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mi 
Millecentenáriumi emlékliget 

készül Celldömölkön 
A millecentenáriumi megemlékezések egyik szép és maradandó 

formája az emlékliget létrehozása. Ennek támogatása érdekében a 
Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatala, a Belügyminisz
térium, a Települési önkormányzatok Országos Szövetsége és a Ma
gyar Környezetvédelmi Egyesület pályázatot írt ki önkormányzatok 
részére. A kiírók térítésmentesen fákat és cserjéket biztosítanak har
minc- és százezer forint közötti értékben. 

A Celldömölkön létrehozandó liget a Sági út és a Hunyadi utca 
sarkán található ügynevezett Rózsaliget helyén lenne. A teljes beru
házás értéke mintegy kétmillió forint. Ebből a parkon belül kialakí
tásra kerülne kisgyermekek részére játszótér, a nagyobbaknak sport
szereket állítanának fel, sétautakat vehetnének birtokba a pihenni vá
gyók és nem utolsósorban emléktábla kerülne felállításra a honfogla
lás 1100. évfordulójának tiszteletére. 

A felújításra 300 ezer, a fenntartási költségekre 50 ezer forintot 
hagyott jóvá legutóbbi ülésén a cclli képviseld-testület. Az Összeg a 
pályázat beadásának saját erős részét képezi. gy. 

_ , m Az Új Kemenesalja következő száma yJl VflSOlllk - a nyári szabadságolásokra való tekin-
, . tettel-négy hét múlva, augusztus 15-én 

f i g y e l m é b e ! j e I e n i k m e S - Olvasóink és hirdetőink 
megértését kérjük. 

Jól sikerült nyílt nap 
a munkaügyi kirendeltségen 
Június 29-én Celldömölkön is 

nyílt napot tartott a Munkaügyi 
Központ helyi kirendeltsége, 
mint ahogy tették azt az ország 
minden ilyen intézményében. 

Mint megtudtuk, a várakozá
sokat felülmúlta az érdeklődés. 
Negyvenhetén jelentek meg, 
ezért a tervezett egyéni tájékoz
tatás helyett csoportos informá
láshoz folyamodtak a központ 
szakemberei. A kötetlen hangulat 
és a kimerítő" tájékoztatás ered
ményeként az érintettek nagy ré
sze újra megjelent a kirendeltség
ben, hogy a munkanélküli beje
lentkezés formális dolgait is el
rendezzék. Négy felsőfokú vég
zettségű egyén is jelentkezett. 
Számukra is segítenek a munka
lehetőségek fellelésében. Van rá 
példa, hogy a szomszédos 
Veszprém megyében sikerült 
munkát találniuk diplomás mun

kanélkülinek. Számukra jelenleg 
átképzési lehetőség is van. A 
Munkaügyi Központ dolgozói 
erről is szívcsen adnak részlete
sebb tájékoztatást. 

A munkáltatók is értesültek a 
pályakezdő munkanélküliek új 
ellátási rendszeréről. Jelenleg 
(július 5-éig) 26 kérelmet kapott 
tőlük a kirendeltség a pályakez
dők munkát apasztalat-szerzésú 
alkalmazása támogatására. 

Ami a nyári eseményeket ille
ti , csak a felsorolás erejéig: július 
30-án egynapos impulzus trénin
get tartanak, ahol a pályakezdők 
pályaismeretét mérik fel számí
tógépes tesztek segítségével; au
gusztus 5-7. között háromnapos 
álláskeresési technikákkal foglal
kozó tréning lesz, amelyet erre a 
témára külön kiképzett szakem
ber fog vezetni. 

gy-

Közmeghallgatás a városrendezési tervről 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Közmeghallgatással kezdődött a celldö
mölki képviselő-testület nyári szünet előtti 
utolsó ülése június 26-án. A téma a Schomer 
Urbanconsult Kft. által készített, Celldömölk 
város általános és részletes rendezési terve 

volt. Makkos István bevezetőjét követően 
Schomer András, a készítő cég ügyvezetője 
röviden ismertette a tervet, amelynek sarkalatos 
pontja a helyi erőforrások felkutatása és a sza
bályozott építkezés messzemenő betartása. 

A folytatásban az érdeklődők kérdéseire 
válaszolt az építész. Néhány konkrét problé
ma, mint például a városközpont és Alsóság 
közötti terület beépítése, a teherautó-forga
lom elterelésére szolgáló út helye került rész
letesebb ismertetésre. Tekintettel arra, hogy 
más témában sem volt kérdés vagy észrevé-

(Folylatás a 3. oldalon) 

Epül a stratégiai olajtároló 

Alapozási és földmunkákkal megkezdődtek a celldömölki olajtároló építési 
munkálatai a malom mellett. Értesüléseink szerint 1998-ban fejeződik be a 
beruházás V. L. 

Batthyány-napok Jánosházán 
A közelmúltban a jánosházi 

Batthyány Lajos Általános Iskola 
szervezésében került sor a Bat
thyány-napok elnevezésű ren
dezvénysorozatra. A műsorok 
szervesen kapcsolódtak a hely
ség megalapításának 600. évfor
dulója tiszteletére szervezett ün
nepségekhez. A rendezvénysoro
zat befejezése után megjelent tá
jékoztatóból további részleteket 
is megtudtunk. Az egész még 
május 26-án, a gyermeknappal 
kezdődött. Ezt követte a 29-ei bé
csi út, ahol a testvériskola diák

jaival mértek össze tudásukat a 
zöld füvön. 30-án volt a Bat
thyány-napok hivatalos megnyi
tója. A gyermekkiáilításból és a 
Tarisznyás együttes koncertjéből 
álló rendezvény nagy sikert ara
tott. 31-én tartották a Batthyány 
Kupa elnevezésű nemzetközi 
kispályás labdarúgótornát, ame
lyen csaknem 20 csapat vett 
részt, és a házigazda iskola dia
dalmaskodott. Ezen a napon az 
osztrák levelezőpartnerek - akik-

(Folytatás a 3. oldalon) 
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HONIKER 

MEGNYITOTTUK 

CELLDÖMÖLKÖN 
(Szentháromság tér 6.) 

Élelmiszer Diszkont 
Áruházunkat. 

JÓ ÁRUVÁLASZTÉKKAL, 
UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL, 

KEDVEZŐ ÁRAKKAL, AKCIÓKKAL 
VÁRJUK ÖNT! 

Kristálycukor, 1 kg 

Vénusz étolaj, 1 lit. 

Finomliszt, 2 kg 

Tomi Kristály, 2,4 kg 
mosópor 

Ariel utántöltő, 2,4 kg 

WC-papír, 4 tekercses 

AKCIÓS AR 

97 Ft 

99 Ft 

470 Ft 

869 Ft 

89 Ft 

és még többféle termék AKCIÓS áron 
az engedményes készlet erejéig. 

Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 7.00-18.00 óráig, 
szombaton 7.00-12.00 óráig. 

JÖJJÖN A MANNÁBA, 
TÖBB MARAD 

A KASSZÁBAN! 

Átkeresztelkedett a Bagoly bár 

Indul a Bagoly-expressz 
Űj színfolttal gazdagodott a 

közelmúltban Celldömölk belvá
rosa. Az erre járó arra figyelhet 
fel, hogy a fényképészet mellett 
egy vasúti személykocsi végét 
látja. Jobbra mellette egy igazi 
szemafor. Az ajtón belépve meg
erősödik az érzete, hogy vonatra 
szállt a városközpontban, még
hozzá valószínűleg első osztályú 
kocsiba. Amikor már-már csip
kedni kezdi magát, nem álmodik-
e, észreveszi, hogy a tér tágasabb, 
szemben vele pedig italpulL 

A közismert Bagoly bár veze
tője, Szálai István baráti társasá
gában azon kezdte tömi a fejét, 
hogyan kellene átalakítani a már 
megszokott szórakozóhelyet. 
Végül mintegy negyed évvel 
ezelőtt született meg az elhatáro
zás: vasúti kocsi formájúra vará
zsolják az eddigi hagyományo
sat. Az elhatározást lázas tevé
kenykedés követte. Leselejtezett 
termes személykocsi belső be
rendezéseit vásárolták meg: ülé
seket, csomagtartókat, ablakokat, 
függönyöket, a tető legömbölyí
tett részét a világítótestekkel. 
Mindezt felújítva aztán olyan 
ügyesen helyezték el a belső tér
ben, hogy a belépőben valóban 
az az érzés támad, hogy vonatra 

szállt. A kialakítás még izgalma
sabb lett azáltal, hogy a felső 
szinten berendeztek egy galériát 
is ugyanígy, ahová tizenhét lép
csőnjuthat fel a vendég. Nem hi
ába reklámozza magát úgy a cég, 
hogy ez Magyarország első eme
letes vonata. 

Mindig öröm a tudósítónak, ha 
olyasmiről számolhat be, ami 
szép és ötletes, ami kedves szín
foltja lehet a városának. Egy ven
déglátós, aki Celldömölkön 
„vasúti kocsivá" alakítja az üzle
tét, nem csak Ötletes ember, de 
egy kicsit tiszteleg is a város vas
utas lakossága előtt. Mellesleg 
pedig az sem baj, ha a kedves 
vendég az első belépéskor egy 
kicsit meghökken... Völgyi L. 
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Közmeghallgatás a városrendezési tervről 
(Folytatás az 1. oldalról) 

tel, a polgármester a közmeghallgatást bere
kesztette. A második napirend keretében a 
képviselő-testület vita nélkül egyhangúlag el
fogadta a városrendezési programot. 

A másik kiemelt napirendi pont Celldö
mölk idegenforgalmával foglalkozott. Tima 
László alpolgármester az idegenforgalmi hi
vatal kérdését boncolgatta. A polgármester 
elmondta, hogy a Tájvédelmi Körzet vezetője 
különösebben nem érdeklődik a Sághegy sor
sa és turisztikai fejlesztése iránt, úgyhogy a 
városnak kell lépéseket tennie az ügy előbb-
revitcle érdekében. A képviselők említést tet
tek az Ostffyasszonyfán épülő Pannonringről, 
és annak a környék idegenforgalmára gyako
rolt hatásáról is. A városatyák egyhangúlag 
elfogadták a helyzetelemzést és elvileg egyet
értettek az önálló önkormányzati turisztikai 
hivatal létrehozásával is. 

