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1 0 ° Uj épületben a Szent Benedek iskola 
A szeptemberben kezdődő új tanévben a 

Szent Benedek Római Katolikus Általános 
Iskolában, már két tanulócsoportot kell elhe
lyezni: az első és a második osztályt. Az 
1994. július 19-én kötött megállapodás sze
rint a József Attila út 1. szám alatti iskola
épületet, amely egyházi'ingatlan volt, az egy
házközség visszakapja. Az épülethez tartozó 
területen időközben politechnikai műhely 
épült, ez önkormányzati tulajdon marad. A 
megállapodás 30 millió forintos kártalanítást 

is tartalmazott az önkormányzat javára. M i 
vel ez az összeg nem érkezett meg, az átadás 
elmaradt. A testület június 21-ei ülésén el
fogadott javaslat szerint az egyházi iskola 
rendelkezésére kél tantermet és egy nevelői 
szobának megfelelő helyiséget bocsátanak. 
Ezekre egyelőre csak használati jogot kap
nak, a tulajdonba adás az önkormányzat kár
talanításának időpontjától függ. Az épület 
többi részét továbbra is az Eötvös Loránd Ál
talános Iskola használja. gy. 

Nyáron is mentő 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy elő

teremti azt a több mint 130 ezer forintot, ame
lyet a mentőkocsi zavartalan üzemeltetésére 
kért a megyei mentőszervezet. Ez a szükséges 
összeg 43,4 százaléka. A fennmaradt rész a 
városkörnyék önkormányzatait terheli. Dön
tés született arról is, hogy lakosonként 10 fo
rinttal támogatják a nyári hónapokban a Sár
váron állomásozó esetkocsi költségeit. Ez 
125 ezer forinttal növeli az önkormányzat ki
adásait, gy. 

Ha isen, akkor augusztus 11-13-án i 6 3 * 

Motorostalálkozó 
A motorok szerelmesei reménykedhetnek, hogy - ha az illetékes 

hatóságok kiadják a szükséges engedélyeket - motorostalálkozón ve
hetnek részt augusztus 11. és 13. között a Marx utcai, használaton 
kívüli ravatalozónál. 

Hosszas szavazási procedúra után a celli képviselő-testület úgy 
döntött, hogy amennyiben az illetékes városi hatóságok engedélyezik 
a rendezvényt és megfelelőnek tartják a biztonsági, egészségügyi és 
egyéb feltételeket, akkor díjmentesen bérbe adja Géczi Attilának, a 
rendezvény szervezőjének az említett önkormányzati tulajdonban lé
vő területet. Előreláthetólag mintegy ezer motoros vesz részt a ta
lálkozón, gy. 

? 

42 millió a bazaltbányára 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park 

igazgatósága pályázatot nyújtott be 
a sághegyi bazaltbánya tájrendezé
si tervének elkészítésére. Az el
nyert összegből a tervet egy tata
bányai kft. készítette el, ez két rész
re tagolódik. Az első a technikai 
rendezés, amely a romos épület 
bontását, a Trianoni kereszt alap
zatának megerősítését, kilátói 
mellvéd és balesetmegelőző léte
sítmények, valamint új lépcső épí

tését foglalja magában. A második 
- legalább ennyire fontos - a bi
ológiai rendezés, amely főleg helyi 
szaporítóanyaggal történő növény
zet telepítését jelentené. Ez a ren
dezés összesen több mint 42 millió 
forintot igényel. A képviselő-tes
tület jóváhagyta, hogy a FertŐ¬
Hansági Nemzeti Park igazgatósá
ga a RÖGVEST Kft. tervei alapján 
pályázatot nyújtson be a Környe
zetvédelmi Alaphoz. gy. 

Lapunk következő száma - tekintettel a nyári szabad
ságolásokra - négy hét múlva, augusztus 17-én jelenik meg. Kér
jük Olvasóink és Hirdetőink szíves türelmét. 

Körvonalazódik Celldömölk 
távlati sportkoncepciója 

Június végén tárgyalta a városi képviselő-testület a Celldömölk 
város sportkoncepciójának tervezete 1995-től 2000-ig című elő
terjesztést. A Fehér László által összeállított tartalmas munka
anyag három nagy témakörre csoportosítva elemezte a város sport-
helyzetét. 

Iskolai sport 
Az iskolai testnevelés és sport területén a tanintézmények töre

kednek a , ímindennapi" -testedzés megvalósítására, amely egyrészt a 
mozgásra vágyók szervezett összefogását, másrészt a tehetségek fel
készítését és versenyeztetését biztosítja. A diáksportkörök feladata 
a tömegsport megszervezése, valamint edzőtestnevelők irányításával 
felkészülés a diákolimpiai és egyéb versenyekre. Iskolai szinten a 
tömegsport és a versenysport összehangolása a fő cél. A tanórán 
kívüli sportcsoportok feladata a városban működő versenyszakosz
tályok utánpótlásának nevelése, s ehhez az iskolák testnevelői sport
ági képesítésüknek megfelelő irányba orientálják a gyerekeket. Vi
tathatatlan előnyei mellett a rendszer hátránya, hogy csak azoknak 
a sportágaknak van működési esélye, amelyek az elmúlt évtizedekben 
kialakultak. Az Eötvös Loránd Altalános Iskola a város egyetlen 
sporttagozatos iskolája. Feltételrendszere jobb a másik két iskoláénál, 
de magasabbak az elvárások is velük szemben. Kiemelkédő ered
ményeket érnek el a fiú kézilabdázók és a leány tornászok, de kez
denek felzárkózni a leány kézilabdázók is. A kialakult helyzetnek 
az iskola fő irányvonala: első-második helyen egyformán kiemelten 
próbálják kezelni a fiú kézilabdát és a leány tornál, harmadik helyen 
a leány kézilabdái, negyediken az atlétikát, ölödik helyen pedig a 
labdarúgást. A Gáyer Gyula Általános Iskola fő sportprofilja a ké
zilabda, valamint a városban működő NB Il-es asztali teniszezők ulán-
pótlásbázisái adják, és teremtenek lömegsportolási lehetőségei a ta
nulóknak. A kél fő pilléren kívül atlétika és labdarúgás teszi lelje-

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Lézerrel a fájdalom ellen 
Uj egészségügyi vállalkozás kezdte meg u 

tevékenységét a Mesieri-fiirdŐn CELLRUB1N 
Egészségügyi Szolgáltató BT. néven. Új a mód
szer is, amellyel a fájdalommal küszködők kín
jait szándékoznak enyhíteni. Az új módszerről 
és lehetőségről beszélgettünk dr. Galambos 
Györggyel és húgával Gabriellával. 

- Lézerfénnyel történő fájdalomkezclésről 
van szó. A lézerfény, amely egy mestersé
gesen előállított, nagy energiasűrűségű fény
sugár, egyre jobban elfoglalja mélió helyét 
a gyógyászatban is. A kutatókon túl a gyó
gyult betegek ezrei igazolják a lézer áldott 
fájdalomcsillapító hatását. A kezelések ered
ményességéi tovább növeli a kezelésbe be
vont betegségcsoportok kellő kritikájú kivá
lasztása. 

- Tehát a lézer sem mindenre jó csoda
szer... 

- Nem, és nem is szabad akként használni. 
Főként a váz izomrendszeri, ízületi gyulladá
sos, rheumalikus, kopásos eredetű fájdalmak
ban, idegfájdalmakban (arcidegzsába, nyak
ból kiinduló fájdalmak, lumbagó, porckorong 
betegségek, ülőideg-fájdalom), a fejfájások 
bizonyos típusaiban, nehezen gyógyuló se
bek, fekélyek okozta fájdalmak kezelésében 
eredményes. Akupunktúrával való házasíiá-
sa, az úgynevezett lézerakupunklúra az aller
giás kórképekben szenvedők panaszait, tüne
teit szünteti meg. 

- Eseti, vagy inkább kúraszerÜ kezelés 
ajánlott? 

- A kezelések száma egyénenként és be

tegségekként változó, de 3-5 alkalom biztos, 
hogy szükséges. 

- Keit-e mellékhatásokkal számolni? 
- Nem ismert, túladagolni nem lehel. A 

kezelések alatt a betegek nem érintkeznek 
mások állal is használt tárggyal. 

- Mikor és hol lehel ezt a „szolgáltatást" 
igénybe venni? 

- Mesteriben, a Rácz Ponly Fogadó eme
letén alakítottunk ki rendelőt. Naponta 
délután fél négytől, szombaton pedig reg
gel kilenctől délig lehet felkeresni bennün
ket. 

- Végül egy kényes, de lényeges kérdés. 
Mennyibe kerülnek ezek a kezelések? 

- Jóval megfizethetőbbek, mint azt elsőre 
gondolnák. Különösen a környékbeliek szá
mára, hisz lekerül a vállukról egy távolabbi 
kezelésre utazás fizikai és anyagi terhe. 

Ami minden - a kórházról szóló - cikkből kimaradt... 

Optimista a vérellátó vezető főorvosa 
Az utóbbi időben megszokottá 

váll, hogy a kórház ügye több 
nyilvánosságot kap, s ez így is 
van rendjén. Érdekes módon 
azonban a korábbi nyilatkozók 
nem szóllak soha az egyik osz
tálynak a működéséről, pedig 
az is a kórház része. Jelen írás 
- minden kommentár nélkül -
csak a hiány pótlására vállalko
zik, hiszen a kórházról alkotott 
kép a Vértranszfúziós Állomás 
bemutatásával válik teljessé. 
Riportalanyom dr. Marosfalvl 
Ferenc, a vérellátó vezető fő
orvosa. 

- Hallhatnánk elöljáróban az 
önök tevékenységéről? 

- Vas megye második vér-
transzfúziós állomásaként műkö
dünk a kórház keretén belül. A 
megye 272 ezer lakosából 58 ez
rei magában foglaló területen 
működünk, s innen évente 3200 
véradótól veszünk vért. Ez a mű
ködési terület lakosságának 5,5 
százaléka. Az Összes levett vér a 
vérvételt követő hat órán belül 
plazmázásra kerül, s a leszívott 
plazmát hat órán belül le is fa
gyasztjuk, így a plazmák fele -
mintegy 1600 egység - alkalmas 
„FFP" (friss fagyasztott plazma) 
előállítására, amely átszámítva 
súlymértékre, 400 kilogrammot 
jelent. Erre a mennyiségre 
egyébként szállítási szerződé
sünk van a gödöllői HUMÁN 
Rt.-vel. 

- Mire használják az FFP-t? 
- A feni említett mennyiség 

nagyon sokat jelent a véralvadási 
zavarokban szenvedő betegek 
kezelésére szolgáló alvadásfak-
torok hazai előállítását célzó - ez 

év elején indult - program szá
mára. Különös fontossága van 
ennek azért is, mert eddig a fent 
említett a 1 vadas faktorokat csak 
importból tudtuk beszerezni. 

- Mi történik a plazma leszí
vása után a vérrel? 

