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EEMMSALJA
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A

Megemlékezés október 23-án
Október 23-án, szerdán délután 4 órakor kerül sor a H u 
nyadi utcai Millecentenáriumi emlékpark avatására, majd
ünnepi megemlékezést tartanak az 1956-os forradalom és sza
badságharc 40. évfordulója alkalmából. Este 6 órakor a cell
dömölki római katolikus templomban emlékmise lesz 1956
áldozataiért.

Lapzártakor

érkezett tudósítás

^^^T~

A celli vasút 125 éve
Egy 1870-ben kiadott térképen a Lajta-menti B ruck-Gy őr-Új szőny
(Komárom) - Székcsfehérvár-Balaton-part-Nagykanizsa-Szombathely-Sopron-országhatár-Bruck által határolt területen belül nem ta
lálunk vasutvonalat. Nem csoda, hogy már sok évvel korábban jelen
tős küzdelem indult a közbezárt megyék közt: hol, merre épüljön új
vasút. M é g megyéken belül is versengtek a községek, a városok.
Az 1869-ik évi V . törvénycikk tett pontot a dolog végére. 1. §-a
szerint „A Székes-Fehérvártól Grácz felé az ország határáig terjedő',
vagyis a magyar mozdonyvasútnak és annak Kis-Czclltől Győrig ve
zető szárnyvonalának kiépítése tárgyában előterjesztett engedély-ok
mány a jelen törvény által teljes érvényűnek nyilváníltatik". 1870-ben
részvénytársaság alakult, megkezdődtek a kisajátítások és az építke
zés. A Magyar Nyugat Vasút első szakaszát - Győr és Szombathely
között - 1871. október l-jén nyitották meg. E vonalon volt az egyik
állomás a miénk, a kisczelli elágazási állomás (ahová 1 év és két
nappal később a székesfehérvári vasút is becsatlakozott). A 125 évvel
előbbi esemény emlékére október l-jén különvonat indult Győrből és
Szombathelyről városunk vasútállomására. A nosztalgiavonatokkal
érkezőket a vasút és a város képviselői fogadták.
Ünnepi megemlékezés és vasúttörténeti ismertető után felavatták
az állomásépület falán elhelyezett emléktáblát. Ezt műsor követte, s
jármííkiállítást láthattak a nézők. A rendező-pályaudvaron felavatták
a korszeríí hulladékégető berendezést. (Részletek a következő lap
számban.)
Mihók T.

A legkorszerűbb burkolatok
a legnagyobb választékban!
Az A L F Ö L D I Porcelángyár Rt.,
Zalakerámia Rt. választékából a

B A U

Kft-nél.

Celldömölk, Építők útja 2.
(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén)

•

Á R A : 25,50 FORINT

Szüreti napok '96
Ezen a hétvégén a tudósító a
bőség zavarával küszködött. Ha
tehette volna: egyik helyen fotóz,
másutt beszélget. Az élmények
felülmúlták várakozását, jobban,
mint azt az előre kiadott műsor
füzet sejtetni engedte. Már 20-án
zsúfolt program várta az érdeklő
dőket. Azon a csepergőn búson
gó pénteken a Kreszncrics
Könyvtárban a gyermekrajzpá¬
lyázat eredményhirdetése folyt,
amikor a Bartók és a Széchenyi
utcák találkozásánál egy csodála
tosan bájos tánccsoport adott íze
lítőt a francia folklórból (képün-

s a Budapesti Képzőművészeti
Főiskola jelentették, önvallomá
sában így ír a művész: „...egy vé
letlen során, a computer segítsé
gével a legbonyolultabb kompo
zícióim is megjeleníthetővé vál
tak". A z expresszív festőkre jel
lemző módon - mondta Nagy ta
nár úr - rendkívül gyorsan dol
gozik. Legújabb munkáit geo
metrikus, lírai absztrakt művé
szetnek nevezi; a computer-kép a
gép közreműködésével, de az
ember, a művész irányításával
készül.
G. Szabó Pálma 1962-ben szű

kön) és derítette jókedvre alkalmi
közönségét... Vienne táncosai
műsoron kívül vállalkoztak erre
a fellépésre, városunk polgárai
nak szórakoztatására. Köszön
jük!

letett Keszthelyen, édesanyja is
festőművész. A z Iparművészeti
Főiskola ki állítás-rendező szakát
végezte el és a Dési Huber István
Szakkör rendszeres látogatója
ként ismerkedett meg férjével.
Már több mint 20 kiállítása volt,
ezeknek majd' fele külföldön.
Celldömölkön most bemutatott
képei pasztell-, illetve olajfest
mények. Téma: az Ember. Művé
szete feszültségekkel teli, akár
mai életünk.

Galéria
A művelődési központ emeleti
galériáján 5 órakor nyílt Göcsey
József és G . Szabó Pálma festő
művész-házaspár
kiállítása.
Nagy István festőművész tanár
mutatta be a művészeket. Göcsey
József itt született városunkban,
1957-ben. Az általános iskolában
Nagy István, a gimnáziumban
Dénes Lajos Szilveszter voltak
rajztanárai. Tanulmányaiban a
folytatást a Szegedi Tanárképző

A

megnyitó

Fél 6-kor a római katolikus
templom előtti téren és a Király
János utca torkolatában felállított
(Folytatás a 3. oldalon)

ÚJ K E M E N E S A L J A

1996. OKTÓBER 10.

Remény Celldömölk iparának fejlesztésére
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Beruházássösztönzési, Vállalkozási és Regionális
Fejlesztési Főosztálya pályázatot hirdetett ipari
parkok előkészítésének és megvalósításának fi
nanszírozására. Az ilyen jellegű fejlesztés első
alapfeltétele, hogy legyen legalább 10 hektár
terület, amely a rendezési terv alapján ipari te
rületfejlesztésre használható. Emellett szüksé
geltetik együttműködési készség a területen
működő vállalkozások, a területileg illetékes
önkormányzat és egyéb, például oktatási szer

vezetek között, illetve az ipari parkot létrehozó
és működtetését felvállaló gazdasági társaság
között. Az együttműködés lehet infrastrukturá
lis, adminisztrációs, műszaki-piaci, pénzügyijogi, különböző tanácsadás stb. Természetesen
ez a közös munka teljesen önkéntes alapon szer
veződne.
A megyei területfejlesztési koncepcióban
Celldömölk térségében a lehetőségek inkább
egy zárt területfejlesztést tesznek lehetővé.
Emellett legalább annyira fontosnak tűnik a kül

ső erők bevonása is. így az ipari park státusz
elnyerése is egy fontos momentum. Realizáló
dásának első lépcsőfoka egy megvalósíthatósá
gi tanulmány elkészítése. Az önkormányzat az
ehhez szükséges költségek részbeni pénzelésé
ért fordul pályázatban az Ipari és Kereskedelmi
Minisztériumhoz. A lehetőségek szerint a terv
árának 33 százalékát tudják biztosítani, maxi
mum 5 millió forintot E z vissza nem térítendő
támogatás.

