZA
Születés: Zuber István Zoltán és Varasdi Erika leánya: Adrienn Erika.
Halálozás: Hermán István.
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Nemzedékünk úgy nevelke
dett, hogy a falusi kéményeken
megtelepedő gólyapár szeretete
belénk ivódott. Gondoskodott
erről a család, az iskola, a költé
szet és maga a látvány a határ
mezőben, ahol teheneket legel
tettünk. A gólya a sorsunk ma
dara is. Minden évben várjuk
vissza, de már egyre szűkebb az
élettere. A régi parasztházakat
lebontották, kevés a fészkelésre
alkalmas kémény. A meliorált
mezőkön megszűntek a tavak, a
tocsogók, így a gólyáék élés
kamrája ugyancsak beszűkült,
így annak vagyunk szomorú ta
núi, hogy fogyatkozik ez a
gyönyörű, hozzánk közelálló
madár.
Nem véletlen, hogy az Orszá
gos Madártani Egyesület az idei
évet a gólya védelmének szen
telte. Tavaly ősszel, a gólyák út
ra kelésének idején térségünk

Már csak fotón

• Z•

I

Q

ben maradt egy szárnyát törött
fiatal gólya. Társai, szülei elmen
tek, Ő maradni kényszerült. Ez

ÚJ K E M E N E S A L J A

A gólya
emelten említhetjük d r . Hor
váth Tamást, celldömölki állat
orvost, aki megbarátkozva az
elesett helyzetben lévő számytörött gólyával, gyógyítani, ahogy
mondják, kezelni próbálta. A ne
mes vállalkozás sikerrel járt. A
gólya menedéket kapott a marcalgergelyi tehéntelepen és ter
mészetesen élelmet, jó bánásmó
dot, körülrajongást is. A gyógyulóban lévő madár kecsesen
jár-kel a nagy istálló közepén. A
tehenek kezdetben furán szem
lélték ezt a szokatlan jelenséget,
de megszokták, szinte az élet
rendjükhöz tartozott a gólya je
lenléte. A doktor úr meghitt kap
csolatba került a védencével, ha
tott rá, amit a gólya hálásan el
viselt.

önmagában is elszomorító eset.
A szerencsétlenül járt gólya ke
reste fennmaradásának a lehető
ségét, ösztöne után indulva. De
vészesen közeledett a tél. Már
novemberben nagy hó takarta a
határt. Nem volt más választása,
így telt el a tél, de tavaszod
minthogy az emberekhez közelít ván gond terhelte az orvos gon
sen. Látva ezt a helyzetet, szeren dolatvilágát. Nevezetesen az,
csére akadtak segítő kezek. K i  hogy ha jönnek vissza az elköl

tözött gólyák, a szülők, a roko
nok, hogyan is lehetne a megsze
lídült, felgyógyult madarat
visszavadítani, hogy párt választ
va élje a neki értelmes életet. Iz
galom akadt bőven. A madár
megszokta a pártfogást, a kényel
met És megjöttek a vándorma
darak, köztük a gólyák is. A mi
megmentett madarunk is észlelte
ezt, vágyakozott is közéjük.
Nagy eredmény volt - ahogy a
doktor úr mondja - , hogy napon
ta egy-egy órát repült a többiek
kel, de utána mindig visszatért
Idővel talán teljesen visszatér
Övéihez.
Dala József

látható

A hetyei cifraház

Mint múló emléket idézzük a hetyei cifraházat egy megmaradt fotó
segítségével, utalva arra, hogy Kemenesalja vidékének gazdag kultú
rája az építészetben is megmutatkozik. Nem véletlenül került a Szom
bathelyi Falumúzeumba a valamikori alsósági parasztház, nem olyan
régen pedig a vönöcki füstöskonyhás épület
Ilyenkor ötlik fel az emberben, hogy mennyi érték tűnt el nyomta
lanul a modernizáló korunk kohóiban. Ha ma még állna az egyházashetyei cifraház, amelyet mindig megcsodáltunk gyermekkorunkban,
akkor építészeti emlékeink egyik kincsével dicsekedhetnénk. A híres
falu még nevezetesebb lehetne a hajdani tulajdonos, Darabos Sándorné kicsi házával. Darabos néni udvarán és kertjében virágok so
kaságát nevelgette. Szerény hajlékát is „beültette" ezeknek a valósá
gos virágoknak a másávaj. Minden évben falaira pingálta a futó v i 
rágdíszeket kis kacsák társaságában.
Ez a kis házikó mára már emlék csupán. Jó, hogy a fényképe
legalább megmaradt
D. J.