- Vörösvérsejt-koncentrátum 
készül belőle, s ebből évente 
500-600 egység kerül felhaszná
lásra a helyi kórházban. Ez is azt 
mulatja, hogy adoti a lehelőség 
a haemotherapia (vérrel való 
gyógyítás) széles körű alkalma
zására, a nagyobb vérigényes 
műtétek elvégzésére. Ami pedig 
még ennél is fontosabb, évi 
1000-1200 egység vörösvérsejt-
koncentrátummal segítjük a me
gyei kórház, 1200-1400 egység
gel Budapest vérellátását. Ezáltal 
- mondhatni - a mi vérellátónk 
is részese a megye által vállalt, 
valamint az országos programok
nak is. Kiindulva a mostani bi
zonytalan helyzetből nem tudom 
elhinni, hogy ezekről a vérkészít
ményekről a hazai vérellátás le
mondana, megengedve, hogy 
Vas megyében 3200 véradói ve
szítsen el a vérellátás országos 
ügye. Az pedig nyilvánvaló, 
hogy a fent említett véradók na
gyon kötődnek a mi vérellátónk
hoz, s úgy vélem - de munka
társaim is osztják ezt a véleményt 
- , hogy más vérellátó erről a te
rületről nem tudna ennyi 
mennyiségű vért levenni. 

- A munka után a feltételrend
szerről is hallhatnánk? 

- Tárgyi feltéleleink elégsége
sek, bár lehetne korszerűsíteni 
ezen a téren. Csak adalékként 
jegyzem meg, hogy a HUMÁN 

Rt. többször kifejezte már elis
merését az általunk szállított 
FFP nagyon jó minőségéért. 
Személyi feltételeinkről el
mondható, hogy az állomás lét
száma minimális az elvégzendő 
munkához képesi, hiszen heli 
egy benti véradónapnak, egy, 
cselenként kettő vidéki kiszál
lásnak - nem rilkán este 8-ig 

valamint az év minden nap
jára szóló ügyeleti kötelezett
ségnek kell eleget tenni. 

- Ez utóbbi miiyen tevékeny
séget takar? 

- Szinie íratlan szabály is le
hetne, hogy a súlyosan kivérzett, 
azonnali vérátömlesztésre szoru
ló beteget mindig munkaidőn túl, 
ügyeleli időben hozzák. Ilyenkor 
azonnali vércsoport-meghatáro
zásra van szükség, el kell végezni 
a iranszfúzió előui kötelező (ész
leléseket. Számos alkalommal 
végeznek ügyeleti időben sürgős 
műtéti beavatkozásokat, ame
lyekhez gyakran kell vért is biz
tosítani. Sokszor kémek tőlünk a 
környező kórházak - a fenti in
dokok valamelyikével - vért, és 
az is az ügyeletes feladata, hogy 
- a helyi biztonsági tartalék meg
hagyásával - ennek elegei te
gyen. Esetenként az is előfordul, 
hogy mi szorulunk segítségre -
főleg ritka vércsoportoknál - , ha 
nincsen elegendő vér készleten. 
A megfelelő vér előteremtése is 
az ügyeletes feladata. Ezek isme
relében bizonyára senki sem le
pődik meg azon, hogy a hétköz-
beni 16 és a hétvégi 24 órás 
ügyeleti időnek gyakran kéthar
madát is végig kell dolgozni. Az 
ügyeletben elvégzett munkákról 

egyébként pontos kimutatási ve
zettünk. 

- Nem szóltunk ez idáig arról, 
hányan végzik ezt a munkál? 

- Személyi állományunkba 7 
asszisztens tartozik, mindannyi
an szakképzettek, éneikül nem is 
láthatnának el ügyeletet. 

- Milyennek látja a vérellátó 
jövőjét? 

- Nehéz erre válaszolni, hi
szen számos kérdés bonyolult 
Összefüggéseit kell tekinteni. 
Úgy gondolom, ha azok a tervek 
válnának valóra, hogy kórházunk 
aktív kórház marad, akkor a mi 
létünket sem fenyegeti veszély. 
Más a helyzet, ha csak krónikus 
betegellátást fog végezni, mert 
akkor bizonyára nem igényli a 
vérellátó munkáját, s nem is 
fogja működtelni azt. Vissza
utalva azonban a korábban 
mondottakra, nehezen hihelő, 
hogy a megye és Budapest nél
külözni tudná az általunk elő
állított vérkészítményeket. Azt 
hiszem, optimistának kell len
nünk, mert az imponáló számok 
mögött - melyek megsegített 
beteg emberekel jelenlenek -
nemcsak az itt dolgozók mun
kája, hanem elsődlegesen a vér
adók segíteni akarása dominál, 
amelyei soha nem lehel elég
szer és elégségesen megkö
szönni! 

- Köszönöm a beszélgetést, s 
mint a kórház nagy egésze ese
tében is, itt is reméljük a legjob
bakat, hogy a betegek megsegí
tése nem financiális és numeri
kus, hanem humanisztikus kérdés 
lesz, ha dönteni kell. 

Rozinán 
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Eredményes munkát végez 
a művelődési GAMESZ 

Nemrégiben tárgyalta a celldö
mölki képviselő-testület a művelő-
sési GAMESZ beszámolóját. Az 
előterjesztésből - amelyet Rosta 
Sándorné, a GAMESZ vezetője 
készített - emelünk ki néhány in
formációt. 

Az intézmény az 1970-1979 kö
zötti időszakban működött Alsófo
kú Intézmények Gondnokságának 
jogutódjaként. A számos jogszabá
lyi változás után és az 1993-ban el
végzett Önkormányzati átvilágítást 
követően ma a művelődési GA
MESZ 12 intézmény karbantartási, 
tervezési, költségvetési, vagyonke

zelési, számviteli feladatait végzi. 
Ezekkel a munkákkal összesen 18 
személyt foglalkoztatnak. Nyolcan 
a számviteli feladatokat, míg a töb
biek műszaki és más feladatokat 
lámák el. 

A jövőt illetően a szakmunkás
gárda és a jó tárgyi feltételek minél 
hatékonyabb kihasználása az el
sődleges céljuk. Ehhez elengedhe
tetlen a befektetés a komolyabb 
szerszámokba Szeptembertől 
négy asztalos szakközépiskolai ta
nuló gyakorlati oktatását is vállal
ják. 

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

13 000 forint 4 25% áfa 
7 000 forint + 25% áfa 
4 500 forint + 25% áfa 
3 000 forint + 25% áfa 
1 700 forint + 25% áfa 

300 forint + 25% áfa 

Újdonság! 
Első oldalon megjelenő szalaghirdetés (190 x 25 mm) kék 

színnyomással csak 

4000 Ft + 25 százalék áfa. 
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 5 száza

lék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal 
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a polgár
mesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

í) MEGKÉRDEZTÜK I 
í VÁLASZOLTAK 1 Milyenek a celli piaci árak? 

Kovács Zoltánné, 40 éves, 
vállalkozó: 

Viszonylag ritkán jövök ki a pi
acra. Ha itt vagyok, mindig ala
posan körülnézek, hogy mit kínál
nak és milyen áron. A tapasz
talataim szerint érdemes többször 
is körbemenni, mert az árak elég
gé sokfélék. Én elég drágának tar
tom a celli piacot, bár még mindig 
jobban jövök ki, mintha a boltban 
venném meg a zöldség- és gyü
mölcsféléket. Előny az is, hogy itt 
a kínálat jóval nagyobb. 

Én viszonylag könnyű helyzet
ben vagyok, mert sok minden te
rem otthon a konyhakertben. Az 
apósom kistermelő, gyakran itt 
árul 6 is a piacon. Ha itt van, ak
kor őhozzá szoktam menni. 

Aki rendszeresen itt vásárol, 
annak mindenképpen érdemes tá
jékozódnia, mielőtt valamit meg
venne. 

Mészáros Lajosné, 68 éves, 
nyugdíjas: 

Falun lakom, ritkán jövök be a 
piacra, mert otthon megterem, 
amire szükségünk van. Az itteni 
piac árait normálisnak tartom. 
Igaz, nem olcsó semmi sem, de a 
termelés, az előállítás sem olcsó 
manapság. Drágák a vetőmagok, 
a vegyszerek, és bizony minden
nel sok a munka, mire odáig jut, 
hogy el lehet hozni a piacra. Én 
nem szoktam árulni, nem szeretek 
ilyesmivel foglalkozni. Amit 
megtermelek, az elfogy otthon, 
vagy elhozom a lányomnak, aki itt 
lakik Cellben. 

Amikor bejövök, nem a zöld
ségpiac érdekel elsősorban, ha
nem igyekszem más egyebei meg
venni itt, amit a boltokban drágáb
ban adnak. 

összességében én nem tartom 
drágának a celli piacot, ezek az 
árak, amik vannak, normálisak. 

Eröss Gyöngyi, 22 éves, pos
tai alkalmazott: 

Rendszeresen kijárok a piacra. 
Általában egy helyen vásárolok. 
Emellett azért körül szoktam néz
ni, hogy mii és mennyiért kínál
nak. Az a tapasztalatom, hogy 
nem nagyok az árkülönbségek. 
Egyébként sem biztos, hogy amit 
két forinttal olcsóbban adnak, az 
jobban megéri. 

A burgonya árát most reálisnak 
tartom, a paprika, a paradicsom és 
a gyümölcsök viszont elég drá
gák. Sárgarépát, petrezselymei 
nem szoktam venni, mert az meg
terem odahaza, tojást meg a szom
szédban szoktam vásárolni. 

Ha az itteni árakat a boltiakkal 
összehasonlítom, az a tapasz
talatom, hogy itt valamivel ol
csóbb minden, és a választék is 
nagyobb. Talán a Jééé diszkont az., 
ahol még hasonlóak az árak. 

Völgyi László 

Helytörténeti 
játékunk 

eredménye 
Bemutatkozó játékunk, amely 

négy héttel ezelőtti lapszámunk 
ban jeleni meg, némi tapasz
talatokkal is szolgált. A felnőttek 
számára ajánlott, Borról - borért 
című játék különösebb érdeklő
dést nem válton ki, mégis, e fő 
tapasztalat mellen úgy látjuk, 
hogy érdemes tovább próbálkoz
ni, így az őszi lapszámainkban 
ujabb feladvánnyal jelentkezünk, 
valószínűleg a fiatalok, a diákság 
számára. 

Mostani játékunkat Lenner 
József nyerte, aki a Celldömölk, 
Vasvári Pál úi 3. szám alatl lakik. 
Gratulálunk a nyertesnek és meg
köszönjük a továbbiakkal kap
csolatos értékes javaslatait. A fel
leli kérdésekre a köveike/.ő szel 
lemes válaszokat kaptuk: 

1. Ilyen testes ez a bor! - E bor 
után kél kézzel kap az ember a 
menyecske után. 

2. Uram, aki e bort megissza, 
kél szemmel kacsini az asszonyra 
vissza! - Tramini ez, Uram! 

3. Vörösmarty Mihály: Jó bor 
című verse. 

Bizonyosan emlékeznek a 
Kedves Olvasók a június 22-i 
számunkban közöli képekre, szö
vegre, így a válaszok értelmez 
hetőek. Az eredményes folytatás 
reményében további játékokat 
igyekszünk ajánlani. 