Köszöntjük Nádasdy Lajost!
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara gyémántdiplomái ajándékozott Nádasdy Lajosnak, aki 60 évvel ezelőtt kapta meg
diplomáját a Pápai Teológiai Akadémián. Sok szeretettel köszöntjük
ebből az alkalomból és jó egészséget kívánunk neki!
A Szerk.

Ha valaki még nem vette meg...
A celldömölki polgármesteri hivatalban korlátozott számban még
megvásárolhatók az alábbi kiadványok:
Porkoláb István: Celldömölk Kismáriacell szabadalmas mezőváros
története. - Ára: 160 Ft
Tungli Gyula: Izsákfa évszázadai. - Ára: 300 Ft
Átalakulás Vas megyében. Szerk.: Csapó Tamás. - Ára: 2000 Ft.
Megrendelhető: Második világháborús emlékmüvek é s szobrok
Vas megyében. Ára: 400 Ft.
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ELKÉSZÜLT E S ÜZEMEL!
Köszönet az építőknek:
G E N E R Á L KIVITELEZŐ:

X-PORT BAU K F T , BUDAPEST
Építésvezető: Venczel László
Műszaki vezető: Szeness Sándor
Tervező: Kovács Ferenc, Celldömölk

Statika: Mészárics Zoltán, Celldömölk
B e l s ő építészet: Balázs és Társa Bt., Budapest
Út és parkoló: Inokai László, Sárvár
Villanyszerelés: Cságoly Tibor, Celldömölk
Bárpultok: Mórocz László, Sárvár
Lakatos munkák: Deé Zoltán, Celldömölk
Fénytechnika tervezése, szerelése: Detonátor Bt., Pécs
Hangtechnika tervezése, szerelése: Pásztor Tibor
Építőanyagok:

Észak-Dunántúli Tüzép R t , Celldömölki Kirend.
Kemenes Ker. B t , Celldömölk
Festékek:

J U B C E L L K F T , Celldömölk
T I K K U R I L A Márkabolt, Pápa
Homlokzat festés: R A S Z T E R A L P K F T , Szombathely
További köszönet:

Czinder Zsolt, Csorba László, Józsa Károly, Kamondi
László, Kazári István, Kovács Gábor, Molnár László,
Németh Károly, Osváth Dénes, Somlai Károly.

Október 16-án 11 órakor adjak át ünnepélyes körülmények közölt a MOL
új töltőállomását, de az autósok addig Is használhatják azt. Az átadásról
lapunkban bővebben is beszámolunk.
V.L.

Nyílt nap a gimnáziumban
A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium a hatosztályos gimnáziumi
képzés iránt érdeklődő hatodik osztályos tanulók és szüleik részére 1996.
október 16-án (szerdán) 7.50 órai kezdettel óralátogatási lehetőséggel nyílt
napot szervez. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Értesítés!
Értesítjük a tisztelt lakossá
got, a társasházak közös képvi
selőjét, a kereskedelmi egysége
ket, hogy október l-jétől ellen
őrzést tartunk hulladéktároló ku
kákközterületen való tárolásával
kapcsolatban.
Kérjük önöket, hogy a hulla

déktároló kukákat csak az ürítés
napján tegyék ki a közterületre.
Ürítés után tegyék vissza azokat
a saját, belső területükre.
Bí2űnk együttműködésükben,
ugyanis ellenkező eselben hely
színi bírságot, vagy szabálysér
tési eljárást kell kezdeményez
nünk.
Celldömölk Város Polgármesteri
Hivatal Közterület-felügyelete

^ Októberi előzetes a KMK-ból
11-én (pénteken) 18 órakor Weszelits Jenő: Az Örök város: Róma
címmel tart ismeretterjesztő előadást.
17-én (csütörtökön) 9 és 16 óra között állásbörze lesz a Munkaügyi
Központ celldömölki kirendeltsége szervezésében.
19-én (szombaton) 19 órakor a veszprémi Petőfi Színház vendégszerepel.
23-án (szerdán) nyílik a Mementó 1956 című kiállítás az 1956-os For
radalom és Szabadságharc 40. évfordulója tiszteletére. Az összeállítás
Hetényi József magángyűjteményéből készült
25-én (pénteken) 17 órakor Ilse Schwarz, Naira Haidmayer-Geworkian
és Erwin Schwentner stájerországi művészek kiállításának megnyitója.
25- én (pénteken) 18 órakor a Magyar Ebtenyésztők Egyesülete helyi
csoportjának ülése.
26- án (szombaton) 9 órától a Celldömölkről elszármazottak találkozója
a Polgármesteri Hivatalban és a KMK-ban.
31-én (csütörtökön) 10 órától emlékünnepség a kórház fennállásának
századik évfordulója tiszteletére.
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Ünnep a Volkswagen jegyében
Anélkül, hogy bármely más
autómárka rajongóit meg akar
nám bántani, le kell szögezni,
hogy a Volkswagen a hosszú év
tizedek során kissé fogalommá
lett, köszönhetően talán a máig
közkedvelt „bogár"-nak. A gyár
konstruktőrei nem állnak le, új és
újabb modelleket fejlesztenek ki.
így van ez a haszongépjárművek
területén is, s a kereskedők igye
keznek a versenyhelyzet köze
pette is piacot találni a terméke
iknek. Ezért is örvendetes, hogy
szeptember 20-án sor kerülhetett
a Leier és Társa Kft.-nél arra az
ünnepségre, amely a Volkswa
gen haszongépjármű-értékesítés
kezdetét jelentette.
Bevezetőjében Nagy Kálmán
igazgató ismertette a szerviz és
autókereskedés történetét, mely
1989 kora tavaszán kezdődött, s
a szorgalmas munkának köszön