A napirendi sorrend kisebb változtatása 
után a folyó ügyek kerüllek terítékre. Első
ként a pénzügyi terv módosítását fogadták el 
a testületi tagok. Eszerint a központi forrásból 
utalt pótelőirányzatok, az intézmények saját 
hatáskörű előirányzatmódosításai, a testület 
korábbi döntései alapján és új igények felme
rülése miatt kell módosítást eszközölni. Má
sodiknak a József Attila utca 1. szám alatti, 
volt egyházi ingatlannak a katolikus egyház 
használatba adásának kérdése került napi
rendre. A polgármester elmondásából meg
tudhattuk, hogy az épület használatba adása 
a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 
részére problémamentesnek tűnt mindaddig, 

amíg meg nem érkezett Nagy József plébános 
levele, amely szerint csak az épület egy ré
szének használatát tudják vállalni. Másik 
problémaként hozta fel, hogy a mostani hasz
náló - az Eötvös Loránd Altalános Iskola -
által a termeket teljesen kiürítették, így nem 
tudják ősszel megkezdeni az oktatást. A pol
gármester javasolta, hogy napolják el a kér
dés tárgyalását. Az alpolgármester szerint 
nem szabad úgy átadni az épület tulajdonjo
gát, hogy ellenszolgáltatást ne kapjanak. Erre 
- egyébként - már régebbi döntése is van a 
képviselő-testületnek. Baranyai Attiláné dr. 
elmondta, az egyházzal érvényes megállapo
dás van az épület átadásáról. Az épületen ész
lelt hibák javításával nem lehet az önkor
mányzatot terhelni, mivel az egyházi iskola 
működését ugyanúgy támogatják, mint a töb
bi oktatási intézményt. Mivel testületi ülés 
legközelebb csak augusztusban lesz, javasol
ta, hogy az ügyet utalják a megfelelő bizott
ság jogkörébe, hogy szeptemberben beindul
hasson a tanítás a kérdéses tantermekben is. 
Vinter József, a művelődési és közoktatási 
bizottság elnöke kifejtette, hogy jó lenne az 
ügy minden dokumentumát átnézni, és ennek 
fényében hozni meg a legjobb döntést. Azt 
külön hangsúlyozta, hogy a régi megegyezé
seket nem lehet felrúgni. Végül egyhangú 
döntés született arról, hogy az önkormányzat 
ingyenes használati jogot ad az említett épü
letre a Szent Benedek Általános Iskolának, 
de a tulajdonjogot megtartja. 

Az ülést a továbbiakban Tima László al
polgármester vezette, mivel a polgármester 
más irányú elfoglaltság miatt távozott. Kö

vetkezőként sorrendben az 5. számot viselő 
előterjesztést tárgyalták, amely az Alsósági 
Klubkönyvtár elmúlt háromévi munkájáról 
számolt be. Ez a beszámoló összegzésnek is 
tekinthető, mivel az intézmény augusztus kö
zepétől megszűnik. Koronczai Zoltánné in
tézményvezető elmondta: úgy érzi, a munká
juk nem volt hiábavaló. A művelődési bizott
ság elnöke elfogadásra javasolta a jelentést. 
Kifejtette reményét, hogy az alsósági város
rész művelődési és könyvtári igénycinek ki
elégítése az átszervezés után is eredményes 
lesz. A testület elismerését fejezte ki az in
tézményvezetőnek a munkájáért. Visszatérve 
a folyó ügyek tárgyalására, döntés született a 
millecentenáriumi emlékliget létesítésére irá
nyuló pályázat benyújtásáról. A továbbiak
ban elfogadták, hogy a Búza, a Bocskai és a 
Bercsényi utca útjait a Győri Útépítő Kft.-vel 
építtessek. Még néhány, építéssel kapcsolatos 
anyagot tárgyaltak a képviselők. így tulajdo
nosi hozzájárulást adtak gázvezeték elhelye
zésére, az alsósági sportcsarnok parketta
problémájának megoldására és Söptci József 
kérelmére is. Az utóbbi a Sági út 35. szám 
alatti ingatlanon elhelyezett kőkereszt új 
helyre való áthelyezésére irányult. Hosszas 
vita uátn kompromisszumos megoldással, 11 
igen szavazattal elfogadták, hogy a kóke-
resztnek más helyen történő felállítását ma
gáravállalja az önkormányzat. A hely pontos 
meghatározását későbbre halasztották. 

A tervek szerint a képviselő-testület tagjai 
is pihenőre mehetnek, és a következő rendes 
ülést augusztusban tartják. 

gy-

Új helyen a VOLÁN-iroda 
Július 5-én szerény ünnepség 

keretében átadták rendelteté
sének a VOLÁN Rt. celldö
mölki új irodáját. A Rezgő
nyárfa vendéglő szom
szédságában lévő faházikóból a 
tér másik végére, a MÁV „Hil
ton" épületébe költözött a for
galmi iroda, a bérletpénztár és 
az autóbusz-vezetők pihenőhe
lyisége. 

A helyiségeket a VOLÁN Rt. 
kedvező, hosszú távú bérlet fize
tése fejében vette át a MÁV Rt.-
től. Az elmúlt 3 évben szóba ke
rült lehetséges megoldások közül 
ez volt a legkedvezőbb. Az új 
helyen az utaskiszolgálás gond
jai megszűnnek. A gépkocsive
zetők pihenőhelyisége ugyan va
lamivel kisebb alapterületű mint 
az elűző, de a vállalat szódavíz
automatával, mikrosütővel, ká
vé- és teafőzőkkel szerelte fel 
azt. 

Balázs Bélától, a vállalat disz
pécserétől megtudtuk: a bérle
ményben az év elején kezdődtek 

a munkálatok, és áprilisban már 
majdnem átadáskész állapotban 
volt új munkahelyük, ám csak a 
tűzbiztonsági előírások teljesíté
se után, júniusban kezdhették 
meg az átköllözködést. Erre -
mindvégig folyamatos munka
végzés mellett - két hét állt ren
delkezésükre. 

Június 30-án a telefont is átkö
tötték, s július l-jétől „teljes az 
üzem". 

Az új VOLÁN-irodát Tóth 
Andor, a Vasi Volán Rt. vezér
igazgatója adta át rendeltetésé
nek. Az ünnepségen jelen volt 
Makkos István, városunk polgár
mestere és Dummel Ottó, a pol
gármesteri hivatal műszaki osz
tályának vezetője. 

A régi fabódét elbontják, a 
vasútállomás és a Volán-pálya
udvar előtere esztétikusan ren
dezhető. Az autóbusz-forgalom
nak új rendet írnak elő, és más 
parkolási lehetőséget biztosí
tanak. 

mita 

Alsósági, sághegyi hírek 
Az alsósági városrészen, a He

gyi utca középső részéji, a déli 
oldal házsora előtt jó ütemben 
épül a gyalogjárda. Lapzártakor 
már majdnem teljesen kész volt. 
A kavicsot és a cementet az ön
kormányzat biztosította, a mun
kát a háztulajdonosok végzik el. 

A Hegyi utca Sághegy felőli 
végén (ahol már nincsenek há
zak), a valamikori gyalogjárda 
helyén lefektették az új telefon
hálózat kábelét. 

A helyi járatú autóbusz sághe
gyi végállomásán a korábbi táb-

1 akihelyezések eredményeként 
ritkán fordul elő, hogy ott vára
kozó gépkocsik nehezítsék a gép
kocsivezetők munkáját. Mint el
mondották: a téli időjárás miatt 
szükségessé vált hóekézés követ
keztében (a gyakori sózás ellené
re is csúszós fordulóban) a biz
tonságotjelentőjárdaszegély kö
vei kimozdultak. A napokban 
előfordult esőzések is tovább 
rontották az alig autóbusznyi 
hosszúságú szegély állapotát. 
Kevés munkával újra bizton
ságossá lehetne tenni a télre. 

Batthyány-napok Jánosházán 
(Folytatás az l. oldalról) 

nél néhány nappal azelőtt jártak 
- is vendégek voltak. 

A június is gazdag volt prog
ramokban, kezdve a matematikai 
versenytől a sportnapon, a fordí
tott napon (diáktanárok a kated
rán) keresztül a Színjátszóköri ta

lálkozásig és a végzős diákok 
ballagásáig és a tanévzáró ünnep
ségig. 

Az iskola dolgozói hagyo
mánnyá kívánják tenni ennek a 
rendezvénysorozatnak a meg
szervezését 

gy-
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^ A Berzsenyi Dániel Gimnázium 1995/96. évi 
versenykrónikáj a 

Ebben a tanévben is számos versenyen és 
vetélkedőn szerepeltek eredményesen tanuló
ink, az előbbi éveknél is több előkelő helye
zést szereztek. Különösen öröm számunkra, 
hogy egyre többen jutnak el országos fordu
lóra, s ott is dicséretesen teljesítenek. Most 
csak azoknak a versenyzőknek (és felkészítő 
tanáraiknak) a nevét közöljük, akik teljesít
ményükkel legalább megyei dobogós helyet 
szereztek, akikre különösen büszkék va
gyunk. 

Megyei győztesként az országos forduló
ba jutottak: 

Németh Anna (6/1) a „Nyelvünkben 
élünk" anyanyelvi kommunikációs verseny 
országos döntőjén 9. helyezést ért cl (Joó An-
talné). 

Portschy Szabolcs (6/4) az Arany Dániel
matematikaverseny országos fordulóján vett 
részt, a Zalai Matematikai Tehetségekért Ala
pítvány által szervezett„Kenguru "-versenyen 
18. helyezett lett (Karádiné Pup Ilona). 

Katona Bernadett (6/2) a Kalmár László-
matematikaverseny országos fordulójába ju
tott, a Varga Tamás-matematikaverseny or
szágos döntőjén 21. helyezett lett (Karádiné 
Pup Ilona). 

Joó Balázs (3. b) Az „Édes Anyanyel
vünk" nyelvhasználati verseny októberi or
szágos döntőjén képviseli a megyét (Joó An-
talné). 

Az OKTV 2. fordulójára több tanuló jutott 
be. A legjobb teljesítményt Pócza Andrea (3. 
a) nyújtotta, német nyelvből területi 18. he
lyezést szerzett, megyei dicséretben részesült 
(Dózsáné Balogh Viola). 

A megyei versenyek dobogós helyezett
jei: 

Kovács Nóra (6/1) a „Nyelvünkben 
élünk" anyanyelvi kommunikációs verseny 
megyei I I . helyezettje (Joó Antalné). 

Kreif Noémi (6/1) a Bolyai János-mate
matikaverseny megyei I . helyezettje (Kará
diné Pup Ilona), az Eötvös Loránd-fizika
versenyen I . helyezést ért el (Vargáné Krá-
nicz Anna). 

Mogyoróssy Júlia (6/1) az Eötvös Loránd
fizikaverseny I I . helyezettje (Vargáné Krá-
nicz Anna). 

Katona Bernadett (6/2) az Eötvös Lo
ránd-fizikaverseny I I I . helyezettje (Vargáné 
Kránicz Anna). 

Bedö Erika (1. a) a Bolyai János-matema
tikaversenyen I . helyezést ért el (Vinter Jó
zsef). 

Lakatos Veronika (6/4) a Bolyai János
matematikaverseny m. helyezettje (Karádi
né Pup Ilona). 

Viczmándi Ildikó ( 1 a) a megyei angol 
nyelvi versenyen I . helyezést szerzett (Wäch
ter Richárd). 

Kovács Nóra (2. a) az orosz nyelvi ver

seny megyei I . helyezettje, a győri regio
nális fordulón I . helyezést szerzett, auszt
riai jutalomúton vett részt (Ozorainé Gyar
mati Magdolna), a megyei német nyelvi ve-
renyen I I . helyezést ért el (Dózsáné Balogh 
Viola). 