DJ. 
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Milyen legyen városunk sportja a harmadik évezred eleién? 

Körvonalazódik Celldömölk távlati sportkoncepciója 
(Folytatás az J. oldalról) 

sebbé kínálatukat. A Berzsenyi Lénárd Általános Iskola sport
életében új távlatok nyílhatnak a sportcsarnok elkészülésével. Az 
alsósági sportegyesület labdarúgó-szakosztálya számára szeretnének 
utánpótlást nevelni, s ugyanezt tervezik a közeljövőben indítandó 
női kézilabdában is. A 410-es Ipari Szakmunkásképző és Szakkö
zépiskolában a fő hangsúly a tömegsporton és az iskolai házibaj
nokságok rendszerén van. Kiemelkedő céljuk kézilabdában a megyei 
középiskolás diákolimpián való jó szereplés, és a sportcsoport kere
tében a CVMSE-Cellkolor NB 11-es csapat utánpótlásaként számba 
jöhető tanulók sportági képzése. A Berzsenyi Dánlel Gimnázium 
tanulói a különböző sportágak alapszintű bajnokságain indulnak, és 
együttműködésre törekednek a város vezető sportegyesületével az 
utánpótlás terén, összefoglalóan megállapítható, hogy a városunkban 
lévő iskolákban szervezeti a tömegsport és a versenysport működ
tetése, és valamennyien feladatuknak tekintik az utánpótlás nevelését. 
A két fő sportágat illetően: az elmúlt tanévben a kézilabdázókkal 
heti 50-60 órában 7 testnevelő foglalkozott, a labdarúgókkal heti 8 
órában 2 testnevelő és egy edző. Minden kézilabda korcsoportban 
versenyezhettek az iskolák tanulói, s ennek az volt az előnye, hogy 
kialakult az egészséges versenyszellem; a hátránya, hogy a jó csa
patok közül csak egy juthatott tovább a városból. 

Tömeg- és szabadidősport 
Az önkormányzattól kapott támogatásból a CVMSE saját szak

osztályait is szűkösen tudja eltartani, ezért a tömegsportolási lehe
tőség létesítményeinek javítására nem marad pénz. A ligetben kiala
kított aszfaltos teniszpályák idén lettek újra működőképesek, de a 
ligeti korcsolyapálya tönkrement. 

Versenysport 
Celldömölkön három, önkormányzat által is támogatott sport

egyesület működik, amelyek tevékenységét történeti háttérrel vázolta 
fel az előterjesztés. 

Az Izsákfai SE 1949-ben alakult, labdarúgó-szakosztállyal. Több
szöri, rövid ideig tartó működés után 1993-ban alakultak újra, és a 
labdarúgók a sárvári körzet I I . osztályában szerepelnek. 

Alsóságon 1930-ban a Polgári Lövészegyesülettel kezdődött a szer
vezett sportélel. Két évtizedes szünet után 1993-tól alakult újjá az 
Alsósági SE, amely jelenleg a körzeti I I . osztályban játszó labdarú
gó-szakosztályi működlet. A sportcsarnok felépülésével a kézilabdát 
vagy a kosárlabdát szerelnék fejleszteni, és a labdarúgásban a megyei 
I . osztályba kerülés a távlati cél. 

A város kiemelten támogatott klubja, a Celldömölki Vasutas 
Munkás Sport Egyesület asztalitenisz-, kézilabda- és labdarúgó
szakosztályt működlet. A celli sporttal kapcsolatos első történeti uta
lás 1889-ből a Kis-Czei'i Városi Kaszinó alapszabályában található, 
amely szerint kártyává., sakkal és tekével foglalkoztak. Az első hi
vatalosan bejegyzett spc tegyesületaz 1900. november 11-én alapított 
Kis-Czelli Korcsolyás Lgylet. 1981. február 15-én a városi tanács, 
a MÁV és a helyi vállaiaiok alakították meg a ma is működő klubot. 

a CVMSE-t. A következő 4-5 esztendő a fénykort jelenlétté a fej
lesztések révén: a labdarúgópálya újrafüvesítése, a kézilabdapálya 
bitumenezése, egy új öllözőkomplexum felépítése és a ligeti tenisz
pályák kialakítása. A CVMSE taglétszáma 1985-ben 2757 fő volt, 
ma pedig csak 400. Napjainkban hiába érnek el a kézilabdázók, illtve 
az asztaliteniszezők szép eredményeket, a közvélemény a celldömölki 
sport mélyrepüléséről beszél, hiszen a labdarúgás szemüvegén ke
resztül ítélik meg a helyzetei. Az egyesületnek 1994-ben 5,1 millió 
forintos bevétele volt, amelyből 1,6 milliót lett ki az önkormányzati 
támogatás. Három sportág 4 szakosztályában 288 igazolt sporto
lójuk van, rajtuk kívül két főállású, két mellékállású alkalmazott, 
9 edző és sok társadalmi aktíva segíti az egyesület munkáját. 

Részletes fejlesztési terv: szeptember végén 
A lesiületí ülésen Fehér László szóbeli kiegészítésben hangsúlyoz

ta, hogy a város rangját az is mutatja: hány sportág biztosítja a kul
turális-szórakoztatási lehetőségeket. E megjegyzésre azért volt szük
ség, mert az előkészítés során voltak olyan vélemények, amelyek 
szerint néhány sportágat meg kellene szüntetni, pedig a celli három 
sportággal szemben például Sárváron kilenc közül választhalnak az 
érdeklődők... 

Móger József a fellendülőben lévő motorsportról szóló tájékoz
tatást hiányolta az anyagból. Fehér László válaszában jelezte, hogy 
a moiocross-csapat Önállóan akarja fenntartani magát. Nem biztos, 
hogy célszerű lenne a városban őket támogatásban részesíteni, mivel 
Ausztriából éppen környezetvédelmi problémák miatt szorultak ál 
például Alsóságra. 

Erdélyi Antal az alsósági sportot akadályozó tényezőnek tekin
tette, hogy a tervezet nem támogatja a focicsapat megyei első osztályú 
szintre kerülését. Fehér László rámutatott: a három osztálynyi ugrás 
milliós nagyságrendű költségvetést igényel, és két ilyen labdarúgó
csapatot nem tud eltartani a város. Farkas Zoltán és Süle Ferenc 
szerint a CVMSE utánpótlását kellene az alsósági és az izsákfai együt
tesekből biztosítani. 

Bakó István, a CVMSE szakosztályvezetője és Süle Nándor, a 
sportbizottság tagja szerette volna látni a koncepcióban a konkrét 
célok meghatározását. Az előterjesztő válaszában elhangzott, hogy 
a sportági eredménnyességi szintek kijelölése a CVMSE elnökségé
nek feladata. 

Hetényi Endre és Vinter József a tömegsport érdekében az iskolai 
sportpályáknak a lakosság számára hozzáférhetővé létele mellen 
érvelt. 

Kocsis Péter, a CVMSE elnöke szerint a szakosztályok eredmé
nyei a vártnak megfelelően alakullak, morálisan pedig komoly javulás 
tapasztalható az egyesületnél. Bejelentette, hogy a vasúttal sikerüli 
megállapodni, és a sportolók 50 százalékos kedvezménnyel utazhat
nak. 

Határozatában a képviselő-testület kinyilvánította szándékát, hogy 
a CVMSE fenntartását az elkövetkező időszakban is szükségesnek 
tartja, és lehetőségeihez ménen támogatja. A sportkoncepcióban 
vázolt feladatok részletes kidolgozására 1995. szeptember 30-áig ke
rül sor. Németh T. 

AGRO-ENTAKFT. JW™! 
Tsz-ek, kisgazdák figyelem! O C_y 
MTZ 50, 80, IFA, T25, erőgépalkatrész szaküzlet 

(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 
BÁLAZSINEG, KASZAPENGE, RENDSODRÓFOGO 

{magyar, osztrák) 
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK 

(több méretben) 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
Telefon: 06-60-376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

C E L L MANKÓ 
gyógyászati segédeszköz-kereskedés 

JÁRÓKERETEK, MANKÓK, ÁGYTÁLAK. 
MINDEN BETEGELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS 

ESZKÖZ! 
Celldömölk, Arad u. 19. 

Nyitva: H-K-Sz 16.30-18.30, szombat 8.00-12.00 
Tel.: 06/60/376-917 
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Kemenesalja országgyűlési képviselői 

Gyömörey György: a pártváltó iskolanévadó 
A „hosszú 1919-es esztendő"-! 

követően - amely 1918 októbe
rétől- 1920 elejéig tartott - 1920 
j anuár utolsó napjaiban került sor 
ismét parlamenti választásokra. 
A formálódó párterőviszonyok 
között 1919. december 4-én a 
celldömölki járás Keresztény 
Nemzeti Egyesülés Pártja veze
tőségének választmányi ülésén 
Gyömörey György vasúti és ha
józási főfelügyelőt, miniszteri ta
nácsost és földbirtokost jelölték 
képviselőnek, aki végül be is fu
tott a szavazáson. 

Gyömörey György 1873. de
cember 27-én született Sümegen. 
Középiskolát a nagykanizsai pi
aristáknál végzett, majd műegye
temi tanulmányokat Budapesten 
és a német Charlottenburgban 
folytatott. 1895-ben szerezte meg 
a gépészmérnöki oklevelet, de 
egy évig a gépszerkezeti tanszék 
asszisztenseként az egyetemen 

maradt. Ezután a Danubius ha
jóépítőgyár, később a MÁV gép
gyárának mérnöke lett. 12 esz
tendőn keresztül szolgált az ál
lamvasutak vontatási osztályán, 
ahol az L világháború alatt mi
niszteri tanácsosi rangban a Vas
úti és Hajózási Főfelügyelőség 
vasúti osztályának vezetőjeként 
tevékenykedett. A kemenesaljai 
választókörzet vasutasközpontja, 
Celldömölk tehát a település jel
legének megfelelő prominens 
személyiséget juttatott a T. Ház
ba. A nemzetgyűlés megalakulá
sa után Gyömörey azonban 
„disszidált" a Keresztény Egye
sülés Pártjának frakciójából, és a 
kisgazdákhoz ült át. Ez a lépés 
nem volt túl szimpatikus a vá
lasztók számára, hiszen - Beth
len István miniszterelnök celldö
mölki korteslátogatása ellenére -
az 1922. június 1-i választásokon 
három jelölt közül már az első 

körben kiesett. Gyömörey ezután 
Vas megyei, intai birtokára vo
nult vissza gazdálkodni, de poli
tikai kapcsolatait továbbra is ka
matoztatta Celldömölk érdeké
ben. Egyik kezdeményezője volt 
annak az előterjesztésnek, 
amelynek alapján Klebersberg 
Kunó miniszter 1923 őszén álla
mi kezelésbe vette a mai Gáyer 
Gyula Általános Iskola elődjét. A 
tanintézet fejlődésében a „kle-
bersbergi kultúrprogram" részé
vé válás döntő fordulatot hozott: 
az 1925-től Gyömörey György 
nevét viselő iskola új épületének 
avatására 1926. október 24-én 
került sor. Az ünnepi eseményen 
már mint Zala vármegye frissen 
hivatalába lépett főispánja vehe
tett részt Gyömörey György, aki 
e tisztséget 1935-ig töltötte be. 
Nyugdíjazásakor megkapta a 
Magyar Érdemrend tiszti ke
resztjét, amelyhez 1943 -ban a 

Gyümölcstermesztők Országos 
Egyesületének elnökeként kiér
demelte a csillagot is. 