hetően fejlődött mind jobban és
jobban. A Skoda autók értékesí
tésével elkezdődött egy folya
mat, amelynek állomása a Volks
wagen haszonjármű-márkakeres
kedés és márkaszerviz lehetősé
gének elnyerése.
A hangulatos műsor után melyet a Berzsenyi Dániel Gim
názium tanulói adtak - Makkos
István polgármester mondta el
avatóbeszédét, amelyben első
ként köszöntötte Michael Leier
urat, aki Burgenland tartomány
tiszteletbeli konzulja is egyben, s
utalt arra a jelentős momentum
ra, amelynek köszönhetően Leier
úr felfigyelt az akkori autószer
vizre, s kezdetét vette az idáig
tartó fejlődés. Méltatva az idáig
vezető utat Makkos István arról
beszélt, hogy a siker a befektetők
mellett nagyban köszönhető a
dolgozóknak és a vezetőknek,

c/Szüreti napok '96
(Folytatás az 1. oldalról)
színpadon folytatódtak az esemé
nyek. A Sághegyi Szüret '96 ren
dezvényeit Pálné Horváth M á 
ria, a Kemenesalja Művelődési
Központ igazgatója nyitotta meg.
Színes eseménye volt a megnyi
tónak a Kisbíró monológja (aki
mindannyiunk kedvenc Somogyi
Miskája, „civilben" gépkocsive
zető a Mentőszolgálatnál). A mű
sorban láthattuk, hallhattuk az
Ádám Jenő Zeneiskola fúvósze
nekarát Bejczi Károly karnagy
vezetésével; a K M K bájos mazsorett-csoportját. Sikere volt a
modem táncokat bemutató cso
portnak, akrobatikus elemekkel
tűzdelt műsorukat nagy taps kí
sérte. A táncokat Döbrente De
zső tanította be. A Kemenesalja
Néptáncegyüttes sikere nem volt
kisebb. Ipsicsné Nagy Erzsébet
és Ipsics Péter tanítványainak
gratulálunk!
Ezután a Szombathelyi íjász
egyesület tagjai tartottak törté
neti-történelmi ismertetővel egy
bekötött bemutatót. A szarvas- és
a céltábla-lövészet iránt érdeklődók nagy gyűrűjében zajlott a
„mutatvány". Az űjságospavilon
mellett felállított sátraknál a kö
zönséget étellel, itallal szívesen
látták.

Barokk hangverseny
A késő estébe nyúló nap leg
rangosabb eseményére a római

katolikus templomban került sor.
Háromnegyed 8-kor jótékonysá
gi hangverseny kezdődött a
templom orognájáért. A barokk
zene gyöngyszemeiből
Bach,
Gounod, Handei és Vivaldi szer
zeményeket énekelt Heim Mer
cedes magánénekes, a Magyar
Rádió Énekkarának tagja és
Bach, Charpantier, Mozart, V i 
valdi műveiből trombitaszólókat
hallhattunk Czupor Attila zene
iskolai tanár előadásában. Mind
kettejüket szintetizátoron (az or
gona hangját is tökéletesen elő
adni képes elektronikus hang-

akik nélkül mindez nem valósul
hatott volna meg. Végezetül azt
kívánta a polgármester a Leier és
Társa Kft.-nek: a lakosságnak le
gyen annyi pénze, hogy a gyö
nyörű" autókat megvásárolhassa,
s a nem túl olcsó szolgáltatásokat
igénybe vehesse.
Az avatást követően mód volt
a járművek megtekintésére, meg

(street ball) bajnokság és humo
ros autósvetélkedők követték
egymást.

Felvonulás
A lassan már hagyományossá
váló szüreti felvonulás délután 3
órakor kezdődött. A Sághegy
alatt már 2 órakor gyülekeztek a
résztvevők. A menetet a Leier és
Társa cég által felújított, csoda
szép 1201-es Skoda nyitotta. E z
az autó közel 50 éves! Mögötte
lóerők és lovak ficánkoltak. A
crossmotorosok közt 8-9 éves fi
úcska is ott volt. Utánuk a mazsorett-csoport következett, for
mációikat Czupor Ferencné ta
nította be; majd a fúvószenekar
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lehetett ismerkedni az imponáló
an tágas, sokak által ismert
Transporterrel, megszemlélhető
volt a Caddy (képünkön), amely
bizonyára a kedvencek közé ke
rül. Akiket nem riasztott el a csöpörgő esős, azok próbaútra is me
hettek a kocsikkal, megtapasztal
va, hogy a szép külső mit takar,
mennyire lehet majd számítani
rájuk, mint a dolgozó ember tár
saira.
Kép és szöveg: RL

it is. Az igazán csak Ságon ért
hető célzásaival gyakran csalt
mosolyt az arcokra.
Jöttek aztán táncoslábú vendé
geink a dél-burgenlandi Ncudauból és a stájer Bad Gleichenbergből; dél-Franciaországból a Rho
ne völgyéből, Vienne-ből; s utá
nuk sportolók, tornászok, köztük
valóságos akrobaták. A folytatást
csak azok tudnák elmondani,
akik álló helyzetben nézték végig
a minden tekintetben színes fel
vonulást.
Már a sági városrészen is so
kan várták az út két oldalán a fel
vonulókat, ám az, ami Ccllben
várta a menetet, az minden eddi
git felülmúlt! A vasúti átjárótól a
templom előtti térig többezer
helybeli és erre az eseményre ér
kezett vendég állt az út két olda
lán. A színpad és a templom köz
ti részen tarka sátrak, árusok sora
mindkét oldalon, még a polgár
mesteri hivatal A B C felőli oldal
fala mellett is...