Kondics Marianna (2. a) az orosz nyelvi 
verseny megyei U. helyezettje, a gy/ 
regionális fordulón I I . , szlovákiai jutalo 
úton vett részt (Ozorainé Gyarmati M 
dolna). 

Kovács Nóra (6/1) A „Szép Magyar Be
széd" területi versenyen I . helyezett, Ka-
zinczy-jelvényt kapott (Joó Antalné). 

A városkörnyéki és a megyei szavalóver
senyek legsikeresebb szavalói: 

Borovszky Henriett (6/4), Kovács Nóra 
(6/1) és Vinter Krisztina (6/3). 

A tanév folyamán számos megyei sport
versenyen értek el tanulóink előkelő helye
zést - eredményeikről lapunk folyamatosan 
tudósított. 

A Kemenesaljái Baráti Kör Jónás Márton 
pályázatán több tanulónk nyert pályadíjat 
Faragó Norbert IV. osztályos tanuló közép
iskolás tanulmányi munkáját, kulturális tevé
kenységét a baráti kör különdíjjal jutalmazta. 

A „Jó tanuló - jó sportoló" verseny I . he
lyezettje Nagy Gábor, IV. a osztályos tanul 
lett. 

ISIK; igazgatósága 

Ostffyasszonyfai műhely 
Egy falu, amely egyre többet 

hallat magáról, az úgymond 
„nagy" vállalásai mellett a kicsi
nek tűnőkről sem feledkezik 
meg. Példázat lehet erre, hogy tu
datosan építgeti az iskoláskorban 
lévő nemzedékben a községük 
jövőjét is jelentő szerepvállalásu
kat. Ilyen műhelymunka részese 
lehettem az elmúlt év őszén, 
amikor számos elhatározás szü
letett. Ezek többsége szorgalmas 
munkával megvalósult. Készü
lődve a miUecentenárium évére, 
az iskolások arra vállalkoztak, 
hogy nevelőik és a szülők, a helyi 
vezetők támogatásával értelmes 
kutatótevékenységhez fogjanak. 
Az idei Ostffyasszonyfai na
pokon kiállítás nyílt a helytörté
neti témákból, kézzelfoghatóan 
igazolva, hogy nem csupán ter
veztek, hanem alaposan dolgoz
tak is. 

A falu történetéhez kapcsoló
dóan a nevezetes épületek ma
kettjeit állították ki rendezett te
repasztalon, térképen pedig a fa
lu határában jelölt földrajzi neve
ken idézik a régmúlt emlékeit. 

Valójában „megszólították" a 
történelmi múltat, így elevene
dett élővé a híres Ragyogó-híd és 
környéke, Petőfi ábrándozóhe-
lye: a Kígyókővár, a faluban a 
Salkovits-ház, de ide tartoznak a 
templomok, a neves családok 
kastélyai, a faluképet meghatáro
zó épületek. 

A falu határát járva a földrajzi 
neveket kutatva felfigyeltek a 
gazdag növényvilágra is. Ehhez 
is van olyan adalék, amely át
emeli Ostffyasszonyfát azon a 
határvonalon, amelyet az európai 
hírű tudós botanikus, Cell
dömölk szülötte, Gáyer Gyula 
állapított meg máig élő hatá
lyossággal. Kutatásai eredmé
nyeként kijelölhette azt a válasz
tóvonalat, amely az alpesi és a 
pannon flóra találkozása. Sop-
ron-Ostffy asszony fa-Sághegy 
-Keszthely. 

A begyűjtött növények a tab
lókra kerültek, megfelelő magya
rázó szövegekkel kiegészítve. Já
téknak és értékteremtésnek is be
illik az a feldolgozó ténykedés, 
amely során a Weöres Sándor 

Weöres Sándor verses madárvilága 

verseiben előforduló madarakat 
festették meg a diákok. Ebben 
számosan jeleskedtek, újszerű, 
szép, színes feladatot oldottak 
meg. Minden madárképhez idéz
ték a költő verssorait. A kiállítás 
megtekintése során érezhetővé 
vált, hogy a tanulás mellett a 
gyermekek alkotási vágya maga
san szárnyalt. Erről szól: '^átyás 
István, a szövetkezet igazgatósá
gi elnöke, aki tevékenyei. f̂szt 
vállalt az iskola diákja'- '; a 

munkájában. Elmondta, hogy 
ősszel a kutatás tovább folytató
dik, mert ez csak a kezdet, a ki
tűzött cél egyik részlete. Az írás 
bevezetőjében kis feladatokról 
tettünk említést, de a látottak 
alapján kijelenthetjük, hogy való
ban a legkifizetődőbb" befektetés 
az, amit az ifjúság bevonásával 
tettek az ostffyasszonyfaiak, 
építve a jövőt, a folytonosságot a 
szűkebb pátriájuk háza táján. 

Dala József 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek 
Pápoc nagy történelmi múlttal rendelkező kistelepülés a me

gyehatár északkeleti részén. A középkorban az egyetlen me
zőváros volt a Kemenesalján. Templomai, iskolája, társas káp
talanja, szerzetesi rendháza, nyilvános fürdő-kórháza volt. A 
középkor végén a török pusztítás vetett véget a település to
vábbi fejlődésének, és a dicsőséges múlt nem tért vissza többé. 
A régi idők emlékét őrzi ma is a négykaréjos (lóherlevél alakú) 
emeletes, román stílusú kápolna, amely országos műemlék. 
Vas Vármegye Monográfiája azt a történelmi tényt rögzíti, 
hogy Pápoc I . István király által alapított község. István ma
gyarokat telepített ide, és a környező tíz település számára 
templomot építtetett és papot küldetett A 13. század második 
felében épített kápolna is a település istváni eredetét látszik 
igazolni. 

Papp Zoltán polgármester 
1937-ben született Pápocon. Ál
talános iskolai éveit a szülőfalu
ban töltötte. Utána a sárvári taní
tóképző intézetben elvégzett két 
évet, de végül is nem ezt a pályát 
választotta, hanem apai örökség
ként az asztalosszakmában kez
dett dolgozni, és ezt űzi a mai 
napig is, igaz most már vállalko
zóként. Két gyermeke és három 
unokája van. Szeret zenélni. Pol
gármesteri funkciót már a második 
ciklusban tölt be. Ezt a munkakört 
az előző és a jelenlegi ciklusban is 
tiszteletdíjasként látja el. 

A község alpolgármestere Csi
szár Lajos. A képviselő-testület 
tagjai még: Flgder Elemér, Kö
vér Elemér, Papp László és Ta
kács Imre. Jegyző: Dénes Lász-
lóné. Háziorvos: Pecznik 
Györgyné dr. Kozma Magdol
na (Kenyéri). 

A hajdani mezőváros még az 
1930-as években is 1700-1800 
lakosú község volt. A lakosság 
száma egyre csökkent, ma mind
össze 487-en lakják. Pápoc ma a 
hátrányos helyzetű községek so
rába tartozik. Hogy ez így van, 
abban komoly szerepe van föld
rajzi, közigazgatási helyzetének. 

Pápoc 

Nemcsak Celldömölktől esik tá
vol, hanem a megye északkeleti 
határán fekszik, átmenő forgalma 
szinte nincs is. Az önkormányzat 
azért is havonta 10 ezer forintot 
fizet, hogy a reggeli busz átjöjjön 
hozzájuk Kenyériből. Ez a tele
pülés egykoron büszke lehetett 
arra, hogy itt volt a Dunántúl leg
első iskolája. A lakosság számá
nak apadásával alaposan lecsök
kent a gyermeklétszám is. Jelen
leg 24 iskoláskorú van a faluban, 
akik Kenyéribe járnak. A 8 óvo
dásnak itthon tudtak helyet biz
tosítani, rájuk Kozma Anna 
gyermekfelügyelő vigyáz. 

A falu lakossága meglehető
sen elöregedett. 250 a nyugdíjas 
korúak száma. A községben mű
ködő idősek otthonába 26-an jár
nak, számukra ebéddel is szol
gálnak. Ez az idős embereknek 
nagy könnyebbséget jelent. Az 
iskolásokat oly módon segítik, 
hogy tankönyveiket teljes egé
szében az önkormányzat fizeti, 
az autóbuszbérleteket ugyancsak 
az önkormányzat vásárolja szá
mukra. Az óvodásoknál az étke
zési díj 50 százalékát téríti az ön
kormányzat. A falu vezetőségé
nek minden fillér kiadást alapo
san meg kell gondolnia, hisz az 
évi 17 milliós költségvetés 
ugyancsak szűkös. 

A polgármester azt is elmond
ta, hogy az önálló önkormányzat 
lényegesen többet tudott tenni a 
településért, az itt élő embere
kért, mint annak idején a közös 
tanács. A rendszervállás óta elért 
eredményhez tartozik, hogy a 
község valamennyi útját portala
nították, és 4000 méter járdát épí
tettek. Elvégezték az idősek ott
honának külső tatarozását. A ka
tolikus templom és plébániaépü
let tatarozásához is félmillió fo
rintot adtak. Létrehoztak egy f i -
zioterápiás rendelőt. 2,2 milliót 
költöttek a kábeltelevízióra. Le
betonozták a temető útjait, a ra
vatalozó előtt pedig ugyancsak 
betonburkolattal láttak el egy 
150 négyzetméteres területet. 
Hogy sportolási lehetőséget biz
tosítsanak, építettek egy szab
vány méretű bitumenes kézilab
dapályát is. Eredményeik közé 
tartozik még a közvilágítás bőví
tése és korszerűsítése. Nagy 
előrelépés a falu lakosságának, 
hogy június 2-án megszólaltak a 
telefonok 92 előfizető lakásában. 
Fontos ez azért is, mert az idős 
emberek időben kaphatnak orvo
si segítséget, ha arra hirtelen 
szükségük van. 

Pápocon vannak lokálpatrió
ták is. Az innen elszármazottak a 

Éppen ezért tartja sérelmesnek 
és érthetetlennek a polgármester, 
hogy a gázprogram megvalósítá
sához igényelt állami támogatást 
nem kapták meg. Elmondása sze
rint - mint hátrányos település
nek - a program megvalósításá
hoz 20 százalékos támogatás jár
na, amit egyelőre megtagadlak a 
községtől. Ez ügyben Baja Fe
renc környezetvédelmi és telepü
lésfejlesztési miniszterhez felleb
beztek, és bíznak a támogatás el
nyerésében. A program megvaló
sítása egyébként 19,5 millióba 
kerül, egyelőre 80 igénylőjük 
van a faluból. 

helybéliekkel közösen 1995. au
gusztus 7-én megalakították a 
Pápociak Baráti Körét, amelynek 
elnöke dr. Gál László lett. A kör 
tagjai évente két alkalommal ta
lálkoznak, ekkor beszélik meg a 
további teendőket. Most éppen a 
falu monográfiájának elkészíté
sén fáradoznak. 

Amikor az önkormányzat ter
veiről érdeklődöm, Papp Zoltán 
polgármester a gázprogram meg
valósítását jelöli meg legfonto-
sabbként, ami természetesen ál
dozatot kíván a falu lakosságától 
is. 