Azon kevés nem kemenesaljai 
származású képviselő közé tarto
zott, akiknek sikerült maradandó 
nyomot hagyniuk a város arcu
latán: a két háború között nevét 
viselő iskola épülettömbje sokáig 
őrizni fogja Gyömörey György 
emlékét. 

Németh Tibor 

Küldjön képes levelezőlapot! 
örömmel adunk hírt arról, hogy újabb ké

pes levelezőlapokkal gazdagodtunk. Már ko
rábban megkezdték árusítani a plébániahiva
tal gondozásában kiadott nagyon szép képes
lapot, amely négy színes mezőben a kegy
templomról ad részleteket. A megelőzőkkel _ 
szemben kissé eltérő megjelenítés újszerűsé
get mutat fel, olyan mozzanatokat is ábrá
zolva, amit eddig nem nagyon láthattunk a 
templommal foglalkozó számos képeslapon. 
Az elrendezés, a fotók szépsége már eddig 
is kiváltotta az érdeklődést, amely a továb

biakban csak fokozódhat. A másik lap, ame
lyet ajánlással mutatunk be, a Sághegy nevet 
viseli. Látható rajta hegyünk távlati képe, a 
kráter monumentalitása, az egyre keresettebb 
fogadó épülete és a táj fölé emelkedett Tri-

_ anoni emlékkereszt. Az újabb sághegyi képes 
levelezőlap Majthényi László lelkesedésé
nek köszönhető, a fotók Hetényi László lá
tásmódját, kiváló munkáját dicsérik. A ké
peslap kizárólag a Sághegy Fogadóban kap
ható, a kegytemplomról kiadottat a templom
ban vásároltam. DJ. 

Izsákfáról 
a teljesség igényével 
Tungli Gyula: Izsákfa évszázadai. -

Celldömölk, 1995. 
Nehéz feladatra vállalkozott Tungli 

Gyula, amikor szülőfaluja, Izsákfa mo
nográfiájának megírásához kezdett. A hely-
történetírás nagy gondja, hogy egyes kérdé
sek, időszakok esetében az anyagbőség, míg 
más esetben az alapvető adatok hiánya a jel
lemző. 

A szerző, ahogy azt előszavában elmondja, 
40 éve foglalkozik Izsákfa történetének ku
tatásával, valamint a szellemi és tárgyi 
néprajzi anyagát is összegyűjtölte. 1961-ben 
már készített egy rövidebb dolgozatot a lé-
máról. 

Jelen kölet hat részre oszlik. Az általános 
részt a történeti fejezel követi. Külön tárgyal
ja a földrajzi neveket, a néprajzol és a falu 
szociológiáját. A befejező rész a Dokumen
tumok címei viseli. 

Nehéz lenne bármit is kiemelni. Érdekes 
a népszokásokat bemutató rész, de izgalmas 
a házról-házra történő földrajzi nevek leírása. 
A dokumentumok rész a tanítók és az izsák
fáról elszármazott értelmiségiek rövid életút
ját is közli. 

Sajnos a kötetből hiányzik a név- és a 
tárgymutató, így nehézkes a kötetben való 
konkrét adatkeresés. Persze, ez a kiadási költ
ségeket, a megnövekedett terjedelem miatt, 
is növelte volna. 

A szerző így vall kötetéről: „...ez a könyv 
nemcsak Izsákfa, hanem egy kemenesaljai, 
s nyugodtan mondhatjuk egy dunántúli falu 
története..." 
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Pályázati felhívás 
Kcmenessömjén Község önkormányzatának kép viselő- tcs-

tülctc bérbe adja a Kcmcnessömjén, Berzsenyi Dániel u. 19. 
szám alalü felújított, 20 m 2 alapterületű" épületéi FODRÁ
SZAT létesítése céljából. 

A pályázatnak árajánlatot tartalmaznia kell. 

A pályázatot Kemenessömjén polgármesteréhez lehel be
nyújtani (Kcmcnessömjén, Polgármesteri Iroda, Berzsenyi D. 
u. 21.) a hirdetés megjelenéséi követő 15. napig. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik 
vállalják férfi és női fodrászai üzemeltetését is. 

CELL-INDEX BT. 
Járműalkatrészek, -felszerelések 

személygépkocsikhoz, 
motorkerékpárokhoz, 
kerékpárokhoz. 

S H E L L - A G I P olajok forgalmazása. 
AKKUMULÁTOROK! Személygépkocsikhoz - teherautókhoz 

12 V 42 Ah.-210 Ah.-ig minden típushoz. 
Hegesztéstechnikai anyagok, kötőelemek, gumiabroncsok 

forgalmazása. 

KEDVEZŐ ÁRAK! 
TEHERAUTÓ-ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSRE! 

Nyitva: H-P 8-12, 13—17-ig, Szo. 8-12-ig 
Telefon: 426, 06/60/376-541 (Volt FEMO bolt, Sági u. 14. sz.) 

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT I 
v C « l l d ö m é l k , S z T » t h á r o m « j i g tár 6 . j 

Vásároljon nálunk - és gyűjtse blokkjait! 

AKCIÓ - az AKCIÓBAN! 
24 900 Ft felett 

Öné a kiválasztott arany ékszer! 
Az Önök bizalma a mi önbizalmunk! 

A 
OVULA 

MAGÁNVÁLLALKOZÁS 

V R A V U S K A G Y U L A 
épület- ós bútorasztalos 
mester, faipari technikus 
CELLDÖMÖLK 

Faipari termékek gyártása és forgalmazása 
Megrendelhető: gerenda, deszka (gyalulva is), hajópadló, te
tőléc, lambéria, szególylócek, beépített bútor, polcelemek, lép
csők, lépcsőkorlátok, kerrtéselemek, tűzifa fűrészelve és mé
terben, szóideszka 
T E L E P H E L Y : CELLDÖMÖLK-IZSÁKFA BOKODPUSZTA 
T E L E F O N : 543 vagy 60/377-557 

Új üziet nyílt: Faárubolt 
Celldömölk, Sági u. 20. (A volt zeneiskola épületében.) 

Újdonság a könyvtárban 
BenkÖ Tiborné-Henkö László: 

MS WORKS 3 u mindennapi 
életben - példákon keresztül 

Aki teheti, ilyenkor nyaralni 
megy. Aki valamilyen okból nem 
mehet cl otthonról, de van számí
tógepe, annak kitűnő" olvasmány a/. 
MS WORKS 3-at bemutató kézi
könyv. Az olvasáshoz még egy fel
létel szükséges: a fent említett szö
vegszerkesztő a gépen vagy leg
alább floppy lemezen legyen. 

Ha minden Összejött, érdemes 
pár szól szólni magáról a program
ról. A Microsoft Works for Win
dows 3,0 magyar változata a min
dennapos számítógépes feladatok 
megoldásának leghatásosabb esz

közeit tartalmazza. A könyv a hard
ver igénytől kezdve a program te
lepítésén keresztül a hétköznapi al
kalmazásig mindent közöl. 

Az egyes programokat külön 
tárgyalja, mégpedig minden eset
ben a képernyőn megjelenő kép se 
gítscgével. Az adatbázis program
mal például azt mutatja meg, ho
gyan készíthetünk könyviári köl
csönzési nyilvántartási annak min
den komponensével egyült, bele
értve a késedelmes olvasók felszó
lítását is. Alapos és közérthető ez 
a kézikönyv, már csak a számító
gép és a program hiányzik a sikeres 
alkalmazáshoz. 

Cyóre (>éza 

Áramszüne t lesz karbantartás miau 1995. 07. 25-én 
7.30-16.ÜÜ h-ig Celldömölkön a Kodály lakótelepen, 
Hársfa u.. Árvalányhaj u.. Fűztői B. u., Riczinger u., 
Gábor Á. lakótelepen, Szalóky u., Mikes u., Belovári u., 
a Sági utcában a Temesvár utcától az iparvágányig lévő 
fogyasztóinknál. 
Felvilágosítást a Sárvári Üzemvezetőség ad. 

Tájékoztatjuk! 
C E L L R U B I N 

Egészségügyi Szolgáltató Beleli Társaság lézer fájdalom ambulantia 
Mesteri, Rácz Ponty fogadó! 

Hétfőtől péntekig 15.30-20.00-ig, szombaton 09.00-12.00-ig. 
AKUT ÉS KRÓNIKUS FÁJDALMAK KEZELÉSE! 

Dr. Galambos György 
anacsthesiológus - inlenzív iherápiás szakorvos. T.: 94/377-132 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
A Sági u. 16. sz. alatti dohányüzlctbcn (Sághegy étterem mellett) 

Sopianae 69 Ft 10 db esetén 670 Ft 
Symphonia 64 Ft 10 db eseten 630 Ft 
2,5 I Coca-Cola „Nagyágyú" 143 Ft 

Színvonalas kiszolgálás, olcsó árak! 

Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat! 

Figyelem! Figyelem! 
Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy üzemanyagkutunknál 
valamennyi típusú személy-, illetve haszongépjárműhö2 
akkumulátorok árusítását megkezdtük! 

ELŐNYÖS ÁRON! 
CELLVO Kft. 

Celldömölk, Kolozsvári út 16. (VOLÁN-telep) 
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Ötven éve július 7-én volt a tanévzárás 

Iskoláink a világháború végén 
A második világháború befejezése - ötven 

év távlatában is - visszaidéződik az emléke
zetben. Az akkori idősebb és az életutat ép
pen kezdő nemzedékeket sokféle hatás érte. 
Fogság, családtagok elvesztése, megélhetési 
gondok, valamiféle újrakezdés, a diákság jö
vőbe nézése - amennyiben lehetett ilyen -
szorította a lelkeket. Elfelejthetetlen múlt ez, 
felidézése tanúságtétel. Az egyik fontos mo
mentum a háborús iskolás évek feleleveníté
se, hisz mi akkor voltunk diákok. Hol és ho
gyan kaptuk kézbe a rövidített tanév bizo
nyítványait, milyen is volt az akkori helyze
tünk? Erről emlékeztet az alábbi rövid interjú, 
amely városunk nagyrabecsült, szerény, a tör
ténelmi múltat hitelesen jegyző, megőrző, 
számunkra felelevenítő Horváth Lajos nyu
galmazott igazgatóval készült. Díszpolgári 
rangban is közénk „rejtőzve" sorsunkat f i 
gyelve, történelmünk betűvetését sorrendbe 
rendezve nyújtja át megőrzött ismereteit, 
amikor abból kell „vizsgáznunk", amit meg
éltünk ugyan, de a feledés homálya az Ő vi
gyázó tekintetével és köteteket kitevő króni
kái kapcsán hitelesül az igazmondás valósá
gává. 

