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Pályázat
a Sághegy Étteremre
A celldömölki képviselő-testület meghatá
rozta azokat a feltételeket, amelyek alapján
hasznosítható a valamikori Sághegy Étterem.
Minimális eladási ár 12 millió forint. Bérlet
esetén a 157 négyzetméteres étterem és a 155
négyzetméteres pincesöröző évi díja nettó 4
ezer forint négyzetméterenként. A 260 négy
zetméteres kiszolgálóhelyiségek bérleti díja
viszont 1500 forint négyzetméterenként egy
évre. ötévi bérbevétel lehetséges. Az étterem
megtekinthető július 11-én 10 és 12 óra kö
zölt. Részletek az 5. oldalon.
gy.

Végéhez közeledik a tűzoltóság átszerve
zése országos szinten, így Celldömölkön is.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság meg
alakításánál az volt a legfontosabb szempont,
hogy a létszám miatt vonulós egységgel nem
rendelkezik, és hogy az általuk használt he
lyiségek önkormányzati tulajdonúak. A mű
ködtetéshez és a fenntartáshoz szükséges esz
közöket csak akkor kapják meg, ha a fenn
tartó gondoskodik a tűzoltóság önkormány
zati költségvetési szervként történő megala
pításáról.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből több mint 4 millió forint
címletértékű kárpótlási jegy került a celldömölki önkormányzat tu
lajdonába. Ezek hasznosításáról gondoskodni kell. Tekintettel, hogy
a jegyek árfolyama most is mélyponton van, biztatónak látszik a
Vektor Pénzügyi és Befektető Tanácsadó Rt. ajánlata. Egy önkor
mányzati kárpótlásijegy-befektető rt.-t akarnak létrehozni minimáli
san 50 millió, maximálisan 2 milliárd forint alaptőkével. A forgal
mazást a Takarék Bróker Értékpapír-forgalmazó és Tanácsadó Kft.
végezné, az elképzelés szerint a kárpótlási jegyeket főleg rész
vényekre cserélné, illetve ingatlanba fektémé, és fix hozamú befek
tetésekre használná fel. Úgy tűnik, kellő szakértelemmel nyúlnak a
kérdéshez, és több befektetési lehetőséget kínálnak, így a vagyon
felélése elkerülhető. A képviselő-testület olyan javaslatot fogadott
el, hogy a 4,29 millió forint értékű kárpótlási jegy névértékében „A"
sorozatú törzsrészvényeket jegyezne az önkormányzat az alapítandó
Municipal Rt.-nél.
gy.

Postások - németül
A Soproni Postaigazgató
ság német nyelvtanfolyamot
indított tavaly a Celldömölki
1. Sz. Posta dolgozóinak. A
tanfolyam vezetője Gaszak
Gerdné, a Gáyer iskola ta
nára volt. Júniusban 7 dol
gozó jelentkezeti az alap
fokú szóbeli nyelvvizsgára,
közülük 6 sikeres vizsgát
tett.
Ezután
német nyelvet
értő külföldiek a celldömölki
postán megértő fülekre és
számukra érthető szavakra
találnak.

ÁRA: 21,50 FORINT

Megalakult Celldömölk Város Önkormányzata
Hivatásos Tűzoltósága
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Az önkormányzat hasznosítja
a kárpótlási jegyeket
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A megalakult intézmény feladata a tűz
védelmi előírások érvényesülésének ellen
őrzése; szakmai irányítás az Önkéntes és a
vállalati tűzoltóságok felett; tűzoltó és kár
elhárítási feladatok végzése; tűzvizsgálatok
tartása. Végezhet vállalkozási tevékenysé
get is szakmai területén (tűzvédelmi és biz
tonságtechnikai ellenőrzés) úgy, hogy az
nem megy az alaptevékenység rovására.
A hivatásos tűzoltóság székhelye a Szé
chenyi utca 18. szám alatt lesz.
gy-
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Az első sugárzás

július 10-én lesz

Kezdődhet a helyi tv-adás
A műsorkészítési szerződés
megvitatása és elfogadása volt a
következő lépés a celldömölki
helyi tv-műsor előkészítésének
folyamatában. Az elkészített
szerződést a képviselő-testület
két tartózkodással elfogadta.
Ennek lényege: Tarczl Csaba
vállalkozó kötelezettséget vállal
arra, hogy 1995. július 1. és
1996. december 31. között hír
adóműsorokat készít a helyi ká
belhálózat részére. A szerződés
szerint az első sugárzás július 10én lesz, és az év végéig kéthe

tente közöl új anyagot, mégpedig
három alkalommal. A jövő évtől
viszont heti gyakorisággal készít
és közöl új híranyagot. Az elké
szített műsort tartalmazó kazetta
másolatát köteles átadni a város
más kábelhálózatainak, az Önkor
mányzatnak és a városi könyv
tárnak.
Az elképzelések szerint az
adás minden második hétfőn 19
órától lesz látható a kábelcsator
nán, míg az első ismétlés kedden
18 órától, a második vasárnap
10-től lesz.
gy.

Kórház, mentő, sportkoncepció
Tudósítás
Nem szűkölködött napirendi
pontokban a celldömölki képvi
selő-testület június 21-Í ülése.
Számos fontos kérdésben kellett
dönteni vagy megtalálni a leg
megfelelőbb megoldást. Kényes
és nagy horderejű probléma a
kórház létének kérdése. Ebben a
témában szinte naponta új hírek
ről és elképzelésekről értesülhe
tünk. Az ülésen a problémakör
újabb, sokoldalú megtárgyalásá

a képviselő-testület
ra kerüli sor. Úgy tűnik
az
egyetlen, a kórházat megmentő
lehelőség csatlakozni a Vas Me
gyei Integrált
Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Társaság
hoz, amit a megyei közgyűlés a
ROLICARE Rt.-vel közösen
hozna létre. Az alaptőke össze
sen 10 millió forint, ennek felét
a megyei közgyűlésnek és a kór
házzal rendelkező városoknak
kellene állni. Celldömölknek az

üléséről
összeg 8 százalékát, azaz 800
ezer forintot kellene biztosítani.
Értelemszerűen a másik 5 milliót
a ROLICARE Rt. állná.
A kérdéssel kapcsolatos tájé
koztatójában Llmpár József, a
megyei közgyűlés egészségügyi
bizottságának elnöke elmondta:
ez a forma a nyugat-európai gya
korlatot követi és a ROLICARErel több mint három hónapja
(Folytatás a 4. oldalon)

A június 28-al testületi ülésről lapunk 2. oldalán tudósítunk.
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Tizennégy képviselő
egyhangú szavazata
a celldömölki kórház sorsáról
Az elmúlt időszakban mind a város és
a kórház vezetői, mind pedig egyes társa
dalmi szervezetek igyekeztek tenni valamit
a celli intézmény megmentése érdekében,
átérezve annak fontosságát, hogy Celldö
mölk és környéke nem maradhat gyógyító
kórház nélkül. S felfogva egyben azt ls,
hogy a közel százesztendős múlt kötelez
is. Úgy tünlk, hogy az erőfeszítések nem
maradnak eredmény nélkül, hiszen meg
született egy olyan képviselő-testületi dön
tés, mely esélyt kínál a túlélésre.
A dönlés jelentőségének megértéséhez né
hány előzetes információ szükségeltetik.
Mint tudjuk, ez ideig kizárólagos fenntartói
jogokkal rendelkezett az Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár, amely hosszas huza
vona után a közelmúltban végre színt vallott,
melyből kiderült: nem kívánja a miénkhez
hasonló kis kórházakat aktív kórházként üze
meltemi. A Népjóléti Minisztérium sem adott
semmilyen biztatást, sőt úgy nézett ki, hogy
időhúzó taktikát folytat, ezzel is csökkentve
az érintettek túlélési esélyeit. A fentiekből
világosan kiderült, hogy a megye kórházai
csak magukra számíthatnak, s eredményt
csak egy egységes álláspont és közös meg
oldás keresése eredményezhet. Az imént em
lített közös megoldás a következőkben Öltene
testet: megfelelve az Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár elvárásainak, a megye
végrehajtaná az előírt ágyszámcsökkentése
ket, de az Összes, - Vas megyében található
- kórház részvételével létrehozna egy egész
ségügyi, szolgáltató közhasznú társaságot,
amely biztosítaná, hogy a kisvárosi kórházak
is aktív kórházként működhessenek a továb
biakban. A közhasznú társaság létrehozásá
hoz külső résztvevőre is szükség van, mely
jelen esetben a ROL1CARE Rt. lenne.
A képviselő-testületnek a csatlakozási
szándékáról, illetve az általuk javasolt eset
leges módosításokról kellett dönteni, mely a
közhasznú társaság alapító okiratának előze
tes javaslatára irányult.
A képviselő-testület múlt szerdai ülésén a
megyét dr. Lakner László főorvos és Limpár József képviselte. Makkos István pol
gármester bevezetője után dr. Lakner Lász
lótól megtudhattuk, hogy a mutatók szerint
feltétlenül szükség van belgyógyászatra és a
sebészetre, jóllehet kevesebb gyermek szüle
tik, de feltétlenül ragaszkodni kell a szülészet
működéséhez is, s mintegy negyedik „szak
maként" feltétlenül megtartandó a nőgyógyá
szati tevékenység. Javasolta továbbá, hogy
mintegy 90-100 ágy megtartásához ragasz
kodjon a testület a négy szakmát illetően,
esetlegesen elvetve a konkrét - egyébként po