Völgyi László 
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Celldömölk évszázadai 
2. A király udvarosai 

A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, 
szeretnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk törté
netéről, múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék 
magukat benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való fele
lősségtudatuk egyre jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák 
és kérdéseik merülnek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is 
kapnak. 

A történelem tanúsága szerint 
Alsóság Árpád-korban települt 
lakosai a királyi udvar népéhez 
tartoztak. Az első hiteles latin 
adat szerint „1272: Comitatus 
vdwornicorum de SAG és 1275 
körül Ville vdwornicorum ... 
NOG SAAG et ALTALSAG." 
Városunk alaprészeiről (Pórdö-
mölk, Nemesdömölk és Kis-
Czell) sokat írtak, Izsákfáról is 
jelent meg a közelmúltban jelen
tős monográfia, Ságról azonban 
azt mondhatjuk, alig valami. V i 
szont a Sághegyről számos tanul
mány, cikk, tudományos írás ve
hető az érdeklődő által kézbe. A 
millecentenárium alkalmából mi 
megpróbálunk legalább vázlato
san a mai városrészről történelmi 
tudósításokat adni. 

Melich János szerint Ság, ez a 
nagyon gyakori helynév talán 
törzsnév. Györffy György szerint 
a rejtélyes Ság név eredete még 
tisztázásra szorul, de népnévként 
szerepel, és minden valószínűség 
szerint a honfoglaló magyarok
kal együtt vándorló katonai se
gédnép megnevezése volt. A 
helynév eredetével kapcsolatban 
meg kell elégednünk ezzel. Talán 
nincsen is a valóságtól messze, 
hogy az Árpádok korában, egy 
évezreddel ezelőtt egy gyepűőr-
ző katonai segédnép rakta le a 
hegy tövében a sátorfáját ősi k i 
halt néptelepek hamvai fölött, s 
aztán így lett a korábban kalan
dozó, prédáért, zsákmányért 
pusztító, népirtó katonanépből 
földet benépesítő és művelő ma
gyarrá. Letette az öldöklő fegy
vert, s felcserélte az építő munka 
eszközeivel, terményeit meggyö

kereztette az Őstenger áztatta s 
vulkán tüzétől termővé szikkasz
tott talajban, ugyanakkor a saját 
népi gyökereit is beletapasztotta. 
Úgyannyira és olyan mélyen, 
hogy sem a tatárvész, sem a tö-
rökdúlás, sem labancárulás nem 
csavarhatta, szakíthatta ki belőle. 
Itt maradt és megmaradt, formál
va a tájat, nckigyürkőzött s bir
kózott bozóttal, sűrű erdővel, 
harcolt mocsárral, áradással, 
megküzdött a vulkán acélos kö
veivel és győzött. Él és dolgozik, 
de ahogyan külsejében uniformi
zálódik és bensejében is szürkül, 
úgy hullanak ki emlékezetéből 
sok évszázados hagyományai és 
ősi szokásai! 

A fejlődés során hetivásáros 
hely és mezőváros, s részben a 
Sitkey családé, másrészben vám
jával együtt a Veszprém megyei 
Somló várhoz tartozott A Garai 
család 1408-ban bírja Nagyság és 
Ság hegységeket, a hegyen lévő 
várral együtt. Ságon 1428-ban 
Garai Miklósnak 35, Nagy-Sá
gon Garai Jánosnak 43 jobbágy
porta után kellett volna adóznia. 
Rövid ideig zálogban a Kani-
zsayak is birtokolják, s még cse
rében Somló várával együtt a 
tapsonyi Anthimiaké, és tőlük 
1470-ben kapják vissza a Ga-
rayak. 1478-ban itt adják ki a 
Szécsieknek a leánynegyedet. 
Kinizsi Pál kapja a helységeket a 
romos várral együtt 1479-ben, s 
aztán a Szapolyai nádor birtoka, 
az ő kezéből került Bakócz Ta
más esztergomi érsek kezébe, s 
az ő révén került 1495-ben az Er-
dődyek birtokába. 

Egy hajdani térkép szerint már 

A bekeretezett részen (196) állt a sághegyi vár 

a római korban, amikor Pannoni
ában a római légiók vigyázták a 
tájat, a Sághegyen vár is állott. 
Erről is olvassunk néhány adatot: 
„Mons Sagsomlowa cum castro 
(Ságsomló a várral) 1275, 1296." 
Később, 1479-ben a Veszprém 
megyei Somló várhoz tartozó 
birtokok között már csak várrom
ként említik. A vár teljes épségé
ben egészben még megvolt 
1296-ban, ugyanis ekkor Lodo-
mér érsek egy levelét innen kel
tezte: „in castro sub monte SA
AG SUMLUA" (közvetlenül a 
Ság Somló hegyi várban). Való
színű az, hogy a hegyen létesült 
vár, amennyiben az Árpádok ko
rában épült volna, a hajdankori 
római légiók egyik cohorsának 
vármaradványain épült újjá. Kü
lönös, hogy a Vak Béla király 
várépítési szándékáról máig 

megmaradt legenda mit sem tud 
az ősi római kori várromokról! 

A neolit-, bronz-, és vaskor né
peinek itteni szálláshelyéről a kü
lönböző leletek tesznek bizony
ságot. A kőkori emberek itteni la-
kozásáról pedig őrlőkő éa gabo
namagvak a tanúk. Mindezek 
több ezer évre visszanyúló tele
pülési viszonyokról beszélnek. A 
legutolsó, máig életképes telepü
lés törzsi, nemzetségi szállás
hely. Figyelemfelkeltő lehetett 
az Ősök számára a környék rövi
debb-hosszabb időre megszakadt 
lakottságának sok jele és marad
ványa, a kedvező földrajzi adott
ságok, a telephely védhetősége: 
együtt a jövendő mindennapi élet
nek, a megmaradásnak reményét 
nyújtó adottságok, a végső szállás
hely, a megtelepedés megválasztá
sában. Nádasdy Lajos 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkor

mányzata Polgármesteri Hivatala 
ügyfélfogadási rendje: - hétfő: 9 
órától 11 óráig, kedd: ügyfélfo
gadás nincs, szerda: 13 órától 16 
óráig, csütörtök: 8 órától 11.30 
óráig és 13 órától 16 óráig, pén
tek: 9 órától 11 óráig. 

Minden hónap első csütörtö
kén 9 és 11 óra között Makkos 
István polgármester, minden hó

nap második csütörtökén 9 és 11 
óra között Tima László alpolgár
mester, minden hónap harmadik 
csütörtökén 9 és 11 óra között 
Baranyai Attiláné dr. jegyző, 
minden hónap negyedik csütör
tökén 9 és 11 óra között Enyin-
giné dr. Batári Borbála aljegy
ző tart fogadóórát a hivatalban. 
Kihelyezett ügyfélfogadás Izsák
fán: minden héten szerdán 9.00¬
11.00 óráig a Faluház önkor
mányzati irodahelyiségében. 

A cigány kisebbségi ön
kormányzat elnökének és el
nökhelyettesének fogadóórája: 
kéthetenként szerdán délután 
13 órától 15 óráig a Hollósy tér 
1. szám alatti hivatali helyiség
ben. 

A Celldömölki Rendőrkapi
tányság Igazgatásrendészeti Osz
tályának ügyfélfogadási rendje -
hétfő: 08.00-16.00 óra között fo

lyamatosan; kedd: 08.00-12.00 
óra között; szerda: 13.00-17.00 
óra között; csütörtök: 08.00¬
13.00 óra között; péntek: 08.00¬
12.00 óra között. 

A Vas Megyei Munkaügyi 
Központ celldömölki kirendelt
ségének ügyfélfogadási rendje: -
hétfő, kedd és csütörtök: 8¬
15.30, péntek: 8-12.15 óra kö
zött. 
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AKemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság szervezésében 

Irodalmi, történelmi értékek nyomában az Alföldön 
A Kemenesaljái Berzsenyi 

Asztaltársaság - miután egy 
pályázat elnyerésével anyagi
lag könnyebben elérhetővé vált 
- háromnapos autóbuszos ki 
rándulást szervezett alföldi iro
dalmi és történelmi emlékhe
lyek megtekintésére. Kiskőrös, 
Opusztaszer, Cegléd, Nagykő
rös és Kecskemét nevezetessé
geinek megtekintésével adóz
tak Petőfi, a honfoglalás, Kos
suth Lajos és Arany János em
lékének. Aki még nem jár t er
re, meghatódva lépte át Petőfi 
szülőházának küszöbét, áhítat
tal hallgatta a kecskeméti ha
rangjátékot, csodálta az alföldi 
városok tágas-ligetes, madár-
füttyös tereit, gyönyörködött a 
Magyar Népi Iparművészeti 
Múzeum tárlóiban látható cso
dálatos alkotásokban. 

A program rendkívül gazdag 
volt, nehéz lenne mindenről szá
mot adni. Két dolgot azonban 
mindenképpen szeretnénk k i 
emelni a sok látnivalóból. Az 
egyik ópusztaszerhez, nevezete
sen a Feszty-körkép megtekinté
séhez kapcsolódik. Igaz, hogy 
várakozni kell, hogy sorba kell 
állni, hogy az előcsarnokban 
mindent le kell adni, hogy 500 
forintot kell fizetni a bent töltött 
félóráért, hogy biztonsági embe
rek kísérnek bennünket, de az 
odabenn elénk táruló látvány 
mindenért kárpótol. Amit ott lá
tunk, azt sem fotóval, sem film
mel, sem szóval visszaadni nem 
lehet. Azt látni kell! Ha a kedves 
Olvasó elképzel valami csodálatos 
gyönyörűséget, még mindig na
gyon messze jár attól, amit a való
ságos élmény nyújt. A látvány ha
tását még tovább fokozza az alá
festő zene és számos hangeffektus 
- madárdal, csatazaj, az elrabolt lá-
nyol sikolyai - hogy aztán a zene 
megszűntével szomorúan vegyük 
tudomásul: távoznunk kell. A cso
port tagjai közül sokan még egy
szer is befizettek volna, ha mód lett 
volna rá. 

A másik, amit ki szeretnénk 
emelni, egy tápiőszelei találko
zás. A Blaskovich Múzeum kert
jének hatalmas hársfái alatt terí
tett asztalok és kedves ismerősök 
fogadták a csoportot. A tápiősze
lei Blaskovich Múzeum Baráti 
Köre az elmúlt évben járt Cell
dömölkön, s most az akkor ta
pasztalt figyelmességet viszo
nozta. A rétes, a pogácsa, a kel
lemes alföldi borok és a meleg 

A csoport Petőfi szülőházánál 

A Kemenesaljái Berzsenyi 
Asztaltársaság által szervezett út 
irodalmi és történelmi jellegű ki
rándulás volt. Erről egy pillanat
ra sem lehetett megfeledkezni. 
Amikor egy-egy jelentősebb táj
ra ért a busz, Lenner József ta
nár úrtól hallottunk - kedves, 
közvetlen módon előadott - érté
kes és érdekes történelmi, föld
rajzi tudnivalókat. 