Bál,

szer) kísérte Szilli Ilona zongo
ratanár. Visszaadhatatlan az a ze
nei élmény írásban, amelyben a
szépszámú hallgatóságnak ott és
akkor része volt! Köszönet mind
hármójuknak és segítőiknek a
Celldömölkön ritkaságnak szá
mító eseményért!
21-én, szombaton már délelőtt
is zajlottak az események. Autóbemutató,
utcai
kosárlabda-

menetelt. A zeneiskola fúvósai
nak esztétikus formaruhája még
inkább érvényesült menetben,
mint előző este a térzene során.
Hintók és lovaskocsik követ
keztek ezután, egyik kocsin mint egy ekhós szekér - lombsá
tor is volt. A menetnek ezen ré
szén láthattuk a Kisbíró „kcllóerős" járművét. Miska bámulatba
ejtette rigmusaival a falujabélije

tűzijáték

Amikor a menet - mintegy fél
órás késéssel - beért, a színpadon
folytatódott a vigasság, majd a
színpad előtt a nagyérdemű ré
szére is megkezdődött a szüreti
bál. Zenéről a Karaván Együttes
gondoskodott - közben a Deffekt-duó fellépése színesítette a
műsort.
Éjfélkor csodaszép, színes tű
zijátékkal zárult a (celldömölki-)
Sághegyi Szüreti Napok idei ren
dezvénysorozata.
Miluik Tamás
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Címer- és zászlóavatás Csöngén

Falunap keretében címer- és
zászlóavatás volt Csöngén. A z
ünnepséget
megelőzően
az
Ádám Jenő Zeneiskola fúvőszenekara adott térzenét Bejczy Ká
roly vezényletével. Baranyai
Ernő polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket és a vendége
ket, majd kitért a címer- és zász
lóavatás lényegére, indítékára,
melyet nem a divat diktált, ha
nem az a szándék, hogy mindent
el akarnak követni a falu fennma
radásának érdekében. A z avatás
összeköti a múltat, a jelent és a
jövőt, közös értéket jelentve ottlakóknak és elszármazottaknak
egyaránt, mintegy azt is bizo
nyítva, hogy a falunak van ereje
a megmaradáshoz, a megújulás
hoz.
Ezután dr. Mesterházy G á 
bor ismertette a község törté
netét, majd beszélt arról, hogy az
általa tervezett címerbe miért
azok a szimbólumok kerültek,
amelyeket ezután Csöngével kell
azonosítanunk.
Megtudhattuk,
hogy a Rába és a Kemcneshát
érintkezése már évezredekkel
ezelőtt lakott hely volt, bizo
nyítják ezt egy csodálatos őskőkori civilizáció emlékei, melyek
ről az idők múlásával tán még vi

lághímévre is szert tehet a falu.
Köztudott, hogy lakott volt a te
lepülés 3000 évvel ezelőtt a
bronzkorban, ezt bizonyítja a
község belterületén talált, s jelen
leg a Savaria Múzeumban lévő
kard. S azt is tudjuk, hogy a ró
mai korban őrtorony állt a község
határában. A honfoglalástól az
1400-as évekig csak találgatásra,
illetve a szájhagyományra lehet
hagyatkozni, de a község telepü
lésszerkezete és lakosságának
öszetétele bizonyára megegye
zett a nagyon közeli szomszéd
falu, Ostffyasszonyfa összetéte
lével. A történelem nagy viharai
nem kerülték el a falut, nem
kímélte sem a török, sem a ta
tár, s Napóleon csapatai is hó
napokig állomásoztak Csöngén.
Minden vihar ellenére mégis si
került az újrakezdés, s az 1848as szabadságharcban megint
csatasorba álltak a hadrafogha
tó férfiak.
Mindezek mellett Csönge gaz
dagsága mégsem a földi javak
ban van, hanem sokkalta inkább
a szavakban, amelyek Weöres
Sándor
verseiben
csengnekbongnak, akinek születése révén
lett jeles irodalmi emlékhellyé a
falu.

A község címerében sűrítve
van a jelen, a múlt. A pattintott
kŐszerszám és a bronzkori kard
az elmúlt civilizációkat, a kasza
a földműves múltat és jelent jel
képezi. A folyómeder a Cser ka
vicságya, a víz a Lánka-patakot
és a Rábát, de egyúttal az életet
is szimbolizálja. A lant a költé
szet, a szavak szimbóluma, hisz
nem szabad arról elfeledkezni,
hogy csöngei réten ringott W e ö 
res Sándor halhatatlanná lett B ó 
bitája. A zászló színei a kék és
az aranysárga. A kék a hűség, az
állhatatosság, az aranysárga a
fény, a gazdagság jelképe. Ha
nem csak a látható dolgokat néz
zük, akkor mindkét szín találóan
jellemzi a falut.
A zászlót és a címert dr. T ö m böly T a m á s , a Vas Megyei Köz
igazgatási Hivatal vezetője avat
ta fel. Az avatóbeszéd után a fe
lekezetek képviselői felszentel
ték a zászlót, majd a címer és a
zászló tervezője, valamint az in
tézmények és a társadalmi szer
vezetek képviselői felkötötték
szalagjaikat a zászlóra.
Délután már egészen más jel
legű programok várták az ér
deklődőket. A z öregfiúk labdarú
gó-mérkőzés j ó hangulatot, szép

gólokat és sokaknak izomláz
hozott, a tizenegycsrúgó vers
nyen mindenki Roby Baggio
nak képzelhette magát. A gu
lyásparti és a kürtőskalács süté
se vonzott idősét, fiatalt
gyermeket egyaránt, s mind
ezekhez égi ajándékként társi
az áhított j ó idő.
Az ünnepnek vége lett, jönne
újra a dolgos hétköznapok, de bí
zik a falu abban, hogy a címer és
a zászló alatti együvé állás ered
ményt is hoz, s bizakodóan lehet
tekinteni a jövőbe.
Rozinán László