roszos hagyományokban gyökerező merev osztályok közötti feloszlást.
Az elhangzottakra reflektálva dr. Rakonczal Ervin kórházigazgató főorvos elmondta,
hogy az orvoskollégákkal egyetértésben
szintúgy a teljes körű tevékenység megtartá
sát véli optimálisnak, azonban jobbnak gon
dolnák a továbbiakban is megtartani az osz
tályok szerinti felosztási.
Géczy Zoltánná képviselőnő a vérellátó-ál
lomás fontosságára hívta fel afigyelmet,hiszen
imponáló eredményeik, a számos véradó, s az
általuk készített vérkészítmények nagyon jó
előjellel fémjelezik a kórházat, növelve túlélési
esélyeit. A képviselőnő megemlítette azt is,
hogy szinte- az egyetlen osztály, mely képes
lenne önállóan létezve saját magát eltartani.
Füzesy László képviselő az esetleges kró
nikus - köznyelven elfekvő - ágyak kialakí
tása kapcsán megkérdezte, nem lenne-e le
hetőség rehabilitációs részleg kialakítására,
hiszen az jobban finanszírozott, mint a kró
nikus tevékenység. Felvetésére Lakner dok
tor elmondta, hogy ezt a tevékenységet Szent
gotthárdon professzionális módon, országo
san is elismert nívón végzik, kár lenne a jól
működő egységei széldarabolni, s erősen va
lószínű az is, hogy Celldömölknek a személyi
feltélelek megteremtése is komoly nehézsé
geket okozna.
KarádI Mihály képviselő a törzstőke üz
letrész szerinti összeadását kifogásolta, mivel
A ROLICARE Rt. 50 százalékban. Vas Me
gye önkormányzata 26 százalékban, az érin
tett 3 város (Celldömölk, Sárvár és Körmend)
önkormányzatai 8-8 százalékban lennének
üzletrész-tulajdonosok. Karádi képviselő azt
tartaná optimálisnak, ha a ROLICARE Rt.
részesedése 50 százalék alá kerülne, a kar
dinális kérdésekben így nem lenne képes
egyedül is - a többi féllel szemben - szava
zategyenlőséget produkálni, mely a döntés
képtelenséggel egyenlő.
Llmpár József mintegy utolsó hozzászó
lóként elmondta, hogy a közhasznú társaság
létrehozása tűnik az egyetlen járható úrnak.
Javasolta a ragaszkodást a 3. osztályhoz. Op
timálisnak tartaná a 100 ágy megcélozásái
az igény szintjén, a fennmaradó 20 ágy pedig
krónikus ágy legyen. Elmondta továbbá,
hogy a csatlakozásról július 14-ig dönieni
kell, mivel utólag erre már nincsen mód.
Mindezek ismeretében, s azzal a kikötés
sel, hogy a város ragaszkodik a 3 aktív osz
tályhoz, továbbá a javasolt változtatásokat
megpróbálják elérni a társasági szerződés
véglegesítése során, a 18 főből jelen lévő 14
képviselő egyhangú igent mondott a csatla
kozásra.
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Öt perccel a döntés után beszélgettünk, dr.
Rakonczai Ervin kórházigazgatóval.
- Hogyan értékeli a képviselő-testület dön
tését?
- Alapjában véve megnyugvást jelent az,
hogy valamilyen döntés született, amivel sze
mélyesen is egyetértek. Kezdettől fogva részt
vettem az előkészítő tárgyalásokban, és na
gyon sok aggályom volt a tervezett közhasz
nú társasággal kapcsolatban. Nyilvánvalóan
másoknak is voltak aggályaik, hiszen szám
talan finomítás történi a tervezeten, mely
most már az itt javasolt módosítások keresz
tülvitelével elfogadhatónak tűnik. Amennyi
ben a ROLICARE Rt. elfogadja, hogy a kór
házban csökkenteti ágyszámmal ugyan, de
változatlan módon történjen a gyógyító te
vékenység, s ezt nemcsak elfogadja, de ga
rantálja is, akkor ez egy nagyon nagy ered
mény.
- A szerkezeiben a 3 jelenlegi osztályt és
a vérellátót gondolja működtetni?
- Igen, s úgy gondolom, hogy ez a RO
LICARE nélkül nem elérhető, s ezért érté
kelem sikerként a mai döntést.
- Az igazgató dolga, hogy megpróbálja be
tölteni az üres orvosállásokat...
- Természetesen. Köztudott, hogy a leg
nagyobb gond a sebészeti osztályon van, de
megoldódni látszik a probléma, mert az egyik
komoly érdeklődővel hamarosan előszerző
dést kötök, s reményeim szerint augusztus
l-jén munkába is állna. A többi orvosállásra
is van érdeklődő.
j
A következő riportalanyom Baranyai Attiláné dr. városi jegyző.
Jogi szempontból mennyire tekinthető hoszszú távú garanciának a ROLICARE Rt.-vel
kötendő társasági szerződés?
- Erre igazából a gyakorlat fog választ ad
ni, bizonyára kell egy év, hogy érdemben le
hessen nyilatkozni.
-Mi a módja a közhasznú társaságból való
kilépésnek, hagy úgy gondoljuk, hogy még
sem előnyös számunkra a tagság?
- Az ok megjelölésével, ha olyan szerző
déses mulasztási követ el a másik fél, bár
mikor felmondható.
A zárszót Makkos István polgármestertől
kértem.
- Mi a legközelebbi teendő a most elfo
gadott csatlakozási nyilatkozat kapcsán?
- A testületnek más teendője egyelőre
nincs. Az enyém az, hogy továbbra is dol
gozzunk a tervezeten, s a többi város véle
ményét is figyelembe véve próbáljunk szá
munkra is előnyös korrekciókat végrehajtani
rajta. A következő lépés pedig a kórház dol
gozóival, orvosokkal, ápolónőkkel, egész
ségügyi dolgozókkal való konzultálás. Meg
kell vitatnunk ezt a kérdést, s a számukra
leginkább elfogadható alternatívákat kell
képviselnünk.
Rozmán László
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Kitűnők és jelesek a gimnáziumból
A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
az idén hetvenkilenc tanuló végzett nappali, hu
szonkettő pedig esti tagozaton. Érettségi állagukat
tekintve a negyedik A osztályé kiemelkedő, 4,00
átlaggal végeztek. Ebben az osztályban hét kitűnő
és két jeles ( l - l négyessel) tanuló volt. Nem sokkal
marad le a negyedik B osztály sem, hiszen érettségi
átlaga 3,84. Itt egy tanuló kitűnőre, két tanuló je
lesre érettségizett. A negyedik C érettségi átlaga va
lamivel szerényebb.
A hetvenkilenc nappali tagozatos tanuló közül
kettő egy-egy tárgyból elégtelen osztályzatot ka
pott.
A sikeresen érettségizők közül ötvennégyen kí
vánnak továbbtanulni, közülük tizenegyen a pont
számuk alapján sikeres felvételt nyertek, tizenhár
muknak egy vagy két középfokú nyelvvizsgája van,
ezenkívül egy tanuló felsőfokú, C kategóriájú né
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Rába Mónika, 19 éves,
kozmetikustan uló:
Imádom a vizet, nagyon
szeretek strandolni. Sajnos itt
hon nincs erre lehetőség. Az
elmúlt évben az volt a szokás,
hogy átjártunk Sárvárra, és
voltunk a Balatonon is. Ezt
csinálják mások is, akik stran
dolni akarnak, vagy a közeli
termálfürdőkre járnak. Ez
azonban költséges dolog.
Tömbházban lakunk, ahol
nyáron a 25-30 fokos szoba
hőmérséklet sokszor már elvi
selhetetlen. Az volna a jó, ha
itthon, Celldömölkön lenne
egy medence. Ide bármikor,
akár munkaidő után is ki lehet
ne ugrani pár órára. Ez lenne
az igazi!
Nekem nagyon hiányzik a
celli strand.

met nyelvvizsgával, további egy tanuló középfokú
és felsőfokú B német nyelvvizsgával rendelkezik.
Vinter József, az intézmény igazgatója elégedett a
végzősök teljesítményével, a nagy létszámú csopor
tok sikeres évet zártak, s az iskola hagyományaihoz
hűek maradtak.
Levelező tagozaton huszonketten érettségiztek.
Náluk egy személy lett sikertelen két tárgyból.
Őszre a gimnáziumban két hagyományos kép
zésű első osztályt és egy hatosztályos elsős cso
portot indítanak. A hagyományos képzésűbe öt
venhat tanuló jelentkezett. Már első osztálytól le
hetőségük nyílik emelt szintű idegen nyelv tanu
lására, illetve emelt szintű matematika tanulásá
ra. A hatosztályos tagozatra felvételiztek a tanu
lók, idén huszonötén iratkoztak be.
losoncz

Hiányzik Önnek a strand?

Csótár Csaba, 25 éves, vál
lalkozó:
Bizony nekünk, Fiataloknak
nagyon hiányzik a strand.
A nagy nyári melegben nincs,
ahol egy kicsit felfrissülhetnénk
a szabadidőnkben. A baráti kö
rünk Borgátára, Sárvárra vagy
Szajkra szokott elmenni. Én
még voltam a celli strandon is;
vagyis inkább vittek, mert 4-5
éves lehettem akkor.
Hallottam, hogy nem olyan
régen fedett uszodát tervezget
tek, de az szerintem csak terv
marad, gondolom nagyon drága
lenne. Egy strandot azonban mondjuk a régi helyén - létre le
hetne hozni. Ebben még mi vál
lalkozók is segítenénk.
Már csak azért is jó lenne a
strand, mert a sok diáknak lenne
kulturált szórakozási lehetősége
a nyári szünidőben Celldömöl
kön is.

Nagy Józsefné, 40 éves, ügy
intéző:
Én nem szeretem a strandot,
ezért nekem személy szerint
nem is hiányzik. A hiányát még
is nagyon érzem, mert a gyer
mekeim viszont nagyon szeretik
a vizet. Amikor elmegyünk
Mesteribe vagy
Borgátára,
egész idő alatt a vízben vannak,
én pedig a fák alatt hűsölök.
Most már legtöbbször a Bala
tonra mennek. Végül is pénzbe
nem kerül, mert ingyen utazhat
nak.
Ennek ellenére az a vélemé
nyem, illő dolog volna, hogy
egy ekkora városnak legyen
strandja. Hiába van a közelben
két termálfürdő is, az nem pó
tolja a városi strandot.
Tenni kellene érte valamit,
nem?
Völgyi László

Felhívás
a csapadékvíz
elvezetésére
Celldömölk város egyik legfon
tosabb beruházása - a városi új
szennyvíztisztító - a közeljövőben
valósul meg. A próbaüzem meg
kezdésének határideje: 1995. au
gusztus 31.
A vízügyi hatóság megállapítása
szerint a szennyvízcsatorna-háló
zatba a gyakorlati tapasztalatok
szerint jelentős mennyiségű csapa
dékvíz kerül amiatt, hogy a lakó
házakról, udvarokról a csapa
dékvizet a szennyvízcsatornába ve
zetik többen a városban. Ez a
szennyvíztisztító biológiai egység
átöblílésének, a tisztítási hatásfok
romlásának veszélyével járna.
Ha a város önkormányzata az el
őírt határidőig (a próbaüzem meg
kezdésétől számított 1 évig) a víz
ügyi hatóság kötelezvényét - mi
szerint a szennyvízhálózatról való
csapadékvíz leválasztásáról gon
doskodnia kell - nem teljesíti, úgy
az új telephez kapcsolódó záportá
rozó építését és üzemeltetését írja
elő. Ez pedig komolyan pénzügyi
terhet ró az önkormányzatra.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy ahol a csapadékvizel a
szennyvízcstomába vezetik, azt
1995. július 15-ig szíveskedjenek
megszüntetni.
1995. július 16-tól a polgármes
teri hivatal műszaki osztálya, vala
mint a Víz- és Csatornamű Vállalat
közösen ellenőrzéseket végez a vá
ros területén a megszüntetést ille
tően.
Amennyiben az ellenőrzés során
rendellenességet tapasztalunk, úgy
szabálysértési eljárást fogunk indí
tani az elkövetőkkel szemben.
Kérjük megértésüket és felhívá
sunk mielőbbi önkéntes teljesíté
sét!
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Értesítés
A polgármesteri hivatalban az
ügyfélfogadási idő - az igények fi
gyelembevételével - bővült.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9.00-11.00 óra
13.00-16.00 óra
8.00-11.30 Óra
13.00-16.00 óra
9.00-11.00 óra