Ha olyan helyen jártunk, amit 
költőink megénekeltek, vagy iro
dalomtörténeti szempontból fon
tos, Kiss Zsuzsa, a Berzsenyi 
gimnázium fiatal tanárnője min
dig megtalálta a megfelelő ver
set. Átélt felolvasásai, kellemes 
orgánuma sokáig megmarad az 
útitársaiban. 

Szólnunk kell dr. Bellérné 

Horváth Cecíliáról, a Kreszne-
rics Könyvtár igazgatónőjéről, a 
kirándulás vezetőjéről. Csend
ben, halk szóval, de mégis hatá
rozottan vezette a csoportot. A 
megtett több mint 700 kilo
méteren mindig, mindenhová 
időben ért a csoport, még a ha
zaérkezés is szinte percnyi pon
tos volt. Mindenütt otthonosan 
mozgott, mindenfelé szeretettel, 
baráti öleléssel fogadták - nem 
véletlenül, hisz celldömölki le
telepedése előtt ez a táj volt az 
élettere. Most bebizonyította 
azoknak, akik még nem jártak 
ezen a vidéken, hogy az Al
föld ugyanolyan szép és értékes 
része az országnak, mint a Du
nántúl. 

Völgyi László 

Egy Arany-sírvers 

szavak mindenkinek jól estek. 
Gőcsáné Móró Csilla, a múze
um igazgatónője elevenítette fel 
az egy évvel ezelőtti találkozást. 
Ismertette a múzeum történetét, 
a baráti kör programját és tevé
kenységét. A múzeum megtekinté
se után a barátkozás egyre emelke
dettebb hangulatba ment át, aztán 
búcsúzni kellett és Nagykőrös felé 
vettük utunkat. Megtekintettük 
az Arany János Múzeumot és 
Emlékszobát, aztán a temetőben 
Arany János-sírverseket keres
tünk és olvastunk... A Fcszty-körkóp épülete ópusztaszercn 
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1996 legígéretesebb fiatal magyar vállalkozója 
A társadalomkutatók vállalko

zói túlnépesedésről regélnek Ma
gyarországon, pedig az önállóan 
szerencsét próbálók zöme keres
kedelmi kényszervállalkozó, aki 
nem hoz új színt és minőséget a 
piacra. A rengeteg „kft. és bt. 
szerencselovag" sokat rontott a 
vállalkozói szféra hitelén. A ki
érleltkoncepciójú, a maguk terü
letén a szakmai csúcsot megcél
zó, hosszú távra is piacképes öt
letek száma elenyésző, s talán ez 
motoszkálhatott az Életpálya 
Alapítvány irányítóinak fejében, 
amikor elkezdték és évről évre 
folyamatosan meghirdették a 30 
éven aluliak számára az adott év
ben induló vállalkozásoknak kiírt 
pályázatukat. Idén a 25 éves Gal-
lowich József jóvoltából Celldö
mölkre került a megtisztelő cím. 

- Miként szerzett tudomást a 
lehetőségről? 

4- Egy ismerős említette, hogy 
érdemes lenne indulnom az Élet
pálya Alapítvány pályázatán. V i 
szonylag kevés idő, mintegy 3 
hét volt hátra az április 30-ai be
adási határidőig. A 8 oldalas ta
nulmány az alábbi területeket 
ölelte fel: piacelemzés, termé
kek, marketing-stratégia, sze
mélyzet, költségek és árak, vala
mint pénzügyi terv. A pályamun
ka kidolgozásához az alapítvány 
által fizetett szombathelyi Limex 
Stúdió nyújtott segítséget, mint 
külső koordinátor. Bekerültem 
Komárom-Esztergom, Vas, 
Győr-Moson-Sopron megyék te
rületi döntőjére, pedig csak Vas 
megyéből többen indultak, mint 
az egész Dunántúlról összesen. 
Országosan ezer érdeklődő volt a 

pályázat iránt, és 150 pályaművet 
regisztráltak. 

- Hogyan szerepelt az egyes 
fordulókon? 

• Az elődöntőn elért ered
mény alapján az első három he
lyezettjuthatott tovább. A dolgo
zat szóbeli megvédése után első 
helyezettként kerültem a 12 fős, 
június 20-ai pesti országos dön
tőre. A zsűri elnöke az X-Byte 
számítástechnikai cég vezető 
menedzsere volt, de a tagok kö
zött foglalt helyet a munkaügyi 
helyettes államtitkár is. A bíráló 
testület tagja az előző esztendő 
első helyezettje is, s így jövőre 
rám is hasonló feladat hárul 
majd. Ez is a tehetséges fiatalok 
sorsának további követéséhez 
tartozik. A leadott pályamunkák
kal hozott pontszámokból és a 
szóbelin nyújtott teljesítményből 
alakult ki az összpontszám. K i 
lencedikként kerültem sorra, és 
már arögtönzött termékbemutató 
sorári éreztem, hogy vállalkozá
som „megfogta" a zsűri tagjait. 
Ez megnyugtatott, megtaláltam 
magamat, és innen már felmerült 
bennem, hogy nyerhetek. A zsűri 
elnöke idézett egy üzletembert, 
aki szerint „a meggazdagodáshoz 
korán kell kelni, későn kell fe
küdni és kell egy olajkút". Ez 
utóbbiból 12 bukkant fel a 
döntőn, s így fejezte ki a verseny 
magas színvonalú ötletei iránti 
tiszteletét. A biobrikett-gyártás-
tól a többnyelvű CD-ROM úti
kalauzig sok érdekes téma jött 
szóba. 

- Milyen díjakkal lett gazda
gabb az első helyezett? 

• Az elődöntőbeli 75 ezer fo

rint után az országoson 150 ezer 
forintot nyertem, valamint a Nép
szabadság egy 175 ezer forint ér
tékű hirdetést biztosít számomra. 
Ezeken kívül számos más reklám
lehetőséget is kaptam, illetve érté
kes könyvekkel gyarapíthattam 
házikönyvtár amaL 

-Milyen állomásokon ívelt ke
resztül 1996 vállalkozójának sor
sa? 

•0* Világ életemben mindig raj
zoltam, és gyakran indultam kü
lönböző pályázatokon. Ha ebből 
a szempontból nézem, akkor ter
mészetes, hogy olyan iskolába 
mentem, ahol kulcsfontosságú a 
rajz. így kerütlem a herendi por
celángyár szakmunkásképzőjé
be. Kitanultam a szakmát, majd 
öt évig le kellett dolgoznom a ta
nulóidőmet. Szerencsére a kínai 
szakra kerültem, ahol speciális 
technikákra épülő komplex kép
zésben részesülhettem. Ezt köve
tően gyakran változtattam az 
üzemen belül a helyemet, ami 
anyagilag nem volt kifizetődő, de 
szakmai látóköröm jelentősen 
szélesedett. Később a FOTEX aj
kai kézifestésű porcelánüzemé
ben dolgoztam. Itt már egyedi 
termékekkel, saját tervezésű 
mintákkal foglalkozhattam. Ek
kormerült fel bennem komolyan 
a saját gyártás lehetősége, és ha
marosan az első égetőkemencé¬
met is elkészítettük családi há
zunkban. Három éve ajkai mun
kahelyem megszűnt, és még in
kább előtérbe került az önállóso
dás szükségessége. Az átmeneti 
időszakban a létalapot szüleim 
biztosították számomra. Köny
vekből, szakemberektől igyekez

tem elsajátítani minden szüksé
ges tudnivalót. Gyakorlati alkal
mazásukat saját bőrömön pró
báltam ki. Az alapok már rendel
kezésre állnak a döntő lépéshez: 
négy saját építésú kemence, 
nyersanyag-megmunkáló gépek 
és a keverők. Most készítem az 
öntőformákat és a próbaégetése
ket. 

- Akkor a pályázat jóvoltából, 
illetve a vállalkozás előkészítése 
során egyaránt a küszöbhöz éri. 

• Pár héten belül ki fogom 
váltani a vállalkozói igazolványt, 
készül a mintakollekció, és az 
arculat kialakítására is vannak 
elképzeléseim. Terveim szerint 
„Gála porcelán" terméknévvel 
forgalmazom majd a munkái
mat Kiugróan jó minőséget 
szeretnék előállítani, amit élénk, 
fiatalos könnyedség fog jelle
mezni. Hozzám nőtt a dolog: ez
zel kelek és fekszem. Szeretném, 
ha nevem fémjelezné a munkái
mat, amelyeket keresnek a hoz
záértők. Felkészültem, hogy 
hosszú évek, akár egy évtized is 
„rámehet" a saját stílus létreho
zására. 

N . T . 
Fotó: NÉTI 

Ötkarikás szemmel 

Aranyolimpiára várva 
A sportnak négyévente a világ kitüntetett 

érdeklődésére számot tartó területe az olim
piai versenyek időszaka. Különösen felfo
kozott várakozás előzi meg az 1996-ban At
lantában lebonyolításra kerülő ötkarikás 
küzdelmeket, hiszen idén ünnepeljük az új
kori olimpiák születésének centenáriumát. 
E veretes évfordulón örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy mi, magyarok maradandó és je
lentős szerepet játszottunk a legnagyobb 
egyetemes sportmozgalom históriájában. 

Kevéssé ismert, hogy az olimpiai eszme 
múlt századi újraéledésének hajnalán fran
ciaországi tanulmányai közben Kemény Fe
renc barátságot kötött Pierre de Coubertin-
nel és egyik sétájuk alkalmával ő javasolta 
az első újkori olimpiai játékoknak a görö

gök klasszikus földjén való megrendezését. 
Mivel Athén nem eléggé készült fel, ezért 
Coubertinben felmerült a gondolat 1894 
őszén, hogy Budapest lehetne a helyszín, 
mégpedig az 1896. évi millenniumi kiállí
táshoz kapcsolódva. A tervet a magyar kor
mányzat nem karolta fel, és ezzel elszalasz
tottá az olimpiai játékok felújításának dicső
ségét! Kemény Ferenc, a Nemzetközi Olim
piai Bizottság - alelnökségre is javasolt -
alapító tagja lett. A magyar sportdiplomácia 
folyamatos sikerének tekinthetjük, hogy 
száz esztendővel később Schmidt Pál sze
mélyében Magyarország tölti be a NOB 
egyik alelnöki tisztségét. A rangos elisme
réshez nyilvánvalóan hozzájárult, hogy a 
magyarok - 134 aranyérmet szerezve -
mindig az olimpiák élmezőnyében szerepel
tek, és legutóbb, 1992-ben Barcelonában a 
nem hivatalos pontversenyben a hetedik he
lyezettek lettek. Kis országunk versenyzőit 
az újkori nyári olimpiák éremtáblázatának 