Megnyugtató hírek a kórház további működéséről
Számos írás jelent meg országos és a
megyei lapban a kórházi rendszer átalakítá
sáról. Több alkalommal szó volt a celldömöl
ki kórházról is. A megjelent információk nem
mindig voltak egyértelműek. A városi képvi
selő-testület ülésén Makkos István polgár
mester beszámolt a megyei egyeztető bizott
ság munkájáról és az eddig ismeretes tények
ről.
— Januártól megoldottnak látszik a celldö
mölki kórház sorsa. Néhány jelentős
változás
is lesz. Miben nyilvánul ez meg - kérdeztük
a polgármestert.
- A leglényegesebbre szorítkozva elmond
hatom, hogy kórházunk a megyei egyeztetés
nek köszönve továbbra is működőképes lesz,
vagyis továbbra is kórháznak minősülhet, és

így a finanszírozási szerződés is megköthető.
Ahogy azt a testületi ülésen is elmondtam,
egyesülni fog az Intaházi Pszichiátriai Reha
bilitációs Intézettel azzal, hogy a kórházban
ágyszámemelés lesz ajelenlegi 90-ről 110-re.
Intaházán viszont ezután 75 férőhellyel kell
számolni. így Összesen 185 ágy áll a betegek
rendelkezésére.
-Milyen szervezési formában fog dolgozni
az „új" intézmény?
- E z m é g nincs kidolgozva. Mindenféle
képpen ragaszkodunk ahhoz, hogy a város
legyen továbbra is a tulajdonos, a fenntartó,
hiszen ez eddig is így volt és így is van
rendjén. Ennek elérésére megvan a reális
esély.
-A Kórházért Alapítvány a városi önkor

Értesítem kedves betegeimet, hogy
B E L G Y Ó G Y Á S Z A T I magánrendelésemet
megnyitottam.
A rendelés ideje: hétfőn és szerdán 17-19 óráig
Dr. Völgyi Zoltán, az orvostudományok kandidátusa,
osztályvezető főorvos.
Pápa, Bella u. 9. (Bocsor lakótelep)
Telefon: 06-89-316-610 • Mobil: 06-30-579-041

mányzattal közösen felhívással fordult a la
kossághoz, hogy anyagiakkal is támogassa a
kórházat, segítsen annak. Mi lesz a már be
fizetett összegek sorsa?
- Minden forint segítség jól jön. Köszönet
mindenkinek, aki támogatta egészségügyi in
tézményünket. A pénzre nagy szükség van,
hiszen a kórház előre tervezett vesztesége
fennáll. A lakossági befizetéseket ennek le
fedésére fogjuk felhasználni. E l kell azt mon
dani, hogy e mellett az önkormányzatnak is
jelentős Összeggel hozzá kell járulni a finan
szírozási hiány pótlásához. Reméljük, a kö
vetkező évben nem lesz szükség ilyen akció
meghirdetésére.
- Köszönöm a tájékoztatást!
Györe Géza

Tegye otthonosabbá otthonát
a GARDÉNIA márkaüzlet
termékeivel!
(Függönyök, karnisok,
terítők
széles választékban
kaphatók)
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT
a Celldömölk, Sági u. 6-8. sz. alatti
üzletünkben.
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Celldömölk Város Önkormányzatának
32/1996. (IX. 25.) sz. rendelete
a második és további szakképesítés megszerzésekor fizetendő
tandíj megállapításáról
Celldömölk Város Önkormányzata a közoktatásról szóló, 1996. évi
LXfl. törvénnyel módosított 1993. évi LXXDÍ. törvény 116. § (1)
bek. b) pontjában, valamint a 117. § (1) bek. a) pontjában foglaltak
alapján az alábbiak szerint szabályozza a második és további szakké
pesítés megszerzésekor fizetendő tandíj megállapítását.

M
A rendelet hatálya kiterjed a városban szakképzést folytató 410. sz.
Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola intézményére.
2.§
(1) A z önkormányzat a fizetendő tandíj mértékét tanévenként
minimálisan: 14 000 Ft-ban,
maximálisan: 20 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A z iskolavezetés a diákönkormányzattal egyeztetve a fenti ha
tárok között személyenként dönt a fizetendő tandíj mértékéről, fi
gyelembe véve a tanulók szociális helyzetét és tanulmányi előmene
telét.
(3) A z iskola igazgatója a tandíj negyedévenként (félévenként) tör
ténő befizetésére engedélyt adhat
3-§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azon
ban 1996. szeptember l-jétől kell alkalmazni.

UJ K E M E N E S A L J A

meg oly módon, hogy a megállapítást követően azt a Házkezelőség
3 hónap elteltével alkalmazhatja.
2. §
A rendelet az alábbi 5 l / A §-sal egészül ki:
5 l / A § A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság feladata:
- dönt a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségeknél
a bérlő által kezdeményezett átalakítási és korszerűsítési mun
kálatok engedélyezéséről. Ezzel egyidejűleg - a bekért tervek,
műszaki leírás, illetve költségvetés áttanulmányozása után meghatározza a bekerülési költség összegét.
3. §
E z a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Celldömölk, 1996. szeptember 25.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző
•

Makkos István
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának
34/1996. (IX. 25.) sz. rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló
10/1994. (V. 4.) sz. rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ön
kormányzati tulajdonban lévő lakásokról és nem lakás céljára szolgáló
helyiségekről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

M

Celldömölk, 1996. szeptember 25.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának
33/1996. (IX. 25.) sz. rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről szóló, többször módosított
30/1993. ( X I I . 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
l.§
A rendelet 20. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A képviselő-testület a lakbért évente egy alkalommal változtathatja

A rendelet 9. § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Kivételt képeznek ez alól - a rendelet 1. § (2) bekezdésének
megfelelően - a határozott időre bérbe adott lakások, továbbá az olyan
lakótömbben lévő határozatlan, illetve határozott időre bérbe adott
lakások, ahol az önkormányzati bérlakások 75%-a vagy annál több
eladásra került. Ezeknél az ajánlati kötöttség idejét 1996. augusztus
31. napjában határozza meg.
2.§
E z a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Celldömölk, 1996. szeptember 25.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

Eboltás
MUNKARUHA,
C S E M P E , JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K. u. 27.

HANGLEMEZBOLT
Celldömölk, Sági u. 16.