- Iskoláink történetének összegezése mi
kortól meddig íródik igazgató úr krónikái
ban? 

- Az akkor „már" és a ma „még" élők 
közül nem kevesen írásban, még többen szó
ban elevenítették fel a második világégés 
megpróbáltatásait, pusztításait és borzalmait. 
Nyugdíjaskorom kezdetén jómagam is múlt
idéző lettem, és hivatásomból fakadóan min
denekelőtt iskoláink történetét rögzítettem 
írásban, a kezdetektől az 1948-as államosí
tásig. Kéziratos iskolakrónikáimban a háború 
ezen, intézményeinket sújtó rendel
lenességeit is részletesen feltártam. 

- A háborús évek hatása miiyen intézke
déseket követelt az iskoláktól? 

- 1943 tavaszán a helyi légoltalmi parancs
nokság szemlét tartott az iskolákban. Meg
vizsgálták a pincék befogadóképességét, óvó
helyi alkalmasságát, a mentőládákat, a kézi
fecskendőket és egyebeket. Elrendelték lég
oltalmi futóárkok ásását és befedését, majd 
rövidesen intézkedtek a nyugtalanságot keltő 
és a tanítás megszokott rendjét zavaró pró
bariadók megtartásáról is. A kicsit is gon
dolkodók ekkor már érezték a valós veszély 
közelségét. 

- A legnehezebb időszak kétségtelenül az 
utolsó háborús tanévet nyomasztotta legin
kább. Egyáltalán hogyan léteztek akkor az 
iskoláink? 

- Az 1944/45-ös tanév első munkanapja 
szeptember 11-én volt. E nap egy szokatlan, 
szirénás és légiriadós, tanulók és pedagógu
sok idegzetét erősen próbára tevő eseménysor 
kezdetét is jelentette. A próbariadós edzések 
az igazi veszélyekre készítették fel az érin
tetteket. Mikor a szirénák igazi légiriadót je
leztek, tanulók és nevelők félelemmel telítve, 
de fegyelmezetten vonultak le a hevenyészve 
megásott és kontár módra befedett árokóvó

iskolának is. (A mellékelt kép 1946 szeptem
berében készült.) 

- A különböző iskolák egymásra voltak utal
va, a baj tanulságokkal is szolgál. Összegezésül 
mit mondhat erről az utókor számára? 

- A tanév befejezésére vonatkozóan a zár
dai leánypolgári igazgatójának - László Dá
nielnek - „kéziratos" iskolai évkönyvéből 
idézem a következőket: „A háború befejezé
sét követő hetekben mtézetünk orosz hadi
kórház lett, majd annak távoztával rendbe
hoztuk a tantermeket, és május 7-én meg
kezdtük a tanítást... Mivel a község összes 
iskolája még katonai használatban volt, meg
hívtuk intézetünkbe az állami polgári fiúis-

helyekre. A veszély látszólagos múltával pe
dig újra megpróbáltak órarend szerint dol
gozni. A légiriadók szaporodása miatt szep
tember végétől már csak heti három napon 
próbálkoztak a tanítással, de október 21-én 
már ezzel is fel kellett hagyniuk. A riadókon 
kívül ennek egy másik oka is volt. Az iskolák 
épületét - egymást váltva - különféle katonai 
alakulatok vették igénybe. Tény, hogy a bom
bázások, na és az igénybevevők is hozzájá
rultak az épületek állagának romlásához. A 
legnagyobb sérülés a katolikus fiúiskolát érte. 
Bomba hullott épületének nyugati szárnyára, 
és az romba dőlt. Használható keleti szár
nyából 1946 augusztusában költöztek ki a 
szovjet katonák. Ezt az épületrészt önzetlen 
rohammunka után vette használatba a fiúis
kola. A bombatalálatos nyugati rész helyre
állítása később történt. Megjegyzem, hogy az 
iskolák államosítása után átmeneti otthont 
adott ez az épület a gimnáziumnak és az ipar-

kolát, a római katolikus elemi fiúiskolát, va
lamint az evangélikus fiú- és leányiskolát..." 
így tehát az utolsó háborús tanév befejezése 
a zárda épületében történt. A földszinten a 
katolikus és evangélikus elemisták vegyes 
osztályokban, míg az emeleten a polgárista 
fiúk és leányok külön-külön, délelőtti és dél
utáni váltással tanultak. Ez az időszak két 
hónapig tartott. A közös tanévzárás 1945. jú
lius 7-én volt. Említést érdemel a zárdai ven
déglátás gesztusa és az azzal való élés. Élővé 
tették a szép magyar nyelvünk egyik köz
mondásának, a „bajban ismerszik meg a jó 
barát"-nak aranyigazságát. Ezzel kapcsolat
ban egy óhaj fogalmazódik meg bennem: 
Bárcsak napjaink rangos vezetői - nem kis 
bajaink közepette - közérdekeinket hívebben 
szolgálva, egymással összefogva keresnék a 
kivezető utat! 

- Tisztelettel megköszönjük, amit felidézett 
számunkra. Dala József 

A Cellszolg Kft. a városért 
Tájékoztatót hallgatott meg a celli képviselő-testület a Cellszolg 

Kft. munkájáról. A hulladékszállítást önkormányzati rendelet alapján, 
míg a többi köztisztasági feladatot pályázat útján, éves szerződés 
keretében végzi a cég. A szemétszállítás évek óta veszteséges, ám 
idén - áremeléssel - nem lesz ráfizetéses a tevékenység. 

Az építőipari pályázatokon általában csak alacsony áron lehet el
nyerni a munkát. Emiatt az itt termelt jövedelem igen alacsony. 1994-
ben ezer elvégzett munkát számláztak, ennek árbevétele több mint 
42 millió forint. A tiszta jövedelem 316 ezer, amit felosztás nélkül 
a tőketartalékba helyeztek. 

Az idei év sem kecsegtet jó eredményekkel. Jelenleg 51 fővel 
dolgoznak, mindent megtesznek a folyamatos munka elvégzése ér
dekében, py. 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 25/1995. (VI. 21.) sz. rendelete 
a temetőkről és a temetkezések rendjéről 

Celldömölk Város Képviselő-testülete a helyi önkormány
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a te
metőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/1970. (IV. 
11.) ÉVM-EÜM. sz. együttes rendeletben foglaltak alapján 
a temetőkről és a temetkezések rendjéről az alábblak szerint 
rendelkezik. 

1. § 
(1) Az önkormányzati rendelet a temetők létesítésének, megszün

tetésének, fenntartásának, valamint a temetkezési tevékenység egyes 
kérdéseinek helyi szabályozására irányul. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Celldömölk város területén lévő 
köztemetőre, hősi temetőre (továbbiakban: temető), és a temetkezés
sel kapcsolatos tevékenységekre. 

(3) Temető létesítéséhez, bővítéséhez, részben vagy egészben tör
ténő megszüntetéséhez, felszámolásához az általános rendezési terv
ben meghatározottak szerint a képviselő-testület döntése szükséges. 

2. § 
(1) Köztemető: az önkormányzat által erre a célra kijelölt terület, 

melybe felekezeti, faji hovatartozás nélkül bárki temethető. 
(2) A város területén lévő köztemető: a celldömölki felekezeti te

metők melletti bővített terület. 
(3) A város területén lévő hősi temető: a Széchenyi út 525 hrsz.-ú 

terület. 
(4) A köztemető, a hősi temető és a felekezeti temetőkben lévő 

hősi sírok fenntartásáról Celldömölk Város önkormányzata Polgár
mesteri Hivatala útján gondoskodik. 

(5) A köztemető, a hősi temető és a hősi sírok üzemeltetésével 
együtt járó feladatok ellátására a Polgármesteri Hivtal ad megbízást. 

(6) A felekezeti temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az i l 
letékes felekezeti szerv gondoskodik. 

(7) E rendelet alkalmazásában üzemeltető a temető tulajdonosa 
által megbízott jogi vagy magánszemély. 

3. § 
Temetkezési helyek és szabályok 

(1) Halottat eltemetni, hamvasztott és exhumált halottak marad
ványait elhelyezni csak az üzemelő (le nem zárt) temetőben szabad, 

(2) A temetői sírhely táblákra, gyermeksírhely - umasírhely - sír
bolttáblákra, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre le
het felosztani. 

(3) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a 
nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni, 
és temetés céljából ismét igénybe lehet venni. Külön sírhely táblákat 
kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli halottak, valamint közte
metőben a halva születettek, az elvetélt magzatok és csonkolt test
részek eltemetésére. 

(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sor
számozott sírhelyekre kell felosztani. 

A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni. 
(5) A sírhelyeket a betemetés alatt álló sírhelytáblákban - fő sza

bályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni. 
(6) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. 

A lezárt táblába csak rátemetéssel, kettes sírba vagy sírboltba lehet 
temetni. 

(7) Az elhamvasztott elhunytak hamvait tartalmazó urnákat a te
metőn belül sírhelyben (rátemetéssel), umasírokban, umafalban, sír
emlékben vagy sírboltban lehet elhelyezni, illetőleg a hamvak az 
arra kijelölt helyen szétszórhatók. 

(8) A hamvasztásos temetésről gondoskodó személy kívánságára 
- az átvétel egyidejű igazolása mellett -'a hamvakat tartalmazó umát 
ki kell adni, és ennek megtörténtét, valamint a hamvak elhelyezésének 
helyét nyilvántartásba fel kell jegyezni. 

A kiadott umát a hozzátartozó a kegyeleti igények betartásával 
köteles eltemetni vagy elhelyezni. 

(9) Lezárt temetőből és sírhely táblából a holttest-maradványokat 
exhumálás útján lehet áthelyezni használatban lévő temetőbe. 

Exhumálás csak az ÁNTSZ Városi Intézete engedélyével és az 
üzemeltető jelenlétében végezhető. 

f l , 4. § 
UJ Az egyes temetkezési helyeket - a díszsírhely kivételével -

az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek kell 
kiválasztani, a helyszínen beazonosítani, illetve a használati díjat 
m e gfizetni . 

A használat a megváltás napjával kezdődik. 
Kettes sírhely esetén az utolsó beletemetéstől számított 25 évig 

biztosítani kell a használatot. 
A temetkezési helyekről nyilvántartó könyvet kell vezetni. 
(2) Az egyszeri megváltás időtartama: 
a) sírbolt esetében 60 év 
b) sírhely (egyes, kettes, hármas és gyermek) 25 év 
c ) urnakripta 10 év 
d ) urnasír (kolumbárium fülke) 10 év 
0) A használati idő letelte után a temetkezési helyek - külön 

tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra megválthatók. 
(4) Abban az esetben, ha a megváltási idő letelte után 3 éven 

belül a temetkezési helyet nem váltják meg, az üzemeltetéssel meg
bízott megtérítési igény nélkül azt újból felhasználhatja. 