Kérik az ügyfeleket, hogy az új
ügyfélfogadási rend betartásával
segítsék a hivatalban folyó szak
szerű és gyors ügyintézést.
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i / K ó r h á z , mentő, sportkoncepció
Tudósítás
(Folytatás az 1. oldalról)

folynak a tárgyalások. Eredetileg
csak egyes megyei kórházakról
volt szó, de idővel sikerült a vá
rosi intézmények sorsának ren
dezésében való részvételre is rá
venni az érintetteket. A jelek
szerint a megye városi kórházai
a tavalyi állami támogatás 80
százalékát kapják. Szemben a
Népjóléti Minisztérium teljes
leépítésével ez az elképzelés 90
aktív és 30 krónikus beteg gyó
gyítását szolgáló ággyal számol.
Dr. Rakonczai Ervin, a kór
ház igazgatója felhívta a figyel
met arra, nagyon meg kell gon
dolni azt, hogy milyen garanci
ális feltételek mellett kapcsolód
jon be az önkormányzat ebbe a
közhasznú társaságba. Tolmá
csolva a kórház dolgozóinak ál
láspontját elmondta, hogy a me
gyei integrált kórházi rendszert
támogatják, és a kórház jelenlegi
formájának megtartása mellett
állnak ki. Szerinte a testület dol
ga, hogy eldöntse, belép-e ebbe
a társaságba.
Makkos István polgármester
javaslatára az ügyben döntést a
következő (június 28-ai) ülésen
hoztak az érintett bizottságok és
a kórház vezetőinek szakmai vé
leménye alapján. (Erről lapunk 2.
oldalán tudósítunk.)
Hasonló javaslatot fogadtak el
a mentőszolgálattal kapcsolato
san felmerült problémákról is.
Amint azt dr. Puskás Tivadar,
a Vas Megyei Mentőszolgálat fő
orvosa elmondta: ha az Önkor
mányzat anyagilag nem járul
hozzá a költségekhez, egy nyolc
órában üzemelő mentőautót
kénytelenek lesznek három hó
napig nem üzemeltetni. Ugyan
így kérte, hogy lakosonként 10
forint hozzájárulással támogas
sák a Sárváron állomásozó, 24
órás esetkocsi költségeit.
*
Hosszas, néha
személyes

a képviselő-testületi
hangvételtől sem mentes vitát
váltott ki a Celldömölk város
sportkoncepciójának
tervezete
1995-től 2000-ig elnevezésű elő
terjesztés, amelyet Fehér László
készített. Bevezetőjében elmond
ta, hogy az iskolavezetők anya
gát felhasználta munkája készí
tése során. A koncepció két nagy
részre tagolódik az első a tömeg
sporttal, még a második a verseny
sporttal foglalkozik. Szerinte a
CVMSE-nek továbbra is kiemelt
egyesületként kell működnie.
Farkas Zoltán, az izsákfai
részönkormányzat vezetője el
mondta, egyetért az előterjesztett
anyaggal, és szükségesnek tartja
a CVMSE új vezetőségét támo
gatni. Szakosztályt megszüntetni
nem szabad, örül annak, hogy
Izsákfán sikerült otthon tartani a
sportolni vágyókat. Balogh Zsolt
hozzászólásában kifejtette: nem
celldömölki
különlegessség,
hogy egy sportegyesületet ki
emelten támogat az önkormány
zat, sok nagyobb városban is így
van ez. Bakó István szerint itt
négyéves koncepcióról van szó,
és jó lenne konkrét célokat is
meghatározni. Azt például, hogy
az asztalitenisz legyen dobogó
közeiben, a férfi kézilabdázók ott
legyenek az első öt között stb.
Fehér László válaszában el
mondta, hogy az egyesületnek
kell meghatároznia céljait. Az
önkormányzat csak 50 százalék
ban pénzeli a CVMSE-t. Makkos
István zárszavában leszögezte: a
CVMSE-nek együtt kell marad
nia a mostani formájában. Na
gyobb hangsúlyt kell fektetni az
utánpótlás nevelésére. Fontos a
tömegsport is, és így meg kell
oldani az iskolai sportpályák ta
nításon kívüli használatát is.
*
A következő pontban a CELLSZOLG Kft. tevékenységéről
szóló tájékoztatót vitatták meg a
képviselők. Az előterjesztést Ja

ülésről
kab Csaba, a kft. ügyvezetője is
mertette. Elmondta, hogy nehe
zen tudnak olyan munkát találni,
ami komoly nyereséget hoz. Fü
zesi László - akit a kft. taggyű
lésébe delegált az önkormányzat
Farkas Zoltán és Oszkó Zoltán
mellett - azt hangsúlyozta, hogy
az az önkormányzat, amely 70
százalékban tulajdonos, munkát
kellene, hogy adjon a CELLSZOLG-nak, és akkor lenne be
vétel is. Nagy Kálmán szerint
nem részesítheti a kft.-t előnyben
az Önkormányzat, ha a kiút pá
lyázaton van olyan pályázó, aki
olcsóbban elvégzi a munkát.
*
Részletes és alapos beszámo
lót készített a GAMESZ munká
járól annak vezetője. Rosta Sándorné. Bevezetőjében elmondta,
hogy úgy érzi, az intézmény bi
zonyította létjogosultságát, és
magas színvonalon végzi a rábí
zott feladatokat. A képviselők is
jónak tartották az anyagot, és
egyhangúlag el is fogadták azt.
A folyó ügyek pontban is szá
mos fontos kérdés került teríték
re. Elsőként módosították a
PHARMACO
Vas Megyei
Gyógyszerellátó Vállalat alapítá
sáról szóló okiratot. Ezek szerint
a Gyógyszertári Központ ezentúl
a tulajdonos önkormányzatok
vállalataként működne. Ez az át
alakítás első fázisa. A következő
lépés majd 1996. január 1-től tör
ténik meg.
Döntés született a Szent Be
nedek Római Katolikus Általá
nos Iskola kél tanulócsoportjá
nak elhelyezéséről is. A tanulók
ősztől a József Attila utca 1.
szám alatti épületbe járnak. Ezek
szerint augusztus 1-től két tan
termet és egy nevelői szobának
megfelelő helyiséget kapnak. Az
Egyházközség csak használati
jogot kap, a tulajdonjogi átadás
az önkormányzat kártalanításá

nak függvényében történhet meg.
A testület felhatalmazta a jegy.
zőnől a további részletek meg
tárgyalására,
A testület határozatot fogadott
el a volt Sághegy Étterem hasz
nosítására kiírandó pályázat fel
tételeinek meghatározásáról. Mi
vel komoly problémát jelent az
önkormányzati lakások értékesí
téséből befolyt kárpótlási jegyek
értékesítése (ezek összege jelen
leg 4,29 millió Ft), a képviselők
határoztak arról, hogy teljes név
értékben jegyezzenek „A" soro
zatú törzsrészvényt a most alapí
tásra kerülő Muncipal önkor
mányzati Kárpótlási Jegy Befek
tető Részvénytársaságba amelyet
a Vektor Bróker Rt. alapít.
A testület egyhangúlag elfo
gadta a temetőkről és temetkezé
sek rendjéről szóló rendeletet.
A Korona-sarok beépítésére
újabb próbálkozás történik. Az
eddigi tapasztalatokat figyelem
be véve beépítési ajánlati felhí
vás közzétételéről döntött a tes
tület. Tudván azt, hogy a város
legértékesebb telkéről van szó,
remény van arra, hogy tágabb be
fektetői kör érdeklődik.
A testület elfogadta a Tarczi
Csabával kötendő, a helyi tv-mű
sor kivitelezéséről szóló szerző
dés szövegét is. A tervek szerint
az első félórás híradót ez év jú
lius 10-én láthatják a kábelháló
zatelőfizetői. Makkos István re
ményét fejezte ki, hogy a közel
jövőben egy közös stúdióból,
egységes kábelhálózaton műkö
dik majd a helyi tv.
A Belügyminisztérium rende
lete alapján a megyéknek át kel
lett adniuk a tűzoltóság működ
tetését az önkormányzatoknak. A
jobb szervezési és anyagi lehe
tőségekmegvalósítása érdekében
a testület döntött a Celldömölk
Város önkormányzata Hivatásos
Tűzoltósága elnevezésű, részben
önállóan gazdálkodó költségve
tési
intézmény
alapításáról.
Ugyanígy a jegyzékbe vett, eddig
is a tűzoltóság által használt in
góságokat térítésmentesen átadta
az intézménynek.
Györe Géza

Eredmények a celli szakmunkásképzőben
Ne feledje:

új
Kemenesalja
kéthetente!

Eredményes évet zárt a celldömölki 410. Számú
Szakközépiskola és Szakmunkásképző. Banyó Gyula,
a gyakorlati oktatás vezetője elmondta, hogy a szak
munkásképzőben nyolcvannyolc tanuló végzett. Szép
eredményt ért el a Székesfehérváron megrendezett or
szágos SZKT-versenyen Asbóth Krisztián, aki már
cius végén átvehette kitűnő szakmunkás-bizo
nyítványát. Ebben az évben autószerelő, vasútvilla
mossági-szerelő, női ruhakészítő, géplakatos (gépsze

relő), esztergályos, szobafestő és mázoló, valamint kő
műves szakon végeztek az iskola tanulói. Közülük
három tanuló kitűnő, nyolc jeles, tizenhat jó, harminc
öt közepes és huszonhat tanuló kettes átlaggal végzett.
Elégtelen eredményű tanuló nem volt.
Ősztől a vasútvillamossági-szerelő és esztergályos
szak kivételével a fentiekben felsoroltak között válo
gathatnak az ipari iskolába járni szándékozók.
losonci
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Nyereséges a Parti Bevásárlóközpont
Csaknem másfél éve örömmel
fogadta a város, hogy az üresen
álló, egykori Kemenesalja Áru
ház helyén megnyílt a Parti Be
vásárlóközpont. Az új üzlet - ne
véhez híven - többféle kínálattal
várta a vásárlókat
Az üzletház igazgatójától,
Kopcsandi Józseftől megtudtuk,
hogy kezdettói fogva nyeresége
sen dolgoznak. A már meglévő
nagy boltok és a Parti között
egészséges és tisztességes piaci
verseny jött létre. Az utóbbi idő
szak megszorító intézkedései
azonban náluk is éreztetik a ha
tásukat. A luxus vagy kurrens
áruk kevésbé kelendőek. A ke
reslet jobbára az alapvető cik
kek körére korlátozódik, s en
nek teljes mértékben igyekez
nek megfelelni, mégpedig úgy,
hogy közben a választék ne
csökkenjen.
Hogy áraikkal versenyben tud
janak maradni, igyekeznek minél
olcsóbban beszerezni az árut, a