CD-k, kazetták,
videokazetták
nagy választékban.
AKCIÓ TOVÁBBRA IS!
W A L T DISNEY-filmek:
CSIPKERÓZSIKA
MICI MACKÓ
műsoros
videokazettán
kaphatók!

Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
Csempék, járólapok
széles választéka.
Fürdőszoba-berendezések,
szani terek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
csempe-, járólapragasztók.

\
[\

Szeretette/ várjuk
kedves
I
vásárlóinkat!
I

Celldömölkön

a régi Zeneiskola mellett a Hunyadi utcában:

1996. október
1996. október
1996. október
Pótoltás
1996. október
Alsóságon
1996.
1996.
1996.
1996.
1996.

a

08. 7¬
09. 7 10.

oraig,
és 15-17 óráig,
15-17 óráig,

21. 7 - 9 és 15-16 óráig.

tÜzoltószertárban:

október
október
október
október
október

11.
14.
15.
16.
18.

8-11
óráig,
8-10 és 14-16 óráig,
8-10
óráig,
8-10 és 14-16 óráig,
8-10
óráig.

Izsákfán a szokott helyen:
1996. október 09. 7-10 óráig.
Kérünk minden ebtulajdonost, hogy az oltási bizonyítványt szí
veskedjen magával hozni. Az oltás az állattulajdonos
megrende
lésére az állat tartózkodási helyén is elvégezhető.
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Celldömölk évszázadai
7. Iskolázás, művelődés a 18. század végéig
A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan,
szeretnénk áttekintést adni olvasóink s z á m á r a 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. H a olvassák
és kérdéseik merülnek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is
kapnak.
Honfoglalásunk 1100. eszten
dős évfordulójának ünnepségso
rozatával egyidőben emlékezünk
egy másik alapvetően nagy fon
tosságú eseményre is népünk éle
tében: az iskolai oktatás ezer
éves múltjára. Hiteles adatok
szerint Pannonhalmán ezer évvel
ezelőtt alapították a nevelés, az
oktatás és a tudomány első hazai
intézményét: az iskolát. Ezúttal
vizsgáljuk meg azt, hogy váro
sunk évszázadaiban miként és
mikor tűnik fel az oktatásügy
ezer éves útján az iskola.
Egy eléggé késői időpontból
indulunk ki, ahol azt a meghök
kentő, eddig alig figyelemre mél
tatott adatot találjuk, hogy 1804ben, Pausz Amand plébános az
úriszék elé viszi a kis-czelli szü
lők és a tanító ügyét. A z úriszék
megállapítja, hogy az „apátság
az eltörlés előtt sohasem tartott
tandót a gyermekeknek". (Pacher
383 p.) Ezért annál meglepőbb
az, hogy Kazó győri kanonok
1698. február 10-én megtartott
egyházlátogatási jegyzókönyvé
ben iskoláról is szól! Itt először
olvasunk, hallunk iskoláról! E z :
„A falu keleti végén áll, azelőtt a
csordás lakott benne; kelet felől
a község pázsitja, jobbról Bolla
István a szomszédja... A z iskola
fenntartása az egyháztagok fel
adata. Maga az iskolamester Füztőy Benedek ágostai vallású
(confessionis
Augustanae
=
evangélikus), magyar nemzetisé
gű, olvasni tud, 48 éves." Az is
kola tehát nem apátsági, hanem
evangélikus
iskola! Balog és
Füztőy nevét ott találjuk azok kö
zött a nemesdömölki bérlők kö
zött felsorolva, akik az apátság
pusztán hagyott portáit és a hoz
zájuk tartozó földeket bérelték
(1698. április 23. - Árendát bír
nak).
Az evangélikus egyházlátoga
tási jegyzőkönyv, mely 1696-ban

kelt Nemesdömölkön, Mensato¬
ris Mátyást nevezi meg tanító
ként. A középkori iskolázás ada
tait buzgó alapossággal Össze
gyűjtő Békefi Rémig tudós kato
likus egyháztörténész azt állapí
totta meg, hogy hazánkban 1540
előtt összesen 15 káptalani, 275
városi és falusi és egy zsidó is
kola nyomait lehet kimutatni.
Ezeken kívül voltak meg szerze
tesi iskolák is - Békefi az adato
kat a történelmi nagy Magyaror
szágra adja meg, Erdélyt, Felvi
déket is beleértve. Ebben a szám
ban bizonyára Pápoc is benne
van, melynek iskolája nem csu
pán Kemenesalján, de országos
viszonylatban is egyike a legré
gebbieknek! Az iskolaügyet, va
gyis a közművelődés, a népokta
tás és kultúra ügyét a reformáció
lendítette föl. Fináczy EraŐ neve
lésügyünk nagy katolikus törté
nésze és tudósa ezt állapította
meg: „A v é g s ő felborulás vesze
delmétől hazánk iskolaügyét egy
nyugatról beözönlő hatalmas
áramlat mentette meg, a reformá
ció." E z Nyugat-Dunántúlt igen
hamar elérte, így esett meg az,
hogy itt néhány évtized alatt 153
új városi és falusi iskola keletke
zett. Nemesdömölkön nagyon
későn, amint azt egy, a vármegye
kiküldöttjei által 1766-ban fel
vett jegyzőkönyvben olvassuk. A
jegyzőkönyv elmondja: „A ne
mes Vas vármegye kemcnesaljai
járásához tartozó Nemesdömöl
kön van ágostai hitvallású mind
magyar, mind latin nyelvű nyil
vános iskola.
Az említett iskolák az J681.
évi 26. tc. hatálya óta folyamato
san virágzanak;
azonban ezek
nem valakinek különös alapítvá
nyából eredtek, hanem az idézett
törvénycikk és a felséges királyi
rendelés alapján állottak talpra.
„A nagyon értékes és fontos ada
tokat tartalmazó jegyzőkönyvből