(5) Sírhely, sírhelytábla vagy egész temető lezárását, kiürítéséi 
egy országos napilapban, helyi sajtóban, televízióban, a temető hir
detőtábláján közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a lezárás 

rS' l é S^ e l Ő U 6 h o n a P P a 1 ' a továbbiak pedig 2 havonként történjenek. 
(o) Ha a használat a (4) és (5) bekezdésben foglalt okok miatt 

szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból szár
mazó holttest-maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, 
amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a 
kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása 
mellett a temető üzemeltetője köteles gondoskodni. 

( ' ) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek kö
zött átruházni nem lehet, de a sírhelyet újramegváltó hozzátartozó 
használati jogot szerez. 

5. § 
0 ) A temető beosztott tábláiban sorszámozott sírhelyek méreteit 

a z *• sz. melléklel tartalmazza. 
(2) Mélyített sírhelybe (220 cm) - időarányos ellenérték felszá

mítása mellett - még egy koporsó temethető. 
(3) A kettes sírhely két nagy koporsó egymás melletti elhelyezé

sére szolgál [rátemetés a (2) bekezdés szerint]. 
(4) Felnőtt sírhelybe 6, gyermek sírhelybe 2 urna is elhelyezhető, 

ismételi díjbefizetés ellenében. 
( 5 ) Exhumálás és símyilás az elhalálozástól számított 5 éven belül 

1. sz. melléklet 
Sírhelym éretek: 
a) Sírhely 

egyes sírhely 
fettes sírhely 
hármas sírhely 
gyermek sírhely 

t>) Sírbolt 

kettes 
négyes 

c ) Sírhely mélysége 
d ) Sírbolt mélysége 
e ) Mélyített sírhely 

legnagyobb mélysége 
0 Umalcripta mérete 
g) Kolumbárium fülke mérete 
h) Síremlék maximális magassága 
0 Sírbolt maximáüs magassága 

Hossza Szélessége 
cm cm 
210 90 
210 180 
210 270 
130 60 

Hossza Szélessége 
(külső méretek) 

cm cm 
300 200 
300 300 
160 cm 
170 cm 

230 cm 
60 x 60 x 60 cm 
30 x 30 x 30 cm 
150 cm 
350 cm 
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2. sz. melléklet 
Sírhelyárak: 
a) Sírhely (25 évre) 

- egyes sírhely 1 500 f;l 
- kettes sírhely 2 500 Ft 
- hármas sírhely 3 000 H 
- gyermek sírhely 500 Ft 

b) Sírbolt (60 évre) 
- ketlecs 10 000 l-t 
- négyes 20 000 Fl 

c) Urna sírhely (10 évre) 1 000 Fl 
d) Kolumbárium (10 évre) 500 Fi 
c) Ravatalozó használati díj 

felszereléssel, hűtőhasználaimt 2 000 Ft/temetés 
f) Hűlőhasználat ravatalozó nélkül 200 Ft/nap 

csak közérdekből, illetőleg bűncselekménnyel összefüggő okból -
nyomozó hatóság általi elrendelés alapján - engedélyezhető. 

Fertőző betegségben elhaltra rátemetni csak a temetést követő egy 
év eltelte után szabad. 

(6) A sírhelyekel kifalazni, kibetonozni tilos. 
(7) A sírhelyeken felhantolt és hantolás nélküli sír alakítható ki 

az arra kijelölt parcellákban. 
6. § 

(1) Élők számára előre sírhelyet vásárolni tilos, kivéve akkor, ha 
kettes vagy hármas sírhely kerül megvásárlásra a fennmaradó sír
helyre. Sírbolt (kripta), umakripta előre is megvásárolható. 

(2) A fenntartó hozzájárulása szükséges: 
- fás szárú növény ültetéséhez, 
- síremlék állításához, sírkerel, fedett sírkeret (álkripta) készíté

séhez, umakripta létesítéséhez, valamint ezeken maradandó anyagú 
díszítés (szobor, felirat) elhelyezéséhez, megváltoztatásához, 

- sírbolt építéséhez, 
- a sír mellett pad felállításához. 
(3) Sírbolt (kripta) a nyilvántartó könyvben sírbolttáblaként meg

jelölt helyen, hozzájárulás alapján, maradandó anyagból készíteti, 
elsődlegesen koporsós temetést szolgáló építmény. A felépítendő sír
bolt tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának be kell mutatni. A 
hozzájárulást a fenntartó adja ki . 

(4) A sírhely, sírbolt felett rendelkezőnek (építtetőnek) azt kell 
tekinteni, aki a használati helyet megfizette. 

(5) A sírbolt fenntartásáról annak létesítője (örököse) köleles gon
doskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető 
felszólítja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikéi, hogy gon
doskodjon a helyreállításról. 

Eredménytelen felhívás esetén az üzemeltető kérelmére a jegyző 
elrendelheti a sírbolt eltávolítását, megtilthatja a sírboltba való to
vábbi temetkezést. 

(6) A sírbolttáblában megépített egyes sírboltokról sírbóltkönyvet 
kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az épíltelő (örököse) azon 
rendelkezéseit, kik temetkezhetnek az építménybe. Intézkedés hiá
nyában a sírboltba az építtető, annak házastársa, egyenesági rokonai 
és azok házastársai temelhetők. 

7. § 
Díszsírhelyek 

(1) A képviselő-testület díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt 
személyek részére, akik a város érdekében kimagasló gazdasági, tu
dományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységei fejleltek ki. 

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hoz
zátartozóját és a temető kezelőjét írásban kell értesíteni. 

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, és 
díjtalan. 

(4) Kérelemre - símyitás és rátemetés szabályainak megtartásával 
- az elhunyt özvegye is eltemethető a díszsírhelyre. 

(5) Rátemetésnél a felmerülő költségeket meg kell téríteni. 
(6) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhunyt(ak) hoz

zátartozói, ezek hiányában az önkormányzat megbízására és költsé
gére az üzemeltető köteles gondoskodni. 

8- § 
Nyilvántartások vezetése 

(1) Halottat felravatalozni, eltemetni, vagy elhamvasztani csak 
szabályszerű orvosi vizsgálat és anyák ön yvezielés után, az erről szóló 
halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad. 

(2) Az üzemeltelő a temetőkről nyilvántartó könyvel és sírbolt
könyvel köteles vezetni. 

(3) A nyilvántartó könyvbe minden lemetést (umaelhelyezést) idő
rend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a 
temetés napja, az elhall neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, 
az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytnál a halál oka, a 
sírhelytábla (parcella), sorhely, sír száma, valamint a síremlékre vo
natkozó bejegyzések és a temetkezési szolgáltatást végző megjelö
lése. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatói kell vezetni, 
amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyének pontos megjelölését 
tartalmazza. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult sze
mély nevét és címét. 

(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva 
született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született 

anyjának nevét, elhantolás, (uma)elhelyezés időponijái és a föléje 
lűzött jelfa sorszámát. 

(5) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére 
szolgál. A sírboltkönyvet a (3) bekezdésben meghatározott tarta
lommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-
könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendel
kezéseit. 

(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a 
temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak 
hatósági eljárásokhoz szabad adni. 

(7) A lemelő részletes térképét annak bejáratánál ki kell függesz
teni, azon fel kell tüntetni az egyes táblák helyéi, milyenségéi, (gyer 
meksírhely, sírbolttábla síb.) a táblában található sorokat, és a sorokon 
belül elhelyezkedő sírhelyeket. 

A térképei a változásokkal legalább félévente ki kell egészíteni. 
9. § 

Temetkezési szolgáltatások 
(1) A temetőkben a temetkezési szolgáltatásról az üzemeltelő, az 

egyéb jogszabályban meghatározóit engedéllyel rendelkező gazdál
kodó szervezel vagy egyéni vállalkozó (továbbiakban: lemetkezési 
szolgáltatást végző) az e rendeletben, valamint a temető házirendjé
ben foglalt előírások szerint gondoskodik. 

(2) A temetkezési szolgáltatást végző a tevékenységének a tele
pülésen történő megkezdésekor köteles a temető fenntartóját e lényről 
írásban tájékoztatni. 

A fenntartó köleles a tájékoztatás tudomásulvételével egyidejűleg 
e rendelet, valamint a temetők házirendjének egy példányát a temet
kezési szolgáltatást végzőnek megküldeni. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak állal végezhető temet
kezési szolgáltatások: 

- halottszállítás (hűtőkamráig - ravatalozótól a sírig) 
- ravatalozás 
- el temetés 
- hamvasztás, umakiadás 
- exhumálás 
- kel lékértékesítés 
- sírgondozás, sírbeültetés 
- síremlékkészílés és felállítás, felújítás, bontás, ehhez kapcsolódó 

törmelék elszállítása 
- sírboltépítés, felújítás, bontás, ehhez kapcsolódó törmelék el

szállítása 
- hamvak szórása (kijelöli helyen) 
- anyakönyvezietéssel, sír hely használattal, egyéb engedélyek be

szerzésével kapcsolatos ügyintézés, meghatalmazás alapján. 
(4) Az olyan, a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokén, 

melyek az önkormányzat tulajdonát képező, az üzemeltelő haszná
latában lévő eszközök (pl. ravatal, kandeláberek stb.) igénybevéte
lével történnek, a lemetkezési szolgáltatást végző köteles szolgálta
tási, i l l . a 2. sz. mellékletben meghatározott használati díjat fizetni 
a fenntartónak. 

10. § 
(1) A temetés módjára, illetve a hamvasziásra az elhunyt éleiében 

leli nyilatkozata, ennek hiányában a lemeiésről (hamvasztásról) gon
doskodó személy rendelkezése az irányadó. 

(2) A rendelkezésre való jogosultságot az üzemeilelő-, i l l . a le-
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metkezési szolgáltatást végző csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal 
kapcsolatban kifogást jelentettek be. 

A rendelkezésre jogosult jogutódai: az elhalt házastársa, örököse, 
eltartója - egymást követő sorrendben - az azonos sorrendbeliek 
pedig együttesen. 

11. § 
(1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a szer

tartás (búcsúztatás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva 
tartani az oszlási vagy roncsok állapotban lévő holttest koporsóját. 

(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját lezárt állapotban 
kell felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad. 

12. § 
Temetőben történő munkavégzés 

(1) A temetőben munkát végezni az e rendeletben és a temető 
házirendjében foglaltak szerint lehet. 