szállításból, rezsiből származó
többletkiadásokat pedig nem,
vagy csak minimálisan hárítják
át a vevőkre. A gazdaságosság
természetesen náluk is fő szem
pont. Azokból az árukból, ame
lyeknek nagyobb az átfutási ide
je, egyre kevesebbet tartanak.
A bolt üzletpolitikájához tar
toznak a különböző akciók. Ezek
közül a legnépszerűbb a másfél
napos visszafizetési akció volt.
Ezt azonban le kellett állítaniuk,
mert gazdaságtalannak bizo
nyult. Abban az iudőszakban
mintegy 1,3 milliót kaptak vissza
a vásárlók a Partitól.
Helyette újdonságként a nye
reményakciót hirdették meg, ami
jelenleg is folyamatban van. Az
élelmiszerosztályon 500 forint
felett
vásárlók
nyeremény
szelvényt kapnak, s havonta 10
- esetenként 50 - ezer forintot
is meghaladó nyereményt sorsol
nak ki. Úgy hírlik, hogy az év
végén a nyertesek között egy

szuper-nyereménysorsolás
is
lesz, de hogy mi lesz a fődíj, az
egyelőre titok.
Nyáron - esztétikus körülmé
nyek között - szabadtéri árusítást
is terveznek. Elsősorban zöldségés gyümölcsféléket, valamint
szezonális cikkeket vehetünk
majd itt.

^
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ÚJ KÍNÁLAT:
SZŐNYEGPOSTA
Padlószőnyeg megrendelését felvesszük és
10 napon belül méretre vágva elviheti.
Árak: 780-4284 Ft/m
2

SZŐNYEGSZEGÉST IS VÁLLALUNK!
Számoljon velünk - együtt - megéri!

Pályázat

ÚJ H Ú S K É S Z Í T M É N Y :

Celldömölk Város Önkormányzata
értékesítés, vagy bérbeadás
útján történő hasznosításra felajánlja
a Celldömölk 1079/2 hrsz.-ú, vendéglő megnevezésű
509 m térmértékű ingatlanát (volt Sághegy Étterem).

Pipifasírt:
-

Ha már a Partiban jártam, óha
tatlanul fel kellett tennem a kér
dést, igaz-e, hogy megszűnik a
bolt, vagy eladják az üzletet?
A kérdésre az igazgató egyér
telműen válaszolt, miszerint nem
igazak a mendemondák. A Parti
Bevásárlóközpont továbbra is a
lakosság rendelkezésére áll.
Sőt... Bizonyos választékbővítési
is terveznek, elsősorban az élel
miszerosztályon. Az viszont el
képzelhető, hogy némi profilvál
tás lesz, ha a gazdaságosság úgy
kívánja.
völgyi

gombás
zöldborsós
fokhagymás
pritaminos

2

Az ingatlan hasznos alapterülete:
földszint: étterem 157 m , konyha és kiszolgálóhelyiségek 260
m , pince: söröző 155 m , egyéb és kiszolgálóhelyiségek 260
m.
A helyiséget a használatnak (tevékenységnek) megfelelő mó
don, a vevőnek/bérlőnek kell felszerelni, illetve berendezni.
Kikiáltási ár: minimális eladási ár: 12 millió Ft + áfa.
Bérleti díj: étterem, söröző 4000 Ft/m /év + áfa, kiszolgáló
helyiségek 1500 Ft/m /év + áfa.
A bérleti jogviszony: határozott időre, maximum 5 évre léte
síthető.
Az ingatlan megtekinthető: 1995. július 11-én 10-12 óra kö
zött.
Az ajánlatokat 1995. július 31-én 16 óráig írásban kell be
nyújtani a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelőjéhez.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki:
- a legmagasabb összegű eladási árat/bérleli díj megfizetését
vállalja,
- a helyiségben vendéglátóegység - az épület földszinti részén
melegkonyha - működtetését vállalja,
- apályázatban megjelölt helyiség 3 havi bérleti díjának egyöszszegű előre történő megfizetését,
- vagy értékesítés esetén: aki az eladási ár egy összegben és
készpénzben való megfizetését vállalja.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat ered
ménytelenné minősítésére.
2

2

2

2

Panírozott, elősütött
termékek
(10 perc forró olaj, és tálalható)

299 Ft/kg
Próbálja ki, mielőtt

elviszi!

Kóstoló: július 12-én 10-16
KA

SáGa Szaküzlet

Celldömölk
Csokonai út 1.

2

2

Érdeklődni a 06-60-376-202 telefonon lehet 8-16 óra között.
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Újdonság a könyvtárban
Ballatine Richárd:
Kerékpár: Szerelés, Javítás,
karbantartás
- Budapest, 1994
A 100 forint feletti benzinár
hallatára a legfanatikusabb autó
imádó fejében is megfordul az a
gondolat, hogy mennyivel jobb
és egészségesebb lenne kerék
páron közlekedni. A következő"
gondolata valószínűleg azzal
foglalkozik, hogy a lakása, csa
ládi háza melyik zugába rejtette
a bringáját. Itt aztán általában
megszakad a gondolatsor, és ma
rad az autó. Ha sikerül is - gon
dolatban - megtalálni a biciklit,

a következő gond annak üzembe
helyezése. A kényelemhez és
szerelőhöz szokott úrvezető szá
mos új problémával találja magát
szembe. Hol vannak már a régi
kerékpárszerelők! Régóta hiány
szakma ez, és - félő - az is ma
rad. Ennek részleges megoldása
a Csináld magad! mozgalom tag
jává lenni.
Nem is olyan ördöngös szer
kezet a kerékpár. Rejtelmei kibo
gozásában segít Ballantine sok
képpel illusztrált kötete. Megis
mertet a modem kerékpárok (fő
leg a verseny- és túragépek) min
den részével, a beállításra szoru

ló alkatrészek megfelelő elhelye
zésével. Tanácsokat ad a gép tú
rára való előkészítéséről és a tisz
títás, karbantartás fortélyairól is.
Persze, a speciális szerszámok is
mertetése és használatának képes
bemutatása sem maradhatott el.
Azok számára is van vigasz,
akik nem egy 1995-ös modellt
akarnak üzemképessé tenni, ha
nem egy békebeli Csepelt vagy eh
hez hasonlót: 1985-ben megjelent
Nógrádi László tollából A kerék
pár karbantartása, javítása című
kötet Ez is - ha újrakötve is, de megtalálató a celli könyvtárban.

PADOS ZOLTÁN

Apróhirdetések

Mindenféle fuvarozás, a környék legolcsóbb tarifáival IFA billenős
tehergépkocsi + pótkocsival
3 m kavics 1125 Ft + fuvar,
3 m osztályozott kavics 1425 Ft + fuvar
3 m homok 1500 Ft
Kavics- és homokszállítás 2-3 nap határidő. Mezőgazdasági bérmun
kák vállalása, idényszerű munkák elvégzése (kaszálás, begyűjtés)
3
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PRECÍZ

A Gáyer Gyula Általános Is
kola (9500 Celldömölk, Árpád
u. 34.) igazgatója a tanintéz
mény főépületében lévő iskola
büfé 1995/96-os tanévi működ
tetésére ú ki pályázatot.
Az iskolabüfé üzemeltetésé
nek feltételei a szükséges enge
délyeken túl:
- óraközi szünetekhez kap
csolódó korlátozott nyitva tar
tás;
- ANTSZ által javasolt ter
mékkör forgalmazása;
- közeli
élelmiszerüzle
telalél kedvezőbb árfekvés biz
tosítása.
Pályázatok beadási határ
ideje: a megjelenéstől számított
15 munkanap.

Györe Géza

Kemenessömjén, Berzsenyi u. 36. Rádiótelefon: 06/30/474-802

PONTOS

Pályázat

Celldömölk központjában, a Vasvári
Pál utcában 22 m-es garázs eladó. Ér
deklődni: Arany János utca 8. (napköz
ben), vagy Dózsa út 20. m/8, szám alau
(esti órákban).
3

Celldömölk központjában 1 + 2 fél szo
bás, összkomfortos lakás reális áron el
adó. Érdeklődni: Celldömölk, Kossuth
utca 15/B. IV. em. 16. Telefon: 17 óra
után: Celldömölk 227-en.

BORSITS

MUNKAVÉGZÉSI

VAS-MÜSZAKI BOLT Széchenyi út 38.
(Dömölki ABC-vel szemben) Telefon: 06/60/376-570

Z2J

PREMIER

KÖNYV-, PAPÍR-, ÍRÓSZERKERESKEDÉS
Rozmón Ferencné
értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
AJÁNDÉK-TAPÉTA

*

CELLDÖMÖLK,
Szomraki Z. u. 2. sz. alatt.
(Iparos soron!)
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

NE VEGYEN AUTÓT BÁRMI ÁRON!
Inkább egy
RENAULT-t
rendkívül kedvező áron!

V
RENAULT
ÉLMÉNY VE1E ÉLNI

Június 15-01 augusztus 13-ig
szabira szabott árak akció
TWINGO
1 250 000 Ft-tól
CLIO
1 390 000 Ft-tól
R19
1 675 000 Ft-tól

MOLNÁR & MOLNÁR K F T .
9500 Celldömölk, Tó u. 2.

Vasanyagok, csövek, lemezek, zártszelvények
Vízvezeték-szerelési anyagok, PVC-csövek, idomok
Kéménybélés
Háziartásigép-alkatrészek
Kerékpár- és autógumik, k crékpáral ka trés zek
Villamossági anyagok

SZOLID ÁRAKKAL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT!

boltjukat

1995. július l-jén megnyitották! ^

-

VASUDVAR

CELL-FERR BT

JOOS ATTILA

9500 Celldömölk, Petőfi Sándor u. 1. Telefon: 06/60/376-307
NÁIAM ÉRDEMES VÁSÁROLNI!
- Zártszelvények - szög- és laposacélok - csövek, lemezek vfz-, gáz- és központifűtés-szerelési anyagok.
Nyitva: H-P 8-12, 13-15; Sz 8-12

A

f A•G V UL A
MAGÁNVÁLLALKOZÁS

VRAVUSKA GYULA

épület- ós bútorasztalos mester,
faipari technikus.
CELLDÖMÖLK

Faipari termékek gyártása és forgalmazása
Meg rendelhető: gerenda, deszka (gyalulva is), hajópadló, tetőléc,
lambéria, szególylócek, beépített bútor, polcelemek, lépcsők, lépcsőkorlátok, kerítéselemek, tűzifa fűrészelve és méterben, széldeszka.
Hulladók- ós tűzifa kapható: 100 Ft/a Amíg a készlet tart.
TELEPHELY: CELLDOMÖLK-IZSÁKFA BOKODPUSZTA
TELEFON: 543 vagy 60/377-557
ÚJ üzlet nyílt: Faárubolt
Celldömölk, Sági u. 20. (A volt zeneiskola épületében.)
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írom, csak úgy...