FIGYELEM!
Autópiacot rendezünk a K O R O N A A B C előtt lévő piactéren
minden páros hét szombatján.
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET.
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk

megállapíthatjuk azt, hogy a 17¬
18. századi korszakban váro
sunkban nem csupán elemi isme
reteket nyújtó magyar nyelvű is
kola működött, hanem latin nyel
vű alsófokú középiskola is; még
pedig életerős, tekintélyes iskola.
Többtucatnyi adatot tudnánk fel
sorolni arra nézve, hogy kik ke
rültek felsőbb iskolákba az itteni
alsófokú középiskola elvégzése
után.
Az említett jegyzőkönyv mel
lékletében olvasható a magyar
nyelvű tagozat
tanrendszere,
előttünk áll annak irányvonala és
szellemisége a teljes anyagban.
Időközben előkerült a latin ta
gozatnak 1753-ból
származó
vizsgarendje, mely valósan iga
zolja a latin iskola létezését is. Itt
természetcsen nem adhatjuk egy
újságcikk keretében a városunk
művelődéstörténetének e két fon
tos dokumentumát az olvasók
elé, de egészében közöltük a Vasi
Honismeret két számában, má
soknak is hasznára. Annál is in
kább, mert a nők, a leányok isko
lázására is fontos dokumentum.
A latin vizsgarendben azt olvas
suk, hogy a latin iskolának két
leányosztálya
is volt. Abban a
korszakban, amikor éppen nem
tartották fontosnak és szükséges

nek a nők iskolázását és művel
dését. De ha a szülők leányaik
iskoláztatni akarták, ennek ne
volt akadálya a protestáns isk
Iákban. Erre bizonyság a kassai
református presbitérium 1754
bői, az iskola tanítójához intéze'
utasítása: „2. A gyermekek tanf
tásaiban szorgalmatosnak ke
lenni, és ha némely becsüle'
emberek leánygyermekeiket ki
küldenék tanítás kedvéért, azok
kai is szükség az ő vékony elm
jek szerint oktatni, de feljeb"
nem taxálni, hanem a szülékne
jóakaratjokra bízni, ki mit akar.
A nemzeti művelődésre beflyással van történeti sorsa, a szel
lemi világ országútján való elh
lyezkedése, szellemi, politikai
gazdasági helyzete, hatással van
nak reá a történelem folyam
rajta
áthömpölygő
szellem
i áramlatok is. A nemzet művelt
sége együtt emelkedik, növek"
dik a nemzettel. Jó lenne erre
gyelemmel lenni a mai oktatás
ügy körül kavargó indulatoknak;
a tradíciók megtagadása nélkül,
a korköveteléshez alkalmazkoc
va, a tanítási munkát nevelésive
kiegészíteni!! Ahogy ezt az el
ődök tették! Magyarságtudattal,
hűséggel, szeretettel!
Nádasdy Lajos

VAS M E G Y E ES SZOMBATHELY
VÁROS REGIONÁLIS VÁLLAL
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
NYA
V Á L L A L K O Z Ó I KÖZ
P O N T J A továbbra is várja azon ked
ves Ügyfeleit, akik már vállalkozók,
vállalkozni szeretnének, vagy pedig
érdeklödnek a vállalkozások valamely
területe iránt.
A V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T s z a k t a n á c s a d ó i hálózatá
ban működő tanácsadók több mint 20 területen (csak a leg
fontosabbak: adó, jog, könyvelés, kereskedelem, fordítás-tol
mácsolás stb.) állnak a V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T Ü g y 
felei rendelkezésére.
Amennyiben igényli az általunk nyújtott tanácsadást, úgy a
következő címeken érdeklődhet s z e m é l y e s e n vagy telefonon:
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B
Tel.: 94/326-048
valamint a
CELLDÖMÖLKI
PARTNERIR ÓDÁBAN:
POLGÁRMESTERI H I V A T A L
S z ű c s Andrea
9500 C e l l d ö m ö l k ,
S z e n t h á r o m s á g tér 1.
Tel.: 06/60/376-202/38. m.
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Lendvai utazások (4.)
Ismét ellátogathattam a Dob
rónak feletti szőlőhegy oldalába,
János bácsi szőlőjébe. Most a fia
talok, János bácsi lánya és veje
vendégei voltunk. Építkezésük
kész, a szőlőterület egy részének
helyén gyümölcsöst telepítettek.
Féltő gonddal
számolgatták,
hány szem gyümölcs van a ter
mőre fordult kis fákon. Sajnos: a
nyulak és az őzek - akárcsak a
Sághegyen - ott sem kímélték a
fák kérgét, hiába védték mű
anyag burkolattal a törzsüket, 3
fa elpusztult a télen. Az épület
ízléses és csodaszép, akárcsak a
környéken épült új présházak,
nyaralók többsége. A szőlők közt
járva eszembe jutott, hogy a dobrónaki szőlőhegy kis parcellái és
épületei egy kicsit jobban hason
lítanak a sághegyi szőlőkre, mint
a lendvahegyiek, hisz ott szinte
kizárólagosan kordonosak és na
gyobb egybefüggő területeken
terülnek el; azt pedig még hozzá
kell tennem, hogy sok szőlőhe
gyenjártam már, ám olyan ötle
tes vízfogókat (például permete
zéshez), mint a lendvai dombol
dalak mindegyikén, még sehol
nem láttam. Nagyon egyszerű
szerkezetek, bárkinek szívesen
elmagyarázom, rajz nélkül is ért
hető. Be kell vallanom azonban,
hogy szőlőfajtákról és borról

nem írhatok, e témákban jártas
ságom nincs!
Aztán a hazautazás napja is el
érkezett. Vendéglátóim igazi ma
gyaros vendégszeretete nem fe
jezhető ki eléggé szóval. Amikor
a kis Zastavával a rédicsi határát
kelőhöz közeledtünk, szlovén ol
dalon 81, a magyar oldalon pedig
182 kilépésre váró kamiont szá
moltam meg. Történt ez pedig
azon a pénteken reggel, amikor
szombatra virradóra életbe lépett
az úgynevezett kamionstop Ma
gyarországon. Eszembe jutottak
a lendvai polgármester, Kocon
József szavai, melyeket az egyik
lapban olvastam: „A két ország
közti gazdasági kapcsolatok nem
nevezhetők a legjobbaknak. A
nemrég aláírt magyar-szlovén
szabadkereskedelmi egyezmény
sem olyan kedvező, mint ami
lyennek ígérkezett". Kiemelte
még a két ország rossz összeköt
tetését, a korszerű határátkelők,
az autóút és a vasút hiányát és
hangsúlyozta, hogy a dolgok ren
dezése már nem tűr további ha
lasztást, ideje, hogy e kérdések
ről országos szinten is tárgyalja
nak! Ezért is örültem annak,
hogy a határátkelő mellett, a ma
gyar oldalon elkezdődtek és ro
hamléptekkel haladnak a föld
munkák az átkelő bővítése céljá