(2) Az egyes temetkezési helyek birtokosai gondoskodnak: 
- egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág (dísznövény), ta

lajtakaró növény, alacsony cserje ülteléséről, ápolásáról, Öntözéséről, 
- cserepes, vágott, élő- és művirág, valamint koszorú elhelyezé

séről. 
(3) Az építési, bontási, helyreállítási, beszállítási munkák meg

kezdését az üzemeltetőnek írásban be kell jelenteni. 
Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, 

amely tartalmazza a folyószámol, a bejelentés és a munka megkez
désének időpontját, a munka helyét (parcella, sor, sírhely), megne
vezését, elvégzésének munkanapban meghatározott idejét, valamint 
az építtető és a kivitelező nevét, címét. 

(4) Síremlék felújítása esetén, ha az nem a helyszínen történik, a 
temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető hozzájárulása szük
séges. 

13. § 
A temetők rendje 

(1) A temetők nyitvatartási ideje: 
- március 1-től november 10-ig 06.00-20.00 óráig, 
- november 11-től február 28-ig 07.00-18.00 óráig. 
(2) A temetőkből a nyitvatartási idő letelte után külön felszólítás 

nélkül el kell távozni. 
(3) A nyitva tartást, a temetők házirendjét a temetők bejáratánál 

elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni. 
(4) A temetési szertartások zavartalan lebonyolítása érdekében az 

üzemeltető a szertartások időpontjáról és a ravatalozó használatáról 
nyilvántartást vezet, továbbá a házirendben szabályozhatja, a kegye
leti szempontok betartásával a szertartások időpontját, rendjét. 

14. § 
(1) Az üzemeltető köteles gondoskodni a temető tisztántartásáról, 

a parki és zöldfelületi rendszer gondozásáról, továbbá a sírokról le
kerülő hulladékok elszállításáról a kijelölt hulladéklerakóhelyre. 

(2) A sírokról lekerülő hulladékot csak az erre a célra kijelölt 
helyen szabad elhelyezni. 

(3) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megron
gálásáért, esetleges eltulajdonításáért az üzemeltető felelősséggel nem 
tartozik. 

15. § 
(1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a te

metőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák végzésé
hez. 

(2) Személy- és tehergépkocsival és más járművel a temető(k) 
területére csak az üzemeltető külön engedélyével szabad behajtani. 

(3) Tilos: 
a) A sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak beszennyezése, 

jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása. 
b) A temető területén minden olyan magatartás tanúsítása, amely 

a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti. 
c) A temető területéről a sírok díszítésére szolgáló tárgyak (ko

szorú, gyertya stb.) október 25. és november 5. közötti időben történő 
kivitele. 

d) A temetőben virágot, vagy bármi más tárgyat árusítani. 
e) A temető területére állatot bevinni. 
f) A sírhelyek, sírboltok, umakripták bekerítése. 
g) 14 éven aluli személynek kísérő nélkül a temetőben tartózkodni. 
h) Engedély- vagy hozzájárulás-köteles munkát e nélkül végezni. 
i) Sírbolttáblának: ki nem jelölt táblában sírbolt elhelyezése. ( 

(4) Az e rendeletben előírt engedélyek, hozzájárulások hiánya, 
illetve a sírhely gondozás elmulasztása esetén az üzemeltető: 

a) a sírhely birtokosát - határidő megjelölésével - felhívja a sé
relmes állapot megszüntetésére; 

b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi 
(elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára. 

16. § 
Szabálysértések 

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabbnak nem minősül, sza
bálysértést követ el és 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható 
az, aki: 

a) temetőnek ki nem jelöli lerülelen halottat eltemet, vagy halott 
hamvait szétszórja, 

b) sírt, vagy sírboltot az ANTSZ engedélye és az üzemellető je
lenléte nélkül kinyil, abból exhumál, 

c) sírgödröt kibélel (kifalaz, kibetonoz), 
d) a temetőkben a ravatalozón kívül máshol halottat ravataloz, 
e) temetkezési szolgáltatási e rendelettel ellentétes módon végez, 

engedély nélkül halottat elteméi, vagy hamvakat helyez el, 
f) engedély nélkül sírboltot létesít, vagy annak fenntartására vo

natkozó kötelezettségéi nem teljesíti, 
g) a temetőben síremlékei, sírkeretet, fedlapot a helyszínen enge

dély nélkül készít, 
n) továbbá aki a 15. § (2-3) bekezdésében foglalt tilalmakat meg

szegi. 
(2) A rendelet megszegőinek letten ért elkövetőit a rendőrség, a 

közterület-felügyelet, illetve a polgármesteri hivatal részéről eljáró 
és erre felhatalmazott személy 2000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 
sújthatja. 

17. § 
Záró rendelkezések 

(1) Az üzemellető a temetkezési helyek kialakításának rendjére, 
az előírt nyilvántartások vezetésére az átvétel időpontjától köieles 

(2) Az a temetkezési szolgáltatási végző, aki megsérti a rendelet 
ben foglaltakat, kitiltható a temetőből. 

(3) E rendelet 1995. augusztus 1. napján lép hatályba. 
Celldömölk, ¡995. június 21. 

Makkos István 
polgármester 

Baranyai Attiláné dr 
jegyző 

Sághegyi szüret '95 

Képzőművészeti pályázat 
A celldömölki Kresznerics Ferenc Könyv

tár a Sághegyi Szüreti Napok "95 rendezvény
sorozat részeként képzőművészeti pályázatot 
hirdet. A pályázat célja, hogy megismerjétek 
és megismertessétek épített környezetünk ér
dekességeit, szépségeit. 

A pályázati téma: 
KEMENESALJA ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEI 
Ábrázolható a megjelöli tájegységen talál

ható műemlék, műemlék jellegű épület, népi 
építészeti emlék, vagy annak egy részlete (pl. 
kapu, homlokzat, torony stb.) 

Pályázati feltételek: 
- Részt vehet minden általános iskolás és 

gimnáziumi tanuló 10—14 éves korig egyéni 
alkotásaival. 

- Egy pályázó maximum 3 db művet küld
het be. 

A pályamunka technikája: 
- grafika (ceruza, toll, tus, monotipia stb.) 
- festő technika (akvarell, tempera, pasztell 

stb.) 
A kép mérete: 

35 x 50 cm-es vagy 
50 x 70 cm-es paszpartuzva. 
A z alkotások hátlapjára adataitokat (név, is

kola, osztály) legyetek szívesek felírni. 
Beküldési határidő: 1995. szeptember 18. 
Cím: Kresznerics Ferenc Könyvtár Gyer

mekkönyvtára, 9501 Celldömölk - Pf.: 40. 
A legjobb pályaművek alkotói könyvjuta

lomban részesülnek. 
A z erdményhirdetés és az ünnepélyes díj

kiosztás ¡995. szeptember 22 én 15 órakor 
lesz a könyvtárban, amely alkalomból a zsűri 
állal kiválasztott pályaművekből rendezett ki
állítás is megtekinthető. 
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0 OZAIK Nyári madárles 
Omitológus barátaink. Erdé

lyi Gyula és Vitányi Ödön, 
időnként átruccannak Pápáról, 
értékes természetvédelmi terüle
tünkre és azokra a helyekre, ame
lyekre figyelmüket felhívjuk. 
Évente többször ismétlődő ma
dárfigyeléseik során értékes ada
tokat szolgáltatnak számunkra. 
Legutóbb 26 faj - május végi 
adat - jelenlétéről adtak hírt, 
aminél több van a Sághegyen, de 
itt-tartózkodásuk idején ennyivel 
találkoztak. Viszont érdekes jel
zést közöltek, miszerint a koráb
bi megfigyelések során nem re
gisztrálhattak három madárfajt, 
ezzel nőtt a lista. A nyaktekercs
ről, a karvalyposzátáról és a csil-
csalp füzikéről van szó. Bizonyo
sak abban, hogy ezek a fajok ko
rábban is léteztek térségünkben. 

de megfigyelésük csak most járt 
eredménnyel. 

A szakkönyveket fellapozva 
értékes adatokat olvashatunk 
ezekről a madarakról, itt csupán 
azt jegyezzük meg, hogy mind
három vonuló, de vidékünk nap
jainkban még kiváló élőhelyül 
szolgál számukra. Régi kíváncsi
ság feloldására is kértük értő ba
rátainkat, nevezetesen arra, hogy 
a hegy közelében lévő Pletnics-
majort is figyeljék meg. Itt még 
az élőhely láthatóan tartósan a ré
gi maradt, a természet rendje 
drasztikusan nem lett megboly
gatva. Feltételezésünk szerint e 
helyen a madárvilág gyönyörű 
szigetére lelhetünk. Tiszteletben 
tartva a magántulajdonú helyet -
a gazda távolléte miatt - a terü
letet nem járták be barátaink. 

CílLPCSALP 
FÜZIKE 

V 

Aduit : 

<<0 

Karvalyposzáta 

Csak körbesétálták, de a madár-
hangok alapján igazolni látszik 
feltételezésünk. így is észlelték 
a vadgerlét, a nagy fakopáncsot, 
a sárgarigót, a fülemülét, a ba
rátposzátát, a tövisszúró gébi
cset, a mezei pacsirtát, a fürjet, 
a cigánycsaláncsűcsot és a ten
gelicet. Remélhetőleg alkalmas 
időben e kérdésben többre jutha
tunk. A mostani megfigyelés egy 
ponton vitatémává is lett. A ta
vaszon filmforgatás közben a 
hegy alatt dr. Sipos Endre meg
pillantotta a harist. Ezt nagy 
örömmel közöltük pápai omito
lógus barátainkkal. Erdélyi Gyu
la beszámoló levelében erről így 
vélekedett: „Nincs okom és jo
gom kétségbe vonni az általad 
jelzett személy szakavatottságái, 

ám én mégis gyanakszom. A ha
ris rendkívül ritkán kerül szem 
elé. Hangját is csak alkonyatkor 
(néha éjszaka) hallani. Lehet, 
hogy harist láttatok, de fennáll a 
tévedés lehetősége. Ezért csak 
biztos adat fogadható el." Tehát 
a haris egyelőre kérdőjeles ma
darunk csupán? 

DJ. 