Simon Zsolt grafikája

ÚJ K E M E N E S A L J A

^ SPORT
Már hírt adtunk Németh Sza
bolcs, a celldömölki Gáyer
Gyula Általános Iskola ez év
ben végzett tanulójának sikerei
ről. A megyei összetett atlétikai
versenyen I . helyezést ért el, a
Népstadionban lezajlott orszá
gos döntőn pedig 10. helyezett
lett.
- Milyen tapasztalatokkal
jöttél haza az országos döntő
ről, és tulajdonképpen milyen
számokat foglal magába ez az
összetett verseny? - kérdeztük a
fiatal sportolót.
- Reggel 9-től délután 4-ig
tartott a verseny, amely 100 m¬
es és 800 m-es futásból, távol
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^ eredmények - események

^ SPORT

Egy fiú a pályáról
ugrásból, kislabdadobásból, va
lamint súlylökésből állt. 100 és
800 m-es távokon országos első
lettem, de ezeket külön nem dí
jazták. Úgy érzem, jobb ered
ményt is elérhettem volna, de
nem kedvezett az időjárás, a
verseny pedig kissé szervezet
len és túl hosszú volt Viszont a
pálya minősége nagyon jó, ez
segítette a futásban elért ered
ményemet
- Hogy jutottál el eddig?
- Szabó Lóránt testnevelő
tanáromnak köszönhetem. A

Sághegy Fogadó Kupa

A Ferencvárosé a serleg
Július 9-én telt ház előtt kezdődött meg a Sághegy Fogadó Kupa
öregifúk labdarúgótomája.
Ferencváros-Celldömölk 7:0 (1:0)
Az első félidőben jól tartotta magát a hazai együttes, de a fordulás
előtt néhány perccel egy klasszikusan szép támadás során Nyilasi gyö
nyörűen visszafejelt labdáját Ebedli bombázta a jól védő Kőszegi háló
jába. A második játékrészben szányaltak a zöld-fehér sasok és Szokolai,
Vad, Pogány is kivette a részét a góllövésből. Feltűnő volt Nyilasi játék
kedve, aki találata mellett 4 (!) gólpasszt adott a társainak.
Haladás-Dunaszerdahely 3:1 (2:0)
Jó iramú mérkőzésen biztosan, bár nem könnyen kerekedett felül
a szombathelyi együttes Garics, Hegyi és Dobány góljaival. A szlovák
gárda a lefújás előtt szépített tizenegyesből.
A 3. HELYÉRT
Dunaszerdahely-Celldömölk 2:0 (1:0)
Alig néhány perccel az előző mérkőzés után újra pályára kellett
lépniük a dunaszerdahelyieknek a pihent(ebb) hazai csapat ellen.

Négy város
labdarúgótorna
Az idén ismét Celldömölk lesz a házigaz
dája a négy város - Barcs, Körmend, Lenti
és Celldömölk - hagyományos nyári labda
rúgótornájának. A toma rendezője a polgár
mesteri hivatal és a Celldömölki VasutasMunkás Sportegyesület A program az aláb
biak szerint alakul.
MEGNYITÓ:
július 30. 15.45 órakor.
MÉRKŐZÉSEK:
16.00 órakor:
Lenti TE-Körmendi DMTE,
18.00 órakor:
Celldömölki VMSE-Barcsi SC.
Július 31. 15 órakor: m. helyezésért,
17 órakor: I . helyezésért.