Talán meghallják, akiket illet
Régóta bánt, hogy nagyon sokan járnak ke
resztül az orosz katonák temetőjén, ü g y ér
zem, kegyeletet sért, hogy az átjárók - fel
nőttek, gyerekek, kicsik és nagyok - a síro
kon taposnak, háborítva az olt nyugvók örök
álmát. Szinte egész promenád vezet a sírokon
keresztül, mert így tán 5 méterrel kevesebbet
kell gyalogolni. Sajnálom azokat, akiket ez
az 5 méter is kisegít, s röstellkedem helyet
tük, mert nem hiszem, hogy van még katonatemetöje bárhol másutt az országnak, ahol
gyalogút vezetne azon keresztül. Igazán jó
megoldás - tudom - nincsen. Ha meg is csi
nálnák a sarkából kifordult kiskaput, átlépni
azon is át lehet. A megoldás tán a fejekben
van. Intelligencia, kegyelet és elgondolkodás
kérdése. Mindenkinek van halott hozzátarto
zója. Akik ott járnak keresztül, azoknak is.
Az ott nyugvó katonák is valakinek a hoz
zátartozói, fiai, testvérei, apái, nagyapái.
Hadd nyugodjanak békében, hisz ők már nem
felszabadítók, nem megszállók, csupán ha
lottak, akiknek méltó öröksége a BÉKE.
*
Gyalázatosnak minősíthető a temető mö
götti tájékép. írtunk már róla, hogy sokan
szemétlerakónak vélik, mint tette azt április
19-én 17 óra körül az AAT-... forgalmi rend
számú, billenőplatós zöld Multikar kistehergépkocsi vezetője és kísérője, akik nagy adag
szemetet borítottak le oda, megspórolván ma
guknak 3-4 kilométernyi utat, a hivatalos sze
métlerakóig. El kellene gondolkodni, hogy
előbb-utóbb önnönmagunk mocskába fulla
dunk, s Európába nem trágyadombokon ke
resztül vezet az út.
Egy kissé elgondolkodhatnak azon a tisztelt
temetőlátogatók is, akik a hervadt virágokat és
koszorúkat ahelyett, hogy a gyűjtőkonténerbe
dobnák, kihajítják a kerítésen túl, s így ezek
száraz mementóként szegélyezik a kerítést kí
vülről. Pedig a helyük nem ott lenne.
*
Maradva az „illatos" témáknál és a teme-

Kitűnőknek ingyen

tőnél, megtekintésre ajánlom a mellékelt fo
tót. Alsóságon, a temető közelében készült.
Az előtérben - gaz között - látható néhány
kisded halom, kacsa-, libatrágya, mellyel né
hány tenyésztő restellt továbbfáradni. Visel
kedését nem minősítem, erre elég a cikk meg
jelenése is, de az esetleges fertőzésveszély
mindenképpen figyelmet érdemel. A halot
takkal szembeni kegyeletre vonatkozó
passzusaim változatlanok, bár tudom, hogy
a „trágyás" és „szemetes" embert ez meg nem
hatja, sőt!
„Belvárosi" téma következik. A Vasvári
Pál utcai nagy házak parkolóiban s a néhai
Sághegy Étterem mögött egy hercig kis
roncstelep van kialakulóban. Karambolos,
rendszám nélküli (bár egy rendszámmal el
látott is van), kerék nélküli autócsodák ter
peszkednek, egyáltalán nem esztétikai élve
zetet nyújtva az arra járóknak. Ott tárolásuk

UJ K E M E N E S A L J A
tudomásom szerint jogellenes, elszállításuk
ról jó lenne intézkedni, s nem megvárni azt,
míg annyi roncs lesz, hogy érdemesebb le
gyen kirakni az „Autótemető" táblát, mint
elvitetni azokat.
Némileg Finomabb, bár sokakat régóta
érintő téma következik. Csetlő-botló három
éves kisfiámmal ballagtunk a Kodály Zoltán
úton a bolt felé, az úttesten. A következő
„magasröptű" párbeszéd folyt közöttünk:
Kisfiam: Kajog megyünk? (Gyalog me
gyünk? - szabad magyar fordításban.)
Én: Igen, kisfiam, sétálunk egyet.
Kisfiam: Apa, jádda hol van?
Én: ...? !
Ezt nem csak ő, de mások is számtalanszor
kérdezték, hiába, mint ahogy pusztába kiál
tott szó volt az útkereszteződések elsőbbségi
viszonyának rendezésére irányuló kérés is.
Vissza a járdához! Ha hároméves gyer
mekem tudja, hogy innen valami hiányzik,
akkor azok, akik tehetnének a hiány meg
szüntetéséről, miért nem tudják?
Winnetou végezetül csak ennyit mondana:
Uff, én beszéltem!
RL

Az Eötvös cirkusz Celldömölkön
Az Eötvös család - szlogen
jüknek megfelelően - számos
családnak szerzett örömet két
napos vendégszereplésével vá
rosunkban.
A kóborló cirkuszok szoká
sosan harmatgyenge produk
ciói után igazán jó volt profikat
látni, mind a tényleges produk
ciókban, mind a szervezés te
rén. A tényleg tehetséges fiatal
művészek mellett külön él
mény volt látni a magyar cir
kuszművészet
legnagyobb
alakját, a dinasztia megalapító

ját, Eötvös Gábort, akinek
szállóigévé lett mondata, - van
mááááásiiiiiik - ezúttal is min
denkit nevetésre késztetett.
A társulat külön kedves gesz
tusa volt, hogy tiszteletjeggyel
látta vendégül városunk kitűnő
tanulóit.
Az előadás végén egy rövid
beszélgetés zárásaként az aláb
bi kedves sorokat kértem és
kaptam Eötvös Gábor művész
úrtól, s ezennel jó szívvel to
vábbítom a címzetteknek.
RL
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Szavalóverseny és gyerekrajz-kiállítás Ostffyasszonyfán
Nagyszabású falunapot tar
tottak június elején Ostf
fyasszonyfán. A háromnapos
rendezvénysorozat igen érde
kes, színes, változatos műsor
számai közül a már hagyo
mánnyá váló szavalóversenyt
és a képzőművészeti pályázatra
érkezett művekből rendezett ki
állítást lehet kiemelni.
Az ostffyasszonyfai általá
nos iskola tanulóin kívül sza
valókat indítottak a celldömöl
ki iskolák - a gimnáziumot is
beleértve - , valamint a bobai,
a káldi, a jánosházi iskolák Ke
menesaljáról, illetve az oladi
általános iskola, a sárvári Gár
donyi Géza Általános Iskola, a
vasszécsenyi és a vasvári álta
lános iskola és mások. A má

sodik korcsoport helyezettjei:
első helyen végzett a sárvári S imon István és Kazári Fruzsi
na holtversenyben, második az
oladi Hegedűs Rózsa, harma
dik pedig a vasvári Szalay J ó 
zsef lett. A vasszécsenyi Pintér
Dóra különdíjat kapott. A har
madik korcsoportban első he
lyezést nem kapott senki, má
sodik
lett
holtversenyben
Csengey Melinda és Legáth
Krisztina Óladról, harmadik
helyezést a sárvári Szálai Ce
cília ért el, különdíjat az ostf
fyasszonyfai Vörös Júlia ka
pott. A negyedik korcsoport
ban két második helyezés szü
letett: Vinter Krisztina, a
celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Hódi István,

az ostffyasszonyfai általános
iskola tanulója vehette át a
díjat.
A képzőművészeti pályázat
díjazottjai: első helyezést ért el
az ostffyasszonyfai első osztá
lyos Smidéliusz Máté, máso
dik lett a kőszegszerdahelyi
harmadikos Prékopa Angéla, a
harmadik díjat a negyedikes
Kovács Izabella, a Gáyer Gyu
la Általános Iskola tanulója
kapta. Negyedik lett az alsósági
Berzsenyi Lénárd Általános Is
kolából pályázó Lendvai Gá
bor, ötödik a jánosházi Bat
thyány Lajos Általános Iskolá
ból Légler András, hatodik he
lyezést ért el Gadóczy Berna
dett Vasvárról, hetedik lett
Pothárn Orsolya, a szombat

Bölcseletek
JÚLIUS - a régi naptárakban Oroszlán
hava, Szent Jakab hava és Nyárhó néven
fordul elő. A név eredetét a történészek az
első naptárreformot elrendelő és végrehajtó
római császárra viszik vissza: Július Cae
sarra, aki ebben a hónapban született. A lán
goló magyar nyár tűzvarázsában fokozato
san megszűnik a Medárd-nap hozta esős
időszak, s száraz, tikkasztó hőség uralja az
erdőt és a mezőt. Népi mondás szerint:
„Nyári eső hamar jön, hamar megy." Az
évi kenyémekvaló betakarításnak ideje:
.Júliusba arass, majd lesz kenyered, / A do
logtól tehát ne kíméld tenyered, / Mert a
heveréssel kenyered nem nyered, / Télben
koplalsz, ha a nyarat elhevered."
ósi szokás volt bizonyos vidékeken,
hogy aratáskor a legszebb, legkövérebb ka

lászokból aratókoszorút készítettek, s azt
otthon, az ünnepi szobában a lámpára
akasztották, aztán búzavetéskor a kidörzsölt
magokat a vetőbúzába keverték. Termé
szetesen ebben a hónapban is vannak idő
jósló napok: ha Sarolta napján esik az eső,
nem lesz diótermés, ha Margit napján vihar
van, ilyenekre 40 napig lehet számítani; I l 
lés napján rendszerint villámlással, dörgéssel jön az eső: „Gurijja már Illés a hordót,
nagyon haragszik.'' Hamar védett helyre
kell menni, mert a földeken becsaphat a
mennykő az emberbe.
Július 26-a Szent Anna feltételezett ha
lálának napja, a magyar néphagyományban
„kedd asszonya" napja. A történelmi tény
az, hogy ezen a napon szentelték fel a Szűz
Mária állítólagos szülőházából a IV. szá
zadban átépített templomot. Szent Anna
tisztelete az asszonyi tevékenységgel függ
Össze, és ezért tisztelték első helyen á szö

helyi Püspöki Általános Iskolá
ból, nyolcadik Nagy Ágnes
Alsóságról, kilencedik helye
zést ért el a kőszegi beszéd
javító iskolából pályázó L a 
jos László, tizediket Mirda
Eszter, a szombathelyi Dési
Huber Általános Iskolából.
Rajtuk kívül díjat osztottak
még k i a szakonyi Nagy Fe
rencnek, az alsósági Győri
Veronikának, a celldömölki
Lukács Eugéniának (Gáyer
Gyula Ált. Isk.), az alsósági
Nyári Istvánnak, Somogyi
Lillának és Géczi Zsuzsan
nának.
Az eredményes, szép munká
hoz gratulálunk, további jó
munkát kívánunk!
losoncz

vők, a csipkeverők, a seprűkötők, a var
rók. A XIII. és XIV. században kezdődött
s elterjedt kultuszban a középkor végére
Anna szent napjává lelt. Az első időszak
ban a hónap első keddjét, aztán fokoza
tosan az ünnepnapot megelőző kilenc
keddet is Annának ajánlották és szemel
ték. A „kedd asszonya" némely hagyo
mánykutatók szerint a pogány magyar Ősi
hitvilágban is szerepelt. A kedd évszáza
dokon át az asszonyok számára dologtiltó
nap volt! (De jó lenne ma is, mondhatják
mai kél „műszakos" asszonyaink! Igazuk
van!) Emlékezhetünk a híres füredi An
na-bálokra is.
Nádasdy Lajos