összesített örökranglistáján csak a sport
nagyhatalmak tudták megelőzni: USA 778, 
Szovjetunió 440, Németország 341, Nagy-
Britannia 169, Franciaország 148, Olaszor
szág 146 és Svédország 140 aranyéremmel. 
Érdekességként megjegyezzük: a nyolcadik 
hely értékét jelentősen fokozza az a tény, 
hogy Svédország 1912-ben Stockholmban 
24, Franciaország 1900-ban Párizsban 29, 
Nagy-Britannia pedig 1908-ban Londonban 
56 aranyérmet a „lejtős hazai pályán" gyűj
tött bc. Eddig valamennyi, részvételükkel 
megrendezett nyári játékokon szereztek baj
noki címet a magyar indulók, ezért nem kell 
különösebb jóstehetség annak előrejelzésé
hez, hogy a „Coca-Cola olimpián" is több
ször láthatjuk majd a Himnusz lélekemelő 
hangjai mellett árbocra kúszó nemzeti tri
kolort. A szöulihoz hasonló időkülönbség is 
garancia arra, hogy két héten keresztül a fél 
ország (öt)karikás szemmel nézi majd a vi
lágot... Németh Tibor 
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Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Házasság: Csay Tamás és Közép Katalin, 
Bali István és Csőre Teodóra, Büki Róbert és 
Balogh Edina Katalin, Tóth Csaba Péter és 
Bella Mónika, Rudi Ferenc László és Horváth 
Mónika, Varga István és Vági Zsanett, Ba
racskai Mihály és Kovács Ibolya, Baracskai 
József és Kocsis Krisztina, Németh Roland 
és Baranyai Tímea, Nagy Róbert és Ovádi 
Tímea, Szabó Tamás és Őri Rita, Fürdós Ta
más és Braunmüller Judit. 
Születés: Balázsi Attila és Péter Anita fia: 
Krisztián, Rozman Tibor és Horváth Rita le
ánya: Renáta, Kertész József és Soós Zsu
zsanna leánya: Hona Zsófia, Recetár Zoltán 
és Görög Barbara fia: Márk és leánya: Melitta 
(ikrek), Rozman Imre és Borsics Ildikó le
ánya: Vivien Ildikó, Szerdahelyi Árpád Lász
ló és Szakos Mária Magdolna fia: Ádám, 
Nagy Attila és Simon Rita leánya: Valentina, 
Nagy Zsolt és Szalóky Tünde Erzsébet le
ánya: Cintia, Déri Csaba és Pódör Erzsébet 
fia: Dominik Csaba, Folta István és Szabó 
Beáta fia: István János. 

Halálozás: Edelényi Emő, Szabó Gyuláné 
Kovács Erzsébet, Varga Jánosné sz. Szórádi 
Rozália, Kovács István, Süle Lajos, Erdély 
Lajos Csabáné sz. Kiss Ibolya Anna, Honvéd 
Ferenc. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Kolompár Tamás és Vázsony Haj
nalka leánya: Georgina és fia Alex (ikrek), 
BÖröcz Ferenc és Horváth Anikó fia: Péter. 
Halálozás: Horváth Lászlőné sz. Máthé Ró
za. 

NAGYSIMONYI 
Születés: Rádli László és Mendel Zsuzsanna 
fia: Balázs, Hajas Attila és Aradi Judit fia: 
Máté. 
Halálozás: Márton Sándor Károly, Szántó 
Jánosné sz. Horváth Jolán. 

KEMENESSÖMJÉN 
Születés: Bognár Attila Dénes és Szakács I l 
dikó leánya: Csilla. 
Halálozás: Zámbó Elemérné sz. Őri Emília. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Szatmári Sándor és Antalovics Be
atrix leánya: Evelin. 

KEMENESKÁPOLNA 
Születés: Németh Imre és Hujber Gyöngyi 
fia: Tamás. 

VÖNÖCK 
Születés: Kollár Zoltán György és Török Tí
mea fia: Zoltán. 

SZERGÉNY 
Születés: Molnár Tamás és Nagy Edit le
ánya: Nikoletta. 

MERSEVÁT 
Házasság: Németh Csaba és Szálai Henriett, 
Maráczi József és Bak Zsuzsanna. 
Halálozás: Lakos Lajosné sz. Gersei Mária. 

EGYHÁZASHETYE 
Halálozás: Imre Vilmosné sz. Németh Ilona. 

BORGÁTA 
Halálozás: Mészáros József. 

KEMENESMAGASI 
Halálozás: Smidélisz Károly. 

É R T E S Í T É S . Értesítjük Celldömölk és 
környéke lakosságát, hogy 1996. augusztus 
l-jétöl a hétvégi fogászati ügyelet - a jog
szabályváltozások m i a t t - m e g s z ű n i k . 

A pásztorok királya Moziműsor 
Július 17-19.: A tuti balhé 
20-21.: A szív hidjai 
24-26.: Showgirls 

27-28.: Sabrina 
Előadások kezdete: szerdán, 

csütörtökön és vasárnap 18 óra, 
pénteken és szombaton 17 és 19 
óra. Helyárak: 130 és 150 forint. 

A Betyárvilág a Kemenesalján 
rendezvénynek a nyitó program
ján a Dabróka csárdánál volt egy 
érdekes epizód: a pásztorok kirá
lyává - a térségre értendően - ko
ronázták az ízig-vérig híres pász
tort, Rákóczi Feri bácsit, aki már 
túl van a nyolcvan éven. Igazán 
kiérdemelte ezt a neki adomá
nyozott rangot. 

Ezer szállal kötődik Kemenes
aljához, baráti köre Pápa környé
kétől városunkig sok ismerősét, 
rokonságát átfogja. Rendszeres 
vendége Celldömölknek, sokszor 
tartotta névnapi vacsoráját ná
lunk. De az 6 neve, különösen 
juhászati pásztorkörökben távo
labbi vidékeken is felragyog. 
Megnyerő megjelenése, meleg 
baráti lelkülete, emberszeretete-
párosulva a birtokán található, 
mesébe illő foglalkozásával - a 
legendák magasságába emelte őt. 
Vendégváró, embert tisztelő ta
nyája nagyon sokunknak nyújtott 
örömet, meghitt órákat, napokat. 
Nem csoda tehát, hogy a zsuma-
liszták kedvelt témájává vált, 
hisz kevés emberről írtak annyit, 
mint Rákóczi Feri bácsiról, így az 
„eldugott" puszta az érdeklődés 
középpontjába került Fisztói feje
delemségről tettek említést számo
san, Hl. Rákóczi Ferencként tiszte
lik. A fisztói fejedelem most ebben 
a hagyományőrző játékban, az ün
nepi évben trónjára ült, elvállalva 
azt a valóságos küldetést, amit egy 
életen át megélt. 

A fejére helyezett koronát tisz
telettel, átérezve fogadta, ami 
már nem is annyira játéknak szá
mított, inkább emelkedett, embe
ri tartalommal telítődött. Körül
vették szerető családtagjai, a ba
rátok. Rákóczi Ferenc nem sze
repetjátszott, talán a Marcal rét-
ségein legelésző nyájára gondolt, 
Fisztóra, az egész életre, küzdel
meire. 

Kívánunk számára egész
ségben, boldogságban eltöltendő 
számos éveket! 

Dala József 

VAS M E G Y E ES 
S Z O M B A T H E L Y VÁROS 
REGIONÁLIS 
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
ALAPÍTVÁNYA 
VÁLLALKOZÓI 
KÖZPONT 

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT a következő ingyenes és 
kedvezményes szolgáltatásokkal áll kedves ügyfelei ren
delkezésére: 

• MIKROHITEL NYÚJTÁSA 
• TANÁCSADÓI HÁLÓZAT 
• OKTATÁSI PROGRAMOK 

- VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 
- NYELVTANFOLYAMOK 
- SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
- SPECIÁLIS TRÉNINGEK 

• ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓK 
• RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 

A Vállalkozói Központ alirodát 
működtet Bükön, Celldömölkön, 
Csepregen, Sárváron, Vasváron és 
Szentgotthárdon. 

9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B 
9701 Szombathely, Pf.: 372 
Tel.: 94/326-048, 326-049 
Fax: 326-049 
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Országos harmadik az Eötvös II. korcsoportos 
fiú kézilabdacsapata 

Mint arról már korábbi lapszámainkban hírt adtunk, az 
Eötvös iskola kézilabdázói nagyon szép menetelést produkál
tak az elmúlt tanév során. A sikereknek mintegy betetőzése 
volt, hogy bejutottak a diákolimpia nyolcas döntőjébe, ahol a 
nagyon előkelő harmadik helyet szerezték meg. Úgy éreztük, 
hogy a sikeres szereplés után érdemes megszólaltatnunk Síi le 
Nándor edzőt, s érdeklődni nála a siker hátteréről, a motivá
cióról, a tervekről. 

- Hogyan értékeled az eddigi 
versenysorozatot? 

- Ehhez tudni kell, hogy az 
idén olyan sporteredményeink 
születtek, amihez foghatók leg
utóbb csak 1988-ban voltak, az 
emlékezetes Bagics-féle társaság 
révén, akikkel szintén országos 
harmadik helyet sikerült szerez
ni, s Bagics személyében az or
szág legjobb játékosa címet is si
került megkaparintani. Ezt akar
ták a mostani fiúk túlszárnyalni, 
de legalább ugyanazt elérni. Csá
szár Gábornak példaképe Bagics 
Laci, és sikerült az, amit a fiúk 
szerettek volna, hiszen miénk a 
harmadik hely, s a legjobb játé
kos Császár Gábor lett. Most ez 
a csúcs, de a teljes számadáshoz 
hozzátartozik: lejátszottunk a 
csapattal 54 mérkőzést, ebből 49-
et megnyertünk, hármat vesztet
tünk és kettő döntetlen lett. Sze
rintem ez önmagáért beszél, s 
hozzátehetem még a diákolim
piai heleyzéshez a 11 kupagyő
zelmet is. Röviden ennyit az éves 
menetelésünkről. 

- Rajtad és a fiúkon kívül kik
nek köszönhető még ez a remek 
sorozat? 

- Elsődlegesen a szülőknek 
tartozunk köszönettel, akik olyan 
hátteret biztosítottak, olyan anya
gi és pszichés támogatást adtak a 
csapatnak, amely semmihez sem 
hasonlítható, az értéke felbecsül
hetetlen, hiszen az egész év során 
adták ezt a többletet a gyerekek
nek. A támogatók sorában meg 
kell említenem az Eötvös iskolát, 
az Eötvös DSE-t, s városunk ön
kormányzatát. Az éves felkészü
lésünk fő-fő szponzora - most 
már a szó klasszikus értelmében 
- az Apáczai Kiadó, személy sze
rint Esztergályos Jenő, hiszen az 
ő jóvoltából edzhcttünk egész 
évben a sportcsarnokban, s ezen 
felül egyéb anyagi támogatást is 
adott. Szintén komoly támoga
tónk volt a CELLÉP Kft., s meg
említendő még a Területi Gondo
zási Központ és a KUTHYKER 
támogatása is. 

— Beszéljünk azért még egy ki
csit az országos döntőről konkré
tabban is, hiszen érdekes szituá
ció adódott. A papírforma szerint 
az ezüstérem illetne titeket, mi
után a Békés csapatával az a 

bronzéremért küzdenek. A 
szerk.) Sajnos, tőlük két góllal 
vereséget szenvedtünk, s sovány 
vigaszként fogható fel, hogy az 
ottani kollégák szerint az a mér
kőzés volt a előrehozott döntő... 
Ha tárgyilagosak vagyunk, el 
kell ismerni, hogy az ország leg
jobb csapata a Békés, s talán tu
dás és játékstílus alapján a máso
dik helyen kellene lennünk, de ez 
a sport, benne van a szerencse is, 
ilyen a játék. 