kemény kézilabdaedzések segí
tettek, hogy különösebb felké
szülés nélkül indulhattam eze
ken a versenyeken, és ilyen
eredményeket érthettem el.
- Holfolytatod szeptembertől
a tanulmányaidat? Mik a terve
id?
- Az Oríay Fürst Károly
Szakközépiskolában kezdem az
új tanévet, ahova a kézilabdá
ban nyújtott teljesítményem mi
att hívtak. A Haladás Sport
egyesület pedig felajánlotta a
megyei döntő után, hogy leiga-

zolt versenyzőként folytatha
tom náluk az atlétizálást. Az or
szágos döntő után határoztam
el, hogy a későbbiek során főleg
a 100 és 800 m-en elért eredmé
nyeimet szeretném javítani. Or
szágos dobogós helyezésre pá
lyázom. Itt szeretném megkö
szönni a szüleimnek, hogy a
sporttal való sok elfoglaltságom
miatt megértőek voltak. Szeret
ném, ha továbbra is támogatná
nak és segítenének a terveim
megvalósításában.
- Szabolcs! Remélem még tu
dósíthatunk a versenyeken elért
eredményeidről, ehhez kitartást
és sok sikert kívánok!
Fonyó R.

Szinte átok ült a cellieken, mert - bár mezőnyben egyenrangú ellen
felek voltak - ezúttal sem tudták megzörgetni a hálót, így törvény
szerűen következett be az újabb vereség.
AZ 1. HELYÉRT
Ferencváros-Haladás 3:1 (2:0)
Nem csupán az első hely miatt, de egyébként is mindig presz
tízscsata a két zöld-fehér együttes találkozója. A kupa sorsa már az
első félidőben eldőlt, amikor olajozottan működött az Üllői úti gépe
zet és Pogány, valamint Vad gólja mellett a Haladás csak Hegedűs
bravúros védéseinek köszönhetően nem került nagyobb hátrányba. A
nem is oly régi, szép időket varázsolta a celli futballszőnyegre Rab
eleganciája, Pogány mozgékonysága, Ebedli és Nyilasi szervezőkész
sége. Némi esély a szépítő gólt követően csillant a vasiak előtt, de
Nyilasi két perccel a befejezés előtt végleg lehűtötte vérmesebb re
ményeiket.
A torna gólkirálya: Vad István (Ferencváros) lett, a legjobb kapusa:
Hegedűs Péter (Haladás), míg mezőnyjátékosa a mérkőzéssorozat vi
tathatatlanul ..kimagasló" egyénisége: Nyilasi Tibor (Ferencváros).
A kupát és a különdíjakat ünnepélyes keretek között Szita Antal
adta át. Az eredményhirdetést követően az olasz-spanyol VB-meccs
ellenére kitartó nézőközönség vastapssal köszönte meg kedvenceinek
az emlékezetes focidélutánt.
-bor

Csöngéné első
Az országos horgász csapatbajnokság JJ.
csoportjának versenyén a Vas megyei csapat
a 19 megyei csapat között a 8. helyet szerezte
meg Debrecenben. Egyéniben Csöngéné
Nyaras Éva a női verseny első helyezettje
lett, s meghívást kapott az országos válogatott
keretbe.

Pályabővítés Alsóságon
Az Alsósági SE vezetősége azt tervezi, hogy
az iskola füves labdarúgópályáját szabályos
méretűvé bővíti, és a jövőben ott játsszák majd
a mérkőzéseiket Az ügylet lebonyolítása és a
munkálatok sok időt igényelnek, ezért az Őszi
szezont még mindenképpen a salakos pályán
lesznek kénytelenek végigjátszani.

Celldömölk Város
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó:
MAKKOS ISTVÁN polgármester.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ.
Szerkesztőség:
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Megjelent a BBT Sajtóügynökség
(Tel-: 94/317-677)
kiadásában.
S zövegszerkesztés:
SZÜV Typo-team, Szombathely.
Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ.
Nyomdai munkák:
Szignatúra Kft., Szombathely.
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR.
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