Legutóbbi bölcseleteinkbe sajnálatos
nyomdahiba csúszott. Június természetesen
nem Szent István, hanem Szent Iván hava.
Olvasóinktól elnézést kér a szerkesztő.
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- Kari Rahner német teológus kifejezésével
élve. ő az Istenhez való viszonyát nemcsak
vallásos aktusokban tartotta realizálhatnak,
hanem a másik javát kereső tettekben, amivel
hogy ki kell emelkedni az akkori kilátásta igent mondott a szeretetre, azaz igent mondott
lan életlehetőségből. Ezért taníttatták fiu az istenre. E szeretet tett vezérelte akkor is,
kat, aki asztalos szakmunkás lett, s 1951-ig amikor örökbe fogadták, kislányuknak fogad
ebben a munkakörben dolgozott. A tehetsé ták Margitot. Példás családi életet teremtet
ges, jó eszű munkásgyerek élt az akkori idők tek, melyben unokái körében - felesége el
adta lehetőséggel és kétéves szakérettségis vesztése után - otthonra lelt.
tanfolyamra jelentkezelt, melyei sikeresen
Pribus tanár úr matematikát és fizikát ta
elvégzett.
nított. Úgynevezett reáltárgyakat. És filo
1952-ben egyetemre jelentkezett, melyet zófiát. Csupa olyan tárgyat, melyről azt hin
1956-ban fejezett be. Rövid katonai szolgá né az ember, hogy a halál és a halál utáni
latra vonult be, melyet az 1956-os forrada élet dolgában valamit biztosan tud monda
ni. De nem. A megismerhető anyag törvé
lom eseményei szakítottak félbe.
1956-ban fejezett be. Rövid katonai szol nyei nem adnak érthető indokot, képletek
gálatra vonult be, melyet az 1956-os for bizonyította érvet, hogy nincs az, aki volt,
hogy a derűs, közös élet egyszerre szüntelen
radalom eseményei szakítottak félbe.
1956. november 1-töl betegsége miatti hiány lett, és magánnyá vált. Halál és halál
nyugdíjaztatásáig, 1988. február l-ig taní utáni élei dolgában nem lehet illetékesnek
lenni. Hit és tudomány birkózik a válasszal.
tott a Berzsenyi Gimnáziumban matemati
kát, fizikát. Többször volt osztályfőnök, éve Emberi szavaink tökéletlenek, ha a végső
kig a Szakmunkások Szakközépiskolája Esti dolgokról kell szólnunk, el sem tudjuk kép
zelni azokat.
Levelező Tagozat elismert vezetője volt.
Mi, akik munkatársai voltunk, ismertük
Élete keresztjét eddig hordozta és az most
Pribus tanár úr politikai elkötelezettségét, jelképesen letétetett koporsója elé: rajta két
melyet meghatározott családi indíttatása, évszám: a kezdet 1931 és a vég 1995. Közte
'45 után a romokból éledő Magyarország
64 esztendő. Ennyi adatott meg neki, hogy
szűkös életlehetőségei, a ,Jényes szellők"
vállalja az életet, hordozza azt, és bizo
fiatal nemzedékének hite. A mai sorsfordító nyítsa a nagy kérdést „Mi végre vagyunk
években is hü maradt nézeteihez. Nem for a világon?"
dított hátat, nem cserélt színt. Mondom ezt
Pribus Imre tanár úr emlékét kegyelettel
az egyházi szertartás szerinti temetésen. Hi megőrizzük.
szen feleségét is e szerint temettette el, olyan
Nyugodjon békében!
időkben, amiéri akkor elmarasztalták.
(Lenner József beszéde Pribus Imre kö
Pribus tanár úr anonim keresztény volt zépiskolai tanár temetésén hangzott el.)

Pribus tanár úr letette keresztjét
Gyászoló Család!
Gyászban Együttérzők!
Vasárnap délelőtt gyorsan terjedt a hír:
pribus tanár úr meghalt. Lehanyatlott egy
értelemvezette kéz, amikor ezekben a na
pokban az új pályakezdő
pedagógusoké
munkára emelkedik. Hihetetlennek tünt szá
munkra a hír, hiszen előtte nap még láttuk,
beszéltünk vele, együtt örültünk a nyárelő
minden ígéretének: szőlőnek, kerti növé
nyeknek. Most mégis: fekete zászló adja tud
tul a gimnázium épületének homlokzatán az
együttérző bánatot: valaki ismét elment kö
zülünk, az egykor itt tanítók közül.
Tudtunk betegségéről, melyet türelmesen
viselt, mellyel türelmesen, fegyelmezetten
együtt élt. Szakemberek latolgatták életének
esélyeit. Ó pedig küzdött, bízott saját fe
gyelmezettségében, mellyel minden egész
séget őrző jó tanácsot megtartott. Támasz
kodhatott szűkebb családja gondoskodásá
ra, kereste az élet apróbb örömeit, fűben,
fában, virágban, kertben. Egyszóval akart és
szeretett élni, még a betegsége árnyékában
is. Tanítványai nevét az idő távlatában is meg
jegyezte, sorsukat figyelemmel kísérte.
Honnan indult el? Szülőföldje a szépsé
ges vasi dombvidék. Szülőfaluja egy kis
község: Egervölgy. A szülők? Gazdasági
cselédek. A kemény munkával, szerény ke
resetből tisztes életet biztosító szülők a 40es évek végén megérezték az idők szavát,
tudták, hogy a tanulásnak nagy értéke lesz,

, Elrepült" a pilóta

Intés Bertha László után
A pilóta Laci elment. Bertha
Lászlót csak így hívtuk baráti kö
rökben. Repülős volt, élete vágya
teljesült, erről, álmai megvalósu
lásáról szívesen beszélt. Már
nyugdíjasán mindennap feltűnt
Celldömölk utcáin, mosolygós
arca nem árulkodott nagyobb
bajról. Ha volt is ilyen - márpe
dig volt - eltűrte. Éppen ezért is
döbbenet hatott át mindnyájun
kat, hogy Laci oly tragikus kö
rülmények között eltávozott.
Búcsúzóul e sorokhoz nem a
mostani arcvonásokat rögzítjük,
hanem a régi álmok megvalósí
tásának fiát mutató képet, amit
emlékül adott korábban. Negy
venöt repülős év után a nyugdíjas
iveket megszakítva a pilóta Laci
roár messze jár.
A költő Weöres Sándor utolsó
szavai jutnak eszembe, amit Ká
rolyi Árnyhoz intézett: M i fáj
Sándor? - Felmegyek a magas
ságos egekbe, az fáj.

Bertha Laci sok-sok éven át a
magasban szállt, a kemenesi táj
és városunk felett. Hogy mire
gondolhatott nehéz pillanataiban,
azt talán már sosem tudhatjuk
meg.
D J <

Rendelet a temetőkről
Különösebb vita nélkül fogad
ta el a temetőkről és a temetések
rendjéről szóló rendeletet a cell
dömölki képviselő-testület.
A részletes helyi jogszabály
szól a temetők létesítéséről, fenn
tartásáról és megszüntetésének
feltételeiről. A rendelet a város
területén lévő köztemetőre és a
hősi temetőre vonatkozik. Az
egyházi temetők sorsát csak érintőleg tárgyalja: „A felekezeti te
metők fenntartásáról és üzemel
tetéséről az illetékes felekezeti
szerv gondoskodik."
A rendelet kitér a sírhelyek
megváltási idejére is, amely sír
bolt esetén 60 év, sírhelynél 25
év, umakripta és urnasír esetén
10 év. Élő személy számára előre
sírhelyet vásárolni tilos, kivéve
ha kettes vagy hármas sírhely

megvásárlása történik. Sírbolt,
urnakripta előre is vásárolható.
Díszsírhelyet a képviselő-testület
adományozhat azok számára,
akik a város érdekében kimagas
ló tevékenységet fejtettek ki. A
rendelet ugyanígy kitér a temet
kezési szolgáltatásokra, valamint
a temetőben történő munkavég
zésre is. Meghatározza a nyitva
tartási időt is, mégpedig: március
1-től november 10-ig 6-tól 20
óráig; november 11-től február
28-ig 7-18 óra között. Emellett
a temetők rendje rész számos til
tó rendelkezést is tartalmaz. Kü
lön fejezet foglalkozik a szabály
sértések kérdésével.
Reméljük, ez a rendelet és kö
vetkezetes betartása is hozzá fog
járulni a temető és környéke na
gyobb rendezettségéhez.
gy.