- Távlatokban hogyan látod a 
csapat jövőjét? Jövőre melyik 
korcsoportban lesztek? 

A bronzérmes csapat, álló sor, balról jobbra: Sült' Nándor edző, Horváth 
Csaba, Kazári Attila, Németh Tamás, Hajdú Attila, Rózsa Péter, Józsa Péter. 
Guggolnak: Grebenár Gábor, Szakos Gergő, Császár Gábor, Mecsén Nor
bert, ErŐss Péter, Fekete László. (A képről hiányzik: BerghofTer Sándor és 
Polgár Ádám) 

Sellye játszotta a nagydöntőt, 
akit ti a csoportmérkőzések során 
hét góllal megvertetek. Hogy is 
van ez? 

— Ez így igza. Egyébként tipi
kus esete ez annak, mikor kezd 
elpimaszkodni az ember, és már 
semmi nem elég. Először az or
szágos döntőbe jutásnak is örül
tünk, s a cél ott a négy közé ke
rülés volt. S evés közben jön meg 
az étvágy... Szóval úgy volt, 
hogy két négyes csoportra osztot
ták a csapatokat, mi az A cso
portba kerültünk, s mindenkit le
győzve csoportelsők lettünk. A B 
csoportban körbeverések voltak, 
s nagy meglepetésre az elsőhely
re esélyes Békés második lett, s 
menetrendszenl kercsztbejátszás 
révén szembekerültünk velük, 
korábban, mint szerettük volna. 
(A keresztbejátszás azt jelenti, 
hogy a csoportelsők a másik cso
port második helyezettjeivel ját
szanak, s ezen mérkőzések győz
tesei az aranyéremért, vesztesei a 

- Jövőre még maradunk a I I . 
korcsoportban, s a frontemberek 
közül egyedül Horváth Csaba, 
Csoki hagyja el a csapatot. A töb
biek ötödikes korúak, mint pél
dául Császár Gábor, illetve ötö
dikesek. Hozzájuk jön még né
hány ügyes srác a leendő ötödi
kesekből, s úgy érzem, igaziból 
akkor leszünk velük a korosztályi 
csúcson. Legalább annyira esé
lyes lesz az a csapat, persze ezt 
elkiabálni nem szabad, hiszen a 
sportban minden megtörténhet. 

- Úgy tudom, a közeli jövőben 
egy hosszú útra készültök. Hall
hatnánk erről is? 

- Amint kipihentük ezt a nagy 
menetelést, július elején a I I . kor
csoportos leány csapattal együtt 
elutazunk Olaszországba a Copa 
Interamnia nevű nemzetközi ké
zilabda-fesztiválra, ahol már 
négy évvel ezelőtt voltunk, s na
gyon mély benyomást tettek ránk 
az akkori élmények. Ezen túl 
nagy volt akkor a sportértéke is, 

hiszen az ötödik helyezést ér 
el. Visszatérve a jelenre, éppen a 
diákolimpián elért eredmény tá
masztja az igényt a nemzetközi 
megmérettetésre, s reményke
dünk, hogy hozni tudjuk a négy 
évvel ezelőtti eredményt, vagy 
sikerül jobbat is elérni. A sport 
mellett bőven lesz alkalom az 
Olaszországgal való ismerkedés
re is, Rómától Riminin át Velen
céig, a kupa rendező városáról, 
Teramóról nem is beszélve. 

- Hadd legyek ünneprontó, 
nyár után szeptembertől újre 
edzések, összekovácsolás, kupák 
és így tovább? Minden visszatér 
a régi kerékvágásba? 

- Ez függvénye lesz az anya
giaknak is, hogy mennyit tudunk 
erre a dologra áldozni. Nagyot le
hetne még jövőre lépni, igazán 
nagyot, de erre már céloztam ko
rábban. Kell a magas mérkő
zésszám, hiszen csak azok a csa
patok maradnak talpon, akik so
kat játszanak. Csak edzéssel ru
tinra nem lehet szert tenni. Persze 
ide tartozik az utazás kérdése is, 
mert ebben a sportban nagy tá
volságokat kell bejárni, hogy ní
vós tornákon vehessünk részt, 
hogy színvonalat képviselő el
lenfelekkel találkozzunk. 

- Visszatérve a csapatra, van
nak-e olyanok, akiket ki tudnál 
emelni a kollektív jó teljesítmény 
mellett? 

- A diákolimpia legjobbja 
Császár Gábor, aztán a döntő 
válogatottjába bekerült fiúk, 
Horváth Csaba, Grebenár Gá
bor, Kazári Attila. Egy hajszá
lon, nevezetesen egy ponton mú
lott, hogy nem Németh Tamás 
lett a döntő legjobb kapusa. Ha 
az egész évet veszem alapul, ak
kor viszont úgy vagyok igazsá
gos, ha mindenkinek a teljesít
ményét kiemelem, hiszen voltak, 
akik rengeteget javultak s így 
váltak, válhatnak meghatározó 
emberré, de voltak, akiket most 
sérülés gátolt a végjátékban. Szó
val ebben a sportágban az a szép, 
hogy az egyéni tehetségekből 
kell a csapat sikerét Összegyúrni, 
s az örömnek egyformán min
denki részese. És cn úgy gondo
lom, ezt maradéktalanul át is ér
zik a fiúk. 

- Köszönöm a beszélgetést, kí
vánok jó szereplést, jó pihenést 
Teramóban, s kíváncsian várjuk 
a következő idényt. 

R L 
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^ SPORT 4> eredmények - események SPORT 4> i 
Ősztől más hozzáállásra lesz szükség" 

Edzői értékelés a bajnoki esztendő után 
Sebestyén Attila egyhangúlag 

kapott újra bizalmat az 1995/96-
GS megyei bajnoki labdarúgósze
zont követően. E döntés a végzett 
munka, a csapatépítés terén elért 
eredmények elismerését jelenti, 
amelyekre alapozva magasabbra 
lehet tenni a mércét az 1996/97-
es idényben. Lapunknak adott 
nyilatkozatából kitűnik, hogy 
augusztustól egyetlen cél lebeg 
szeme előtt: az együttesnek baj
nokságot kell nyernie. Vele vagy 
nélküle... 

- Hogyan értékeli az együttes 
éves teljesítményét? 

• A két félévet már a játékos
vándorlás miatt is külön kell vá
lasztani. A bajnokság elolt az első 
öt közé kerülés volt a cél, amit vé
gig dobogón maradva teljesítet
tünk, és csak az utolsó fordulóban 
lettünk negyedikek. Az űj, zömé
ben vönöcki játékosok viszonylag 
könnyen beilleszkedtek, de még 
mindig idd kell ahhoz, hogy a „Ke
menesalja-szív" celldömölkivé 
váljon. A magasabb elvárásoknak 
még teljesen nem sikerült megfe
lelniük. Félidőben már az 1-3. 
helyre módosult a célkitűzés, de a 
bajnoki cím csak halvány lehető

ségként merült fel. A tavaszi 3-4. 
forduló környékén előttünk volt a 
nagy lehetőség, hiszen mindössze 
hárompontnyira álltunk a listave
zetőtől. Ezután háromszor ikszel
tünk, és ezzel elúszott a jobb he
lyezés reménye, amitől a csapat is 
leeresztett a bajnokság végére. 
Minden tisztelet a szurkolóké a ki
tartó támogatásért, amelyet mindig 
éreztünk, pedig ritkán tudtunk kö
zönségszórakoztató módon ját
szani. 

- Milyen tervekkel készül az 
1996/97-es bajnoki évadra? 

• Minden csapatrészben szeret
nénk erősíteni NB III-as szintű já
tékosokkal az átigazolási időszak
ban. Július 16-án kezdődött a nyári 
felkészülés, és mindent megte
szünk, hogy lendületes rajttal ala
pozzuk meg a bajnoki esztendőt, 
ósztől más hozzáállásra lesz szük
ség: rend, fegyelem és odaadás nél
kül nem lehet komoly eredményt 
elérni. Ki kell bővíteni a keretet, és 
nem bízhatunk semmit a véletlen
re, mert egy sérüléshullám vagy ki
állítások felboríthatják elképzelé
seinket. Az eredményesség mellett 
figyelünk az utánpótlás menedzse
lésére is: a 22-es legbővebb keret

ben a 18-19 felnőtt játékos mellett 
3-4 tehetséges ifi focista is helyet 
fog kapni. A kitűzött dekádok el
oszlása olyan, hogy a bajnoki cím 
elnyerésének szükségessége ne 
nyomasztó teherként hasson a játé
kosokra, hanem megérezzék a tel
jesíthetőségét. 

-Az elmúlt idény az ön számára 
is tartogatott keserű időszakot... 

• A tavaszi hullámvölgy mély
pontjaként a Magyar Kupából ki
estünk a Jánosházával szemben, s 
ekkor úgy gondoltam, hogy lemon
dásommal segíthetek a csapatnak. 
A játékosok és a vezetők azonban 
meggyőztek maradásom fontossá
gáról és szükségességéről. A szer
ződésem június végi lejártával le
mondtam, de az egyesület irányítá
sa egyhangúlag újra bizalmat sza
vazott nekem, amit ezúton is kö
szönök. 

- Meddig szól az újabb megbí
zatás? 

• Szerződésem egy évre kötte
tett, de ha ősszel elmaradunk az el
várásoktól, akkor én leszek az első, 
aki fel fog állni. Nem biztos, hogy 
bennem lesz a hiba, de megértem 
a legegyszerűbb megoldás kény
szerét, ötödik éve vagyok tréner: 

az elsőben ifibajnokságot nyer
tünk, a másodikban egy már gya
korlatilag szinte kivívott első he
lyet vettek el tőlünk, azután fél év 
ifi után kerültem át a felnőtt csa
pathoz. Ekkor a CVMSE a kiesés 
ellen küzdött, rögtön hozzáteszem, 
hogy nem az előző edző, Szabó Fe
renc hibájából. Tavasszal az utolsó 
előtti helyről indulva osztályozó 
nélkül maradtunk benn a megyei 
első osztályban. A most befejező
dött szezonban pedig bronzérme
sek lettünk. Mindenáron nem aka
rok edző lenni, hanem csak addig, 
amíg használhatok Celldömölk 
labdarúgásának. 

- bot 
Fotó: NÉT' 

A négy utolsó állomás... 

Megyei labdarúgó-bajnokság 
Vasvár-CVSE 3:0 (2:0) 
Vasvár, 500 néző. Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Varga N. , 

Huszár (László) - Horváth T., Dénes, Molnár T., Mórocz - Molnár 
I . (Mészáros), Gyurák, Gulyás. 