• 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Tóth Csaba Péter és Bella Mónika 
fia: Patrik, Szabó Balázs és Orbán Ddikó 
Csilla fia: Krisztián Balázs, Steiner Tamás 
és Czilinger Csilla fia: Baltazár, Mendel Zsolt 
és Harsányi Beatrix fia: Ákos, Sebestyén La
jos és Elek Ágnes leánya: Flóra, Németh Fe
renc és Németh Mónika leánya: Kitti Mónika, 
Kolonics Ferenc és Koncsik Viktória fia: 
Erik, Horváth László és Kucsera Katalin Klá
ra fia: László, Kovács Sándor és Nagy Irén 
leánya: Bettina, Fábián Ferenc és Elek Márta 
Mária fia: Benjámin Zoltán, Nyéki Zoltán és 
Bella Éva leánya: Jennifer. 
Házasságkötés: Kiss Natália és Szabó Csaba 
János, Dankovics Rita és Berghoffer Zoltán, 
Horváth Anikó és Kocsis Zsolt, Tóth Babéit 
Noémi és öri Gábor János, Tarczi Mónika 
Izabella és Kozári István, Kiskovács Györgyi 
Erika és Remport Lajos, Karádi Judit Nikolett 
és Palotai Attila, Nováki Márta és Radányi 
Károly, Horváth Orsolya és Patyi Csongor 
Szabolcs, Deé Éva Tünde és Porkoláb József. 
Halálozás: Berecz Endréné sz. Zsiray Erzsé
bet, Dezső Imréné sz. Szabó Ilona, Csorna 
Piroska, Boldizsár Imréné sz. Gócza Mária, 

Papp Ferenc, Horváth Józsefné sz. Marsai 
Anna, Somogyi Imre, Csuka Sándor, Dénes 
György, Benkő Jenő, Pribus Imre, Bertha 
László Vilmos, Varga Józsefné sz. Vígh An
na, Horváth László, Horváth Győző, Rózsa 
Gyuláné sz. Farkas Anna, Fuli Lajosné sz. 
Horváth Erzsébet, Borsodi Ilona. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Wittinger László és Tóth Marianna 
leánya: Regina, Varga László és Berkes Pi
roska fia: Martin Endre, Farkas Zoltán és 
Rácz Adrienne leánya: Barbara. 
Halálozás: Bolla Ferencné sz. Simon Erzsé
bet, Magyar György. 

KEMENESKÁPOLNA 
Születés: Tanai Gyula és Horváth Erzsébet 
Anna leánya: Patrícia. 
Halálozás: Karáth Anna, Sali Józsefné sz. 
Készei Rozália. 

OSTFFY ASSZON YFA 
Születés: Nagy Tibor és Horváth Tünde fia: 
Tibor. 

BOBA 
Születés: Csajbók István és Kollár Hedvig 
fia: Erik, Kiss László és Tanai Éva fia: Lász
ló. 

NEMESKOCS 
Születés: Bolla Ferenc Róbert és Csendőr 
Nóra fia: Tamás. 

KEMENESSZENTMÁRTON 
Születés: Tompa Ervin Dániel és Csukovics 
Mária Magdolna leánya: Fanni Stefánia. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Bárány András és ülés Márta le
ánya: Dorothy. 

MERSEVÁT 
Születés: Borbács Tibor és Nagy Mónika fia: 
Máté. 

NAGYSIMONYI 
Születés: Major János Zsolt és Csorba Bar
bara leánya: Jennifer. 
Halálozás: Ádám Kálmán, Vajda Imréné sz. 
Lábos Erzsébet, Szegvári László. 

KELÉD 
Születés: Czigány Tamás és Pécz Marianna 
fia: Krisztián Tamás. 

CSÖNGE 
Házasságkötés: Szabó Gyöngyi és Sallai 
Iván. 

KEMENESMIHÁLYFA 
Halálozás: Gulyás Józsefné sz. Tőke Ida. 

VÖNÖCK 
Halálozás: Varga László. 

BORGÁTA 
Halálozás: Csirkovics Dezsőné sz. Tóth Jo
lán. 
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„A tavasz tizenhét pillanata' 

Janus-arcú labdarúgó-bajnokság után 
Beszélgetés Sebestyén Attila edzővel 

Az őszi mélyrepülést követően - a 
nehéz tavaszi sorsolás ismeretében -
senki sem irigyelhette Sebestyén At
tilát, aki átvette Szabó Ferenc helyét 
az edzői kispadon. Távoli remény
nek tünt akkor még az osztályozó el
kerülése is. A tizenöt forduló mellett 
az Idény nagy eseményei közé sorol
hatjuk az edzőváltást és három új já
tékos leigazolását a csapathoz. A ta
vasz tízenhét pillanatát felelevenítve 
Sebestyén Attila adott értékelést la
punknak a CVMSE megyei bajnok
ságban 10. helyen végzett együtteséről. 

- Pór hónap alatt mintha kicserélődött vol
na a csapat, pedig „csak" néhány változás 
volt a keretben... 

• A kenyéri Gyurák Antalt már korábban 
láttuk játszani, és pár edzés alapján megállapí
tottuk, hogy szükségünk van rá, ezért vég
érvényesen leigazoltuk Beledből. Markos 
Róbertet ismertem, és a jó kapcsolatnak kö
szönhetően hamar sikerült nyélbe ütnünk az 
igazolást az egyházashetyeiékkel. Tóth Jó
zsef Kamondról jelentkezett nálunk, és ki
hagyhatatlan lett a csapatból. Mindhárman 
oroszlánrészt vállaltak a gárda menetelésé
ből: Gyurák és Markos a 22 gólos tavaszi 
termésből 14 találattal vették ki a részüket, 
Tóth pedig a mezőnyben játszott nagyon 
hasznosan. A javuláshoz természetesen szük
ség volt arra, hogy a régi mag (Kolonics, 
Nagy A., Tarczi, Dénes, Závecz, Jánosa, 
Molnár, Varga I.) teljesítménye 180 fokot 
változzon Őszhöz képest. Pár meccs után ösz-
szerázódott a társaság és stabil kezdőcsapat 
formálódott, amelyet ritkán kelleti megbon
tanom sérülés vagy egyéb okok miatt. A két 
kapus (Finta és Zseli) megítélésem szerint 

sokat fejlődött, köszönhetően a csapat mellé 
került Gasztonyl Csabának, aki kapusedző-
sége mellett a technikai vezető feladatait is 
ellátja. Az ifiből felkerült fiatalok (Mórocz, 
Sárközi, Hérlncs, Varga N.) felnőttek a fel
adathoz. Sajnos, Sebestyén Norbert és Vlda 
a tavaszi idény elején cserbenhagyták az 
együttest összességében elmondhatom, 
hogy a fiúk nagy akarattal, lelkesedéssel és 
fegyelmezetten játszották végig az idényt. 
Minden mérkőzésen pályára lépett Molnár 
Imre, és csak egy találkozóról hiányzott 
Nagy A., Dénes, Kolontcs és Gyurák, ket
tőről pedig Tarczi és Závecz. 

- Korábban a legnagyobb gond az edzés
látogatottság alacsony szintje volt. Sikerült-e 
ezen javítani? Minek tulajdonítható, hogy a 
tavaszi 15 mérkőzésből 9 győzelem és 6 ve
reség mellett egyetlen árva döntetlen sem 
született? 

• A két kérdés szorosan Összefügg. Az 
első négy tavaszi meccs közül három ide
genben volt, és csak egyszer sikerült győz
nünk. Ez részben annak tudható be, hogy más 
rendszerben és stílusban próbáltunk játszani: 
áttértünk a 3 támadós játékra, amelyben a 
csatároknak is vissza kellett zárkózniuk vé
dekezés során. Emiatt nem csak a véletlenen 
múlt, hogy nem játszottunk döntetlent, ami 
3 pontos rendszerben egyébként is keveset 
ér. A tudatos, fegyelmezett csapatmunkára 
jellemző, hogy mindössze egy kiállítás volt 
a csapatnál, sárga lapok pedig csak olyan 
mennyiségben, ami - egy-két eset kivételével 
- nem vont maga után eltiltást. Törekedtem 
arra, hogy a korábbi katasztrofális edzéslá
togatottságon változtassunk: elértük az ed
zésintenzitás 70 százalékos szintjét, ami me
gyei viszonylatban jónak mondható. Különö-

A kézilabda férfi NB II végeredménye 
1. Várpalotai Érdekesség, hogy a celldömölki csapat 

Bányász 20 1 1 636-476 41 ősszel 266, tavasszal pedig 267 góllal terhelte 
2. Balatonfüred 17 1 4 595-460 35 meg az ellenfelek hálóját. 
3. Várpalotai 

Unió 13 4 5 571-487 30 A CVMSE-Cellkolor 
4. Tatai HAC 13 3 6 509-509 29 házi góllövőlistája 
5. FOTEX 1. Kósa 98 

2. Gócze. 84 VSE B 12 3 7 530-473 27 
1. Kósa 98 
2. Gócze. 84 

6. CVMSE- 3. Kiss Z. 75 
Cellkolor 9 1 12 533-558 19 4. Tóth R. 67 

7. Sopron 6 5 11 524-591 17 5. Horváth A. 55 
8. Tarján SE 8 1 13 458-505 17 6. Bagics 47 
9. Kapuvár 6 5 11 478-539 17 7. Gulyás 39 

10. Győri Vertikál 7 1 14 458-483 15 8. Fonyó 23 
11. Komárom 6 2 14 394-446 14 Egy mérkőzésen belül Bagics és Horváth 
12. Kisbér 1 1 20 412-571 3 A. volt a legeredményesebb 10-10 találattal. 

sen Jánosa, Kolontcs, Dénes, Zseli, Finta 
Nagy és Molnár jártak elöl jó példával az' 
edzéseken való részvételben, de a többiek is 
közepes szinten megjelentek. A csapat erőn
létének ugrásszerű javulása döntően befolyá
solta, hogy a mérkőzéseken nemegyszer az 
utolsó percekben szereztünk gólokat. A bra
vúros győzelmek mellett alig két olyan 
meccsre (Egyházasrádóc, Szergény) emlék
szem, amikor elégedetlen voltam a mutatott 
teljesítménnyel. 

- Milyen az utánpótlás helyzete, és hogyan 
látja a cell't labdarúgás jövőjét? 

• Az ifik hullámzó teljesítménnyel bronz
érmesek lettek a bajnokságban: 60 százalé
kuk serdülő korú, ezért kiváló eredménynek 
tartom harmadik helyezésüket. Az utolsó Öt 
meccsen Boznánszky Gábor irányította az 
együttest, előtte a bajnokság folyamán Szent
györgyi József foglalkozott a csapattal. Ke
vés az iskolákból felfelé áramló labdarúgó, 
de a focipalánták nagyon ügyesek, s hosszabb 
távon jó utánpótlási bázist jelenlenek, amit 
módszeres képzéssel kívánunk elősegíteni. 
Ha környékbeli tehetséges, fiatal játékosok
kal sikerül erősítenünk, akkor a felnőtte! 
az új bajnokságban megcélozhatjuk az 
Öt hely valamelyikét, s képesek lehetünk a 
Celldömölkhöz méltó szereplésre. Reméljük, 
hogy a város legalább a mostani színvonalon 
támogatja a csapatot, bár ez. csak megyei 
szinten elég, hiszen az NB III-hoz többszörös 
pénzre lenne szükség. Közismert, hogy a vá
ros sporthangulatát meghatározza a labdarú
gók szereplése: jó teljesítmény esetén 6-700 
néző jön ki a pályára. Megnyugtató lenne, 
ha az új bajnokság előtt hosszabb távra ki
alakulna az a modell, amelyben az egyesület 
és a szakosztály működni fog. Ezúton is sze
retném megköszönni az egyesület vezetőinek 
és a labdarúgóknak, hogy fiatal edző létemre 
sikeresen debütálhattam a felnőttek között! 

Németh T. 
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