Temetőgondnok kerestetik
Celldömölk és Alsóság területén temetögondnoki munkák megbízási szer
ződés keretein belüli elvégzésére leinformálható személyeket keresünk.
Jelentkezés írásban a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán, július
14-ig-

Dummel O t t ó műszaki osztályvezető
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Egy sikeres
irodalmi pályázat

Ebben a tanévben országossá szélesedett a Gáyer Gyula Al
talános Iskola által meghirdetett Irodalmi pályázat, amely 10—
14 éves, jól fogalmazó tanulóknak adott lehetőséget a megmé
rettetésre. Az ország egész területéről, sőt még Erdélyből, Ko
lozsvárról is érkeztek színvonalas müvek. A 79 településről be
küldött 94 alkotást iskolánk magyar szakmai munkaközössége
és a városi könyvtár munkatársai értékelték. A következő ered
Hideg, csípős szél süvít végig a huzatos
pályaudvaron. Körülöttem sürgő-forgó tö
meg, mindenki a dolgát intézi. A dermesztő
huzatban állok és várom a délutáni vonatot.
Gondolatban visszapörgetem az időt.
Ásítást rejtettem a tenyerem mögé az iro
dalomóra végén. Nagyon untam Petőfi sze
relmi líráját. Felkaptam a fejem a halk ko
pogásra.
Az iskolatitkár jött be, s közölte igazgató
nénink kérését: szünetben mindenki sorakoz
zon az udvaron.
Kérdő tekintettel néztünk egymásra: miért
ez a nagy fölhajtás? Mire fölsorakoztunk az
udvaron, Éva néni is megjelent egy különös
ruhába öltözött férfi kíséretében.
Éva néni kezét felemelve kért csendet. Las
san elhalkult a zsivaj.
- Gyerekek! Bemutatom nektek Bernát
atyát a Máltai Szeretetszolgálattól. Ti is
tudjátok, hogy nem messze tőlünk egy or
szágban több éve már, hogy dörögnek a
fegyverek, háború dúl. Kegyetlen az ott élő
emberek élete. Naponta százak és százak
vesztik életüket. A gyerekek szenvednek ta
lán a legjobban. Bernát atyától tudom,
hogy holnap délután egy vonatnyi árva gye
rek érkezik, akiket egy ideig vendégül kel
lene látni. Beszéljétek meg a szüléitekkel,
és jelentkezzetek nálam. Én majd továbbí
tom Bernát atyához a címeket.
Vendégül látni? Miből? Apa ebben a hó
napban alig kapott fizetést, mi is alig élünk.
Hogyan láthatnánk vendégül így egy idegen
gyereket?
Otthon vacsoránál elmondtam a délelőtt
történteket. Apa és anya egymásra nézett,
majd szinte egyszerre bólitottak:
- Jelentkezz!
A vonat éleset fütyült. Szívem a torkomba
ugrott az izgalomtól. Ágaskodva, nyakamat
nyújtogatva néztem a lassítva behúzó szerel
vényt. A várakozók előbbre jöttek. Várako
zásteljes, meghatott csend. Elsőként egy pap
jelent meg a lépcsőn, majd kisvártatva jöttek
a gyerekek is.
Különböző korú árva gyermekek. Mozdu
lataik lassúk, tétovák. Tompa fényű szemük
közönyösen néz a semmibe. Szótlanul sora
koznak fel az atya mögött. Ruhájuk viseltes,
itt-ott szakadt is. Egyesek fázón húzzák Össze
magukon a vékony kabátot. Kezükben kis sza
tyorban a holmijuk.
1

Megakad a szemem egy bogárfekete sze-

ményt hirdethettük: A 7-8. osztályosoknál I. helyezett Párl Mlrella, Baja, II. helyezett Hegedűs Viktor, Mezttcsát, III. helye
zett Major Vanda, Mezőtúr. Az 5-6.osztályosoknál I. helyezett
Szabó Levente, Kemenesmihályfa, I I . helyezett Folbert Ádám,
Mór, III. helyezett Ferenczy Katalin, Szombathely.
Öt pályázó kapott különdíjat: a debreceni Berta Ágnes, a
kolozsvári Kovács Zita, a budapesti Balogh Gábor, valamint
a celldömölki Vinter Krisztina és Balogh Biblána. A jó szín
vonalú írásművek közül még több tucatot lehetett volna elis
merésben részesíteni, díjazni.
őszintén ajánlom elolvasásra az egyik győztes, Pári Mirella
alábbi, időszerű témát feldolgozó, lírai elbeszélését.
Tóth István tanár

Pári Mirella

A
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bogárszemü

mü, fekete hajú 5-6 éves kisfiún. Sápadt arca
komor, riadt. Kezét zsebébe süllyeszti. Talán
ő a legfiatalabb a csoportban.
- Milyen jó lenne, ha öt vihetném haza!
- mondom ki majdnem.
Megkezdődik a jövevények szétosztása. Ne
veket kiabál az atya, kezénél fogva elövezeti
a kis vendégei és átadja.
A nevem hallom. Mintha ólomból lenne a
lábam, olyan nehezen mozdulok. Minden lé
pés egy örökkévalóságnak tűnik, de végre ott
vagyok, és megragadom a bogárszemű kezét.
- Én őt szeretném! - mondom könyörgő
hangon.
Az atya bólint.
- ő Szlobodán. Árva. A szülei Eszék ost
románál haltak meg. Szeresd Őt nagyon, so
kat szenvedett!
Egymásra néztünk, eltűnik a tömeg, csak
őt nézem, Szlobodánt, akinek a neve szabad
ságot jelent. Valójában nem szabadságban
él, hanem rabságban, szörnyű emlékeinek
rabságában. Vajon tudom-e úgy szeretni,
hogy feledtessem vele rövid kis életének ször
nyű perceit? Bátorítóan rámosolygok. Szo
morúan néz vissza, de jó jelnek veszem, hogy
kezét belefúrja kezembe.
- Gyere, Szlobodán, megyünk haza! Értesz
engem?
- Szlobodán tud magyar, anya volt magyar
- válaszolja halkan, de érthetően.
Aláírok egy papírt, majd a bogárszemüvel
kifelé indulunk az állomásról.
Mendegélünk hazafelé. Nem beszélünk,
csak nézünk egymásra, a szemünk kutatja a
másik tekintetét, néha mosolygunk. Ismerke
dünk.
Úgy élt nálunk, mintha mindig ez lett volna
az otthona. Megbarátkozott szüleimmel, ked
venc állataimmal. Szívesen segített, apróbb
javításoknál apa jobbkeze volt, de legjobban
szeretett anya mellett. Gyakran megsimította
ruháját, megfogta kezét, puszit kért. Éjsza
kánként gyakran felsírt, de sikerült megnyug
tatni. Néha labdázás vagy más játék közben
már nevetett is. Már tudott nevetni! Eljött
elém az iskolába. Barátnőim hiányolták, ha
egyszer is elmaradt. Mindenfélével kedves

kedtek neki. A finomságokat azonnal beke
belezte, mert nem tudott az ennivalóval be
telni.
- Szlobodán sokszor volt éhes - mondta
egyre érthetőbben magyarul. Ilyenkor elbo
rult a szeme, könnyfátyolos lett, valahová a
messzeségbe nézett, ahol bombák hulltak, ég
tek a házak, emberek fájdalmas kiáltása hal
latszott.
Igyekeztünk figyelmét újra ránk irányítani,
és Ő hagyta, hogy visszahívjuk a jelenbe.
Az egyik vasárnap kisétáltunk a Duna
partra, megnéztük a jégzajlást, Szlobodán ki
pirulva szaladgált, versenyt futott a kutyák
kal, különös formájú kavicsokat szedegetett.
Engem horvát nyelvű gyermekdalokra taní
tott. Szép, felejthetetlen délután volt.
Másnap az iskolában megjelent Bernát
atya, és engem az igazgatóiba hívott Éva
néni.
- Szlobodán rokonai jelentkeztek a kisfiú
ért - mondta az atya -. ők is Magyarorszá
gon vannak, Kerepestarcsán. Az a szándékuk,
hogy Franciaországba utazzanak ott élő ro
konaikhoz. A gyereket is viszik magukkal.
Megfordult velem a világ. Elviszik? Most,
amikor már úgy megszereltük?
- Holnap a reggeli vonattal viszem Buda
pestre - fűzte hozzá Bernát atya.
Szomorúan telt a napom. Egyáltalán nem
tudtam figyelni az órákon. Édesanyám meg
magyarázta, hogy hálásnak kell lennünk a
sorsnak azért, hogy Szlobodán nem fog el
kallódni, rokonai vannak, nem menekült
táborban nő fel.
Reggel mindannyian kint álltunk az embe
rektől nyüzsgő állomáson. Megpillantottuk
Bernát atyát is.
- Nem akarok búcsúzni! - kiáltottam.
Felkaptam Szlobodánt, magamhoz szorí
tottam, mintha soha többé nem akarnám el
engedni, ö is átkarolta a nyakamat, és ezt
súgta a fülembe:
- Testvérkém!
Ezután kirohantam az utcára. Mikor elhalt
a távolban a vonat füttye, megjelent anya és
apa. Anya a szemét törölgette, apa egyre a
földet nézte.
- Megvan a franciaországi címük, írhatunk
nekik - mondta anya. Bernát atya pedig oda
adja a mi címünket.
Élj boldogan kis Szlobodán, akinek a neve
szabadságot jelent, szabadságban, boldog
ságban! Érzem, hogy találkozunk még.
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Évsz

Mesteri

értékei - értékek évszázadai

A kemenesaljai települések sorában történelmileg kiemelkedő helyet
foglal el Mesteri, ősi település, Edvi Illés Pál említi úgy is, hogy Vak
Béla királyunk sághegyi várépítési tervében szerepet játszott ez a falu.
Külföldről hozatott építőmestereknek itt adott „örök bírásul" letelepedési
lehetőséget, birtokot. Edvi Illés szerint a letelepedett három legény Löke, Michel és Gaun kőművesek - főnökét csak Meister néven emle
gették, s így köze volt a falu nevéhez is. Azonban Mesteri az oklevelekben
az 1300-as időkből vagyon említve. A két falu, Alsó- és Felső-Mesteri
1935-ben egyesültek, azóta Mesteri néven szerepelnek. (Magyarország
Statisztikai Történeti Helységnévtára.)
A falu történelme a római kori időkkel is kapcsolatban van. Építészeti
rangját a Szent Mihály tiszteletére emelt - ahogy a régi jegyzőkönyvek

Amikor feltört a meleg víz

rögzítik - kis templomocska jelenti. Ez a műemlék a község felső ré
szében áll, az 1689. évi egyháziátogatási jegyzőkönyvben utalnak rá. Az
épület az idők folyamán nagyon leromlott, de összefogással napjainkra
újra megszépült. Nemes akciót indított ezért a Pálvölgyi család, segített
az Országos Műemléki Felügyelőség, hasonlóképpen mások is, így újra
gyöngyszeme lett nemcsak a falunak, hanem Kemenesaljának is. Szó
széke a 17. századból való, népies, gyönyörű barokk oltára van. A temp
lom a Hertelendy család nyugvóhelye.
Megkapóan szép látvány a kemenesaljai falvakra jellemző harangláb,
két harangjával. A templom környezetében régészeti ásatásokat végeztek,
több fontos megállapításra jutottak a szakemberek. Például mesterséges
halomsírról, vizesárokról tanúskodnak a felmérések. A kis templom ro
mán stílusjegyeket őriz.
Mesteri mindenkori lakói szorgalmas odaadással művelték földjeiket,
a Sághegyen és a többi dombhajlaton szőlőműveléssel foglalkoztak, so
kan dolgoztak a valamikori bazaltbányában is. Takaros, szép, virágds
falu, mindehhez újabb lendületet adott, hogy a meleg vizet adó hazai
hévízforrások sorába lépett. Az olajkutatások során (1964) meleg víz
tört fel, majd kiépült a fürdő, amelyhez üdülőtelep csatlakozik. Vonzó
lett újra a falu, a megüresedett parasztházakba számosan költöztek be
vidékről. Érdemes egy itt közölt régi fotóra rátekinteni, amely a feltörő
melegvíz-kincset mutatja, még sivárnak tűnő környezetben. Azóta sokat
változott a helyzet, bár támogatásban a mostaninál többet érdemelne.