Élénk iramban kezdődött a mérkőzés a nagy hőségben, és futósza
lagon alakultak ki a helyzetek a két kapu előtt. Hamar vezetést szerzett 
a hazai gárda, és előnyét közvetlenül a fordulás előtt tovább növelte. 
A második játékrészben többet támadtak a celliek, de alig valamivel 
a hármas sípszó előtt egy gyors ellentámadásból ismét a vasváriak 
voltak eredményesek. A „tavasz sikercsapata" a lélektanilag fontos 
pillanatokban szerzett gólokkal megérdemelten tartotta otthon a baj
noki pontokat. 

CVSE-Pamut Formen 2000 2:0 (1:0) 
Celldömölk, 500 néző. Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Varga N., 

Huszár, Dénes - Horváth T. (Győrvári), Molnár T. (László), Mészáros 
(Németh I ) - Molnár L, Gyurák, Gulyás. Góllövő: Gyurák, Molnár L 

Nagy hazai helyzetekkel indult a találkozó, aztán a nagy melegben 
visszavettek az iramból a csapatok. Az első játékrész vége előtt né
hány perccel Gyurák egy közéli pöckölés révén vezetéshez juttatta a 
vendéglátókat Szünet után végig fölényben játszott a CVSE, de szá
mos kecsegtető lehetőséget hagyott kihasználatlanul. A második fél
idő közepe táján Molnár szlalomozott végig a védők között és szólója 
végén megalázóan elegáns módon helyezett a hálóba. 

KŐszeg-CVSE 2:1 (0:1) 
Kőszeg, 300 néző. Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Varga N. , 

Huszár, Mórocz - Horváth T., Molnár I . , László (Gulyás), Bodor 
Gyurák, Mészáros. GóllÖvó: Gulyás. 

A vendégek folytatták hagyományosan rossz kőszegi mérlegüke :; 
helyzeteiket jobban kihasználó hazaiak ellen, s ezzel elvesztették e: 
lyüket az ezüstérem megszerzésére. 

CVSE-Nárai (0:3) (0:0) 
Celldömölk, 400 néző. Celldömölk: Finta - Nagy A., Varga ] 

Huszár, Dénes - Horváth T., Molnár T. (Mészáros), László, Bod 
(Gulyás) - Molnár I . (Mészáros), Gyurák. 

A tét nélküli presztízsmeccs második félidejében a hazai gárc 
feltette a koronát a bajnokság záró szakaszának zuhanórepülésére: Í 
felszabadultan játszó vendégek akár féltucat gólt is szerezhettek volna 
az enervált vendéglátók ellen. Az alapvetően sikeres idény befejezé
sére kellemetlen szájízzel gondolhatnak vissza a szurkolók, hiszen a 
végelszámolásnál a kedvencek pontszámban „fényévnyire" kerültek 
az előttük állóktól. 

Birkózás 
Az ostffyasszonyfai birkó

zóklegfrissebb sikerei: Észak
dunántúli területi verseny -
Győr: 30 kg-ban: 2. Pongor 
Zoltán, 3. Ádám Zoltán; 37 kg-
ban: 2. Smidéliusz Bálint; 45 
kg-ban: 3. Csőre Szabolcs; 50 
kg-ban: 3. Horváth Tibor. Du

nántúli területi verseny - Tata
bánya: A-kategória: 33 kg-
ban: 3. Horváth Róbert; 41 kg-
ban: 2. Boda Péter; 50 kg-ban: 
1. Csőre Szabolcs; B-kategó-
ria: 33 kg-ban: 2. Ádám Zol
tán; 50 kg-ban: 3. Keszthelyi 
Ottó. -vl-
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Forradalmi változások várhatók a labdarúgóknál 

CVSE-Antók Nyomda névszponzori szerződés 
Gőzerővel megindult a következő, a labdarúgó-szakosztály éle

tében minden bizonnyal mérföldkövet Jelentő szezon előkészítése. 
A celldömölki Antók Nyomda névszponzorként vállalta az NB 
m-ba jutás lehetőségének megteremtését: az anyagi és szervezeti 
feltételek biztosítása mellett az egyértelműen megfogalmazott kö
vetelményekhez eredményorientált premizálási/juttatási rendszer 
párosul. Megyei bajnokságban játszó csapatnál talán csak néhány 
évvel ezelőtt Bükön zajlott le hasonló mértékű változás. 

Antók Zoltán, a nyomda ügy
vezetője tájékoztatta lapunkat a 
szponzori szerződésről. 

- Dióhéjban mit kell tudni a 
celli polgároknak a nyomdáról? 

• 1991-ben Szita Antal helyi 
vállalkozó megkeresett Hollan
diában, tudnék-e nyomdagépet 
szerezni, mert a rendszerváltás 
után lehetőséget lát nyomda tele
pítésére Celldömölkön. A nyom
da 1992. november 17-én üze
melt először, de az első munkát 
1993. február 4-én nyomtattuk. 
Profilunkat a nem napi megjele
nési!, nagy példányszámú, színes 
szóró- és reklámlapok, valamint 
üzlethálózati (Tesco, Július Me
inl stb.) propagandaanyagok al
kotják. Jóformán nincs olyan me
gye, ahonnan ne érkeznének 
megrendeléseink, és Mátészalká
tól Szombathelyig szinte az or
szág minden zugát érinti a 22 
Szuperinfó reklámújságból álló 
rendszer. A helyi Apáczai Kiadó 
tankönyveinek mintegy 20-25 
százalékát is mi állítjuk elő. A 
rotációs üzem kiépítésével, be
üzemelésével tulajdonképpen le
járt volna a mandátumom, de 
fantáziát láttam a nyomdában, és 
vállaltam a további kihívásokat. 
Az Antók Nyomda Kft. 1994. 
szeptember 11-én jött létre a Szi-
taro Rt. helyén. 

- Kanyarodjunk az Ön életé
nek alakulására! 

• Magyarországon vegyész
technikumot végeztem és egy 
textilfestő gyárban dolgoztam, de 
levelezőn pár évig az építészmér
nöki karra is jártam. 1972-ben 
disszidáltam, 1974-ben pedig 
Hollandiában telepedtem meg, és 
segédmunkásnak kerültem egy 
nyomdaüzemhez, ahol egészen 

hazakerülésemig maradiam. 
Nyomdaipari tanulmányaimat 
teljes egészében a munkahelyem 
fizette, és a magyar rend-

vonalon játszanak, mert a város
ban egyébként kevés lehetőség 
van a lakosság szórakoztatására. 
A szponzori összeg bőven meg
haladja az egész sportegyesület 
éves költségvetését. Az Antók 
Nyomda a szerződéssel vállalja, 
hogy a labdarúgó-szakosztály 
anyagi körülményeit rendezi, és 
ebből a szempontból megadja a 
lehetőséget a fejlődésre. 

-Mi történik, ha mégsem sike
rül a bajnoki cím kivívása? 

A képen a szerződés aláírásának pillanata, balról jobbra: Smidéliusz Sándor 
ügyvéd, Antók Zoltán ügyvezető, Gasztonyi Csaba szakosztályvezető és Fehér 
László, a C V S E ügyvezető elnöke 

szerváltás idejére olyan pozíció
ba jutottam, hogy hatást tudtam 
gyakorolni az említett nyomda
gép sorsára. 

- Volt-e személyes kötődése a 
labdarúgáshoz? 

• Nagyon szeretem a futballt, 
és amatőr szinten a I I I . kerületi 
TTVE csapatában játszottam. 
Disszidálásom óta csak nézőként 
élvezem a labdarúgást, és most is 
elsősorban egy menedzselési 
ideológia jegyében vállaljuk a 
helyi együttes támogatását. A fo
cit azért választottuk, mert úgy 
érzem, hogy ehhez értek és látom 
a pénz felhasználását, valamint 
nagy közönsége van Celldömöl
kön. 

-A megyeiben hosszú évek óta 
itt a legmagasabb az átlagos né
zőszám. 

• Éppen emiatt sajnálatos, 
hogy viszonylag alacsony szín-

Fotó: Hetényi László 

• Ha nem tud a csapat egy év 
alatt feljutni az NB Ill-ba, akkor 
a szponzor valószínűleg vissza
lép a további támogatástól. A fut-
ballnak is üzemszerűen, szerve
zetten, jelentős mértékben az 
üzleti élet szabályai szerint kell 
működnie, és a feltételek bizto
sítása esetén nem maradhat el a 
siker. Ha valaki nem tesz ele
get a követelményeknek, akkor 
meg kell tenni a szükséges lépé
seket. 

- Nyilvánvaló, fiogy a szavá
nak nagy súlya lesz a döntések
nél... 

Szakmai kérdésekbe nem, 
de munkafegyclmi és pénzügyi 
dolgokba bele kíván szólni a 
szponzor. Szeretnénk, ha nyugat
európai modellben működne a 
szakosztály. Szemléletem kiala
kulásához hozzájárult, hogy ko
rábbi hollandiai munkahelyem az 

Ajax egyik szponzora a hetven 
évek végétől napjainkig. 

- Hogyan kívánják a csapatot 
ösztönözni a bajnoki cím felé ve
zető úton? 

• Lesz egy 22-cs keret, 
amelynek minden tagja alapfize¬
tés gyanánt mérkőzésenként 
2000 forintot nettó összegben 
kézhez fog kapni. A 16-os mér
kőzéskeret minden találkozón 
újabb nettó 2000 forint meccs
pénzhez jut a kitűzött célok el
érése esetén. Az Őszi szezont há
rom, ötmérkőzésből álló dekádra 
osztottuk fel: az elsőben nem 
szabad 6 pontnál többre elmarad
ni az első helyezettől, a második
ban 3 pontnál többre nem szabad 
elmaradniuk, és a bajnokság fél-i 
idejében ugyancsak legfeljebb: 
egy győzelemnyire állhatnak az 
őszi bajnoktól. A meccspénzek: 
csak az egyes dekádok teljesítése: 
esetén kerülnek kifizetésre, vfl 
bajnokság megnyerése után 
minden játékos 30 ezer forintot 
fog kapni. Ha szezon közben 
egyszer sem teljesítik a dekádok 
szintjeit, de bajnokok lesznek, 
akkor visszamenőleg megkap
nak minden jogos juttatást. AJ 
csapaton belül a szponzor részé
ről nem lesz differenciálás, mert 
a labdarúgás elsősorban csapatjá
ték. 

- A megyei bajnokságban rit
ka ez az átlátható gazdálkodási 
modell. 

• Ha komoly az elhatározás, 
akkor hosszú távra kell tervezni, 
és rendezett viszonyokat kell te
remteni. 

- Mi a céljuk a névszponzori 
szerződéssel? 

• Celldömölkön lokálisan is
mertté tenni a nyomdát, s ez a 
helyi szinten legszélesebb haló- ! 

körű módszer ennek elérésére. 
Hétről hétre a megyei lapban i; 
megjelenik a nyomda neve, ésj 
az NB Ill-as felkerüléssel pedig 
már Dunántúl nagy részén je
lentkezhetünk. Ez egy menedzse
lési folyamathoz tartozik: 
nyomda arculatának kialakításá
ra az éves bevételből mindenkép
pen hasonló nagyságrendben ál 
dozunk. 

Németh T. 
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