T
A kts templom oltára

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái:
egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés

13
7
4
3
1

000
000
500
000
700
300

forint
forint
forint
forint
forint
forint

+
+
+
+
+
+

25% áfa
25% áfa
25% áfa
25% áfa
25% áfa
25% áfa

Újdonságí
Első oldalon megjelenő szalaghirdetés (190 x 25 mm) kék
színnyomással csak

4000 Ft + 25 százalék áfa.
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként
5 százalék kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy
Antal Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos,
a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

A templom - felújítás előtt

E kis visszatekintés csak morzsányi Mesteri község történelmi múlt
jából. Kiemelkedő néprajzi érdekessége az a „falucsúfoló mondóka",
amely más községekre más módon szintén szokásos: „Ég, mint Meste
riben a lúdkatroc!" Felelet rá: „Már nem is ég, csak bűzölög." Minderre
mosolyogva legyintenek a helybéliek.
Mesteri határának földrajzi dűlőnevei, amelyeket szorgalmas munkával
Kiss Sarolta tanítónő gyűjtött össze, gyönyörű történelmi neveket Őriznek.
Néhányat említünk: Omás-álé, Kettós-halomdúlő, Hertelendy-tag, Mocsolás, Jákob-kűt, Bárnevóna, Tag-ház stb. Mindezekhez jelentős hely
történeti események kapcsolódnak, amelyek neves családok emlékét őr
zik, hangzásukban, nevükben a magyar nyelv kincsestárához tartoznak.
Dala József
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Mérlegen a kézilabdázók
Tata-CVMSE-CelJkolor 24:22 ( 9 : 9 )
Tata, 100 néző. Celldömölk: Harkály - Darabos (2), Gőcze (4),
Kósa (5), Gulyás (2), Németh L. (6) Tóth R. (3). Csere: Dénes,
Ludvig,
A bajnokság utolsó fordulójában szoros, az utolsó percekig nyílt
mérkőzésen tisztes vereséget szenvedett a celli csapat, így végered
ményben a hatodik helyen végzett. Bakó István szakosztályvezetőt
kértük rövid számvetésre az elmúlt bajnoki évadról. (A női csapat
szereplésére később térünk vissza.)
- A csapat csoportjában a sÜrü középmezőny élén végzett.
Mennyire elégedett az együttes teljesítményével?
• A cél az első hat közé kerülés volt, s ezt a tavalyinál sokkal
nehezebb csoportban teljesítették a fiúk. Heti két edzéssel magasabb
szintre nem lehetett törekedni, ugyanakkor érthető, hogy munkájuk
miatt ennyi edzésen sem tudnak mindig részt venni, bár néha az
akarat is hiányzott... Világosan látni kell, hogy az elsó öt csapat
külön klasszist képvisel: a Várpalota NB l-es volt nem is olyan nagyon
régen, és utódcsapatai (Bányász, Unió) erre a magra épültek, a Ba
latonfüred a Veszprémi FOTEX-hez, a Tata pedig a Tatabányai Bá
nyászhoz kötődik ezer szállal, a FOTEX ifjúsági csapatának játék
erejét pedig talán nem kell ecsetelnem. Mindent összevetve reális a
6. hely, amit rendkívül nehéz lesz megőrizni. A következő idényben
a RÁBA ETO is ebben a csoportban indítja el ifjúsági együtteséi.
A következő évadban is szeretnénk megtartani Kósa Ottó játékos
edzőnket, és örömteli esemény, hogy a gólerős Bagics is a csapat
rendelkezésére áll. Ludvigon és Kósán kívül csak helyi játékosok

alkotják a keretet, s a továbbiakban is erre törekszünk. Sikerüli jó
kapcsolatot kiépítenünk a szlovák első ligás Dunaszerdahelyi AC
gárdájával. A nemrégiben tartolt első találkozón a felnőttek döntetlent
harcoltak ki ellenük, és a serdülők is csak pár góllal maradlak alul.
A mérkőzéseket baráti találkozó követte a Sághegyen, ahol megál
lapodtunk, hogy a következő szezon előkészületi állomásaként Du
naszerdahelyen fogunk felkészülési meccseket játszani.
- Ezzel át is tértünk az új bajnokságra. Terveznek-e változásokat,
tekintettel arra, hogy a hazai mérkőzések a televíziós sportsáv köz
vetítéseivel azonos időpontban kezdődtek, ami a nézőszám megcsap
panását is eredményezte?
• Olyan játékot szeretnénk produkálni, amellyel visszacsalogathatjuk
nézőinkel, és szurkolóink kiszolgálása érdekében az említett ok miatt
felül kell vizsgálnunk a hazai találkozók időpontját is. Tehetséges fia
talokkal szeretnénk kiegészíteni a keretei, erre annál inkább szükség
van, mert megszűnt az Országos Ifjúsági Bajnokság, így nincs más ver
senyzési lehetőségük. Szeretném kiemelni: jó megoldás volt az idén a
két középiskola által közösen indított utánpótláscsapat, hiszen áthidal
hatták azt a „fél űrt", ami az általános iskolai képzés és a felnőtt csapat
között tátong. Elemeznünk kell, hogy 28-30 éves rutinos játékosok miért
hagyják abba a kézilabdázást: ebből a szempontból példaértékű Gőcze
Imre hozzáállása, aki vidéki munkahelye és családja mellett is részt
vesz az edzéseken, és a csapat egyik legjobbja. Anyagi feltételeink szű
kösen elégségesek: minden támogatónknak köszönetet mondunk a ké
zilabda-szakosztály működéséhez nyújtott segítségért. Véleményem sze
rint valamilyen ésszerű premizálási rendszert vissza kell hoznunk, mert
játékosaink estéiket és hétvégéiket áldozzák fel a celli közönség szóra
koztatására, s nem utolsósorban NB-s szinten jelentenek példát és célt
a fiatalok számára.
Németh T.

Nem osztályoznak a labdarúgók
Náral-Libros-CVMSE 0:1 (0:0)
Nárai, 200 néző. Celldömölk: Finta - Nagy
A., Tarczi, Mórocz. Dénes - Tóth (Závecz),
Kolonics, Jánosa (Varga), - Molnár, Gyurák,
Sárközi. Góllövő: Gyurák.
Újabb idegenbeli bravúrjával végleg meg
meneküli az osztályozó rémétől is a celli
együttes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
CVMSE-Gérce 5:1 (3:1)
Celldömölk, 400 néző. Celldömölk: Zseli
(Finta) - Nagy A., Tarczik Mórocz, DénesTóth, Kolonics (Mógor), Jánosa (Varga) Molnár, Gyurák, Sárközi. Góllövő: Gyurák
(2), Molnár, Mógor, Finta (1 l-esből)
Az első negyedóra végén Gyurák szép szó
lót követően talált a vendégek kapujába. Pár
perc múlva Molnár lépett ki a védők közül,
és a kapus kicselezése után a gólvonalon
megállítva a labdát, hosszabb ideig gondol
kodhatott a gólszerzés módjáról... Zseli hi
báját kihasználva szépítettek a vendégek, de
egy perc múlva csattanós válaszként újfent
Gyurák volt eredményes.
A második játékrészben kiegyenlítettebb
játékot láthattak a nézők. Az utolsó negyed
órában a csereként pályára lépő Mógor első
labdaérintésével feliratkozott a góllövők kö
zé. Ezután Finta parádézott: előbb hárította
a vendégek büntetőjét, majd 1 l-esből ő zör
gette meg a vendégek hálóját. A szakadó eső
ellenére a remek tavaszi szereplésnek kö
szönhetően fiesztahangulatban éri véget a
mérkőzés és a bajnokság.
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A bajnokság végeredménye:
Bük
30 24 4 2 97-26
Rábatótfalu
30 18 5 7 46-24
Tápián SE
30 17 5 8 53-30
Kemenesalja 30 15 6 9 8(M5
Kőszeg
30 15 2 13 68-49
Nárai-Libros 30 14 4 12 56-40
Uraiújfalu
30 14 4 12 5 1 ^ 0
Sárvári Vasas 30 12 7 11 44-45
Vasvár
30 12 5 13 52^t9
CVMSE
30 12 5 13 41^*8
Horvátzsidány 30 10 8 12 57-56
Gérce
30 8 10 12 37-51
Tanárképző
30 8 8 14 36-54
Jákfa
30 7 6 17 36-78
Egyházasrádóc 30 5 6 19 26-80
Szergény
30 5 3 22 31-96

76
59
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51
47
46
46
43
41
41
38
34
32
27
21
18

N Y I L A T K O Z I K A TÖRZSSZURKOLÓ
Nagy Ferencnek, a csapat egyik leghűsé
gesebb szurkolójának véleménye a bajnokság
lefújásakor:
• 1940 óta járok celli mérkőzésekre, és
ettől kezdve 50 éven keresztül többféle mi
nőségben (titkár, szakosztályvezető, intéző)
tagja voltam a vezetőségnek. Ma nagyszerű
en játszottak a fiúk. A rossz őszi szereplés
után a tavaszi szezonban nagyon feljöttünk,
és értékes pontokai szereztünk vidéken is,
ezért megérdemeljük, hogy nem kell osztá
lyozót játszanunk. Jó a csapat: sok a fiatal
játékos, de az „öregekre" is szükség van, és
legalább még egy szezont együtt kellene ját
szaniuk,
.bor

Gulyás Balázs
hetedik
m
Az országos atlétikai diákolimpián az
Eötvös iskola tanulója, Gulyás Balázs a
hetedik helyet szerezte meg súlylökésben,
épp csak lecsúszva a pontszerzés lehető
ségéről. Sikerének értékét igazából az adja
meg, hogy egyhetes vírusos betegség után
érte el a szépnek mondható eredményt.

Celldömölk Város
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó:
MAKKOS ISTVÁN polgármester.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Dala József, Horváth Lajos,
Káldos Gyula, Molnár Gábor
Nádasdy Lajos, Németh Tibor,
Rozmán László, Völgyi László.
Felelős szerkesztő:
BURKON LÁSZLÓ.
Szerkesztőség:
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Megjelent a BBT Sajtóügynökség
(Telefon: 94/317-677) gondozásában.
S zövegszerkesztés:
SZÜV Typo-team, Szombathely.
Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ.
Nyomdai munkák:
Szignatúra Kft., Szombathely.
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR
ISSN 0865-1175