Az allergia
Az orvosi szlogen szerint az allergiás (asztmás) egyén tudjon
többet betegségéről orvosánál. Másrészt az egészséges, modern
ember is tudjon errÖl a világszerte növekvő számú allergiás
betegről, mert jelentős népegészségügyi probléma. A Tisztelt
Olvasó ezért ne tekintse öncélúnak az alábbiakban vázolandó,
az allergiás történések nagyon egyszerűsített modelljének is
mertetését.
A sokféle gyulladásos sejt célhelyre hívását, toborozását az előző
gyors válasz medialor sejtjéből kiszabaduló anyagok végzik. A cél
helyre (ahol az allergiás reakció zajlik) hívott sokféle sejtből szintén
számos erős élettani hatású anyag (pl. fehérjebontó enzimek) szabadul
ki, melyek a gazdasejtben még becsomagoltak, így hatástalanok. Csomagolóburkukból kijutva már pusztíthatják a környező ép sejteket (pl.
lemeztelenítik a hörgő nyálkahártya legbelső hámsejt rétegét), áteresz
tővé teszik a kis erek falát, a nyákmirigyeket bőséges, sűrű nyák
termelésére kényszerítik. Asztmában az akarattól független (a zsigerek működését szabályozó) idegi szabályozás zavara is kimutatható,
mely az izmos falú kishörgők görcséhez vezet.
Ehhez társul a bélelő nyálkahártya vizenyős duzzanata, belfelületéről levált, elhalt sej (törmelék, a sok sűrű nyák. Az eredmény a hörgő
obstructio (elzáródás) és a látható asztmás roham képe. A késői re
akció 1-2 napig tart. A z allergiás hajlam öröklődik, főleg két szülő
betegsége esetén. A z elterjedtségi számadatok inkább becsültek, a
népesség 8-15%-a szenved valamilyen könnyebb vagy súlyosabb al
lergiás betegségben (USA-ban 20%, Egyesült Királyságban 10%).
Hazánkban a két leggyakoribb allergiás kórkép az allergiás rhinitis 1995-ben 30 ezer fő (1988-ban 5 ezer fő), Celldömölk város és von
záskörzetében: 74 egyén - , valamint az allergiás asthma bronchiale:

Alsólendva vasútállomása a tízes években.
ból. A túloldalon ennek még
nyoma sincs. Zúgolódnak is mi
atta... A Lenti vasútállomás főnö
kétől kapott információim szerint
készek a Ro-La vonatok (kami
onszállító vonatok, a sofőrök ré
szére hálókocsikkal) fogadására
és indítására, de az első hétvégi
kísérlet - a bevezetett kamion
stop ellenére - majdnem ered
ménytelen maradt!
A vonaton hazafelé gondolata
imat összegeztem: '93-ban 100
forintért 110 tollárt (a szlovén
pénz) adtak, most azonban mind
össze 90-et. A z üzletekben kap
ható áruk a mi pénzünkhöz és a
kereseti viszonyainkhoz képest
drágábbak, a benzin olcsóbb. E n 
nek megfelelően áramlik a szlo
vén rendszámú kocsik sora a len
ti piacra és a magyaroké a lend

vai benzinkűthoz. A nyugatról
származó műszaki cikkek ára kö
zel azonos ott is, itt is.
Szlovénia nem Balkán, inkább
egy Kis-Ausztria. A lendva-környéki magyarság büszkén vallja
magát magyarnak és ebben senki
nem gátolja őket. A vonatabla
kon át a zalai dombokat láttam,
gondolataim mégis távolabbra
jutottak térben is, időben is: je
lentős haszonnal járna mindkét
fél részére a kapcsolat Népújság
és Új Kemenesalja, Lendva és
Celldömölk
önkormányzata,
lendvahegyi és sághegyi szőlős
gazdák, kultúrintézmények, isko
lák (tankönyvkiadó!) ott és itt, és
a különböző egyesületek között.
Próbáljuk meg!
(Vége)
Mihók Tamás

1995-ben 50 190 (1985-ben 21 310, 1990-ben 35 123) fő, a celldö
mölki Tüdőgondozónál 1995-ben 129 beteg (1988-ban 82 fő). A nö
vekedés szembetűnő és ebben az egyik fő bűnös a parlagfű pollen. A
növény pollenje (virágpora) őshazájában, Észak-Amerikában is kiér
demelte „a leggonoszabb virágpor" elnevezést. Rendkívül agresszív
allergén, egyetlen parlagfű képes 8 milliárd pollent kibocsátani.
A parlagfű magva az amerikai gabonaszállítmányokkal került E u 
rópába. 1922-ben mutatták ki Délnyugat-Magyarországon, 1990-re az
egész országban elterjedt. Bécs levegője az utóbbi években jelentősen
szennyeződött a részben hazánkból „importált" parlagfűvel. Elterje
désének kedvez a természetes környezet kiirtása, a gondozatlan, gyomos, parlagföldek térhódítása. Virágzása a késő nyári-őszi időszak,
július végétől októberig (harmadik szezon). A z allergiás személyek
50-90%-a túlérzékeny a pollennel szemben. Ebben a pollenszezonban
szórja szintén erős allergén hatású virágporát a feketeüröm. Februártól
júliusig (első szezon) a nyír, a mogyoró, az éger, a kőris és a tölgy
pollenje okozhat tüneteket, 5% körüli a túlérzékenyek aránya. A má
sodik fő pollen időszakban április végétől októberig a nyári-őszi gyo
mok és a pázsitfüvek virágpora okozhat betegséget. A z utóbbi iránti
túlérzékenységi arány kb. 40-70% az allergiás személyek közt. Ked
vezőtlen körülmény, hogy az ember által okozott bizonyos lég
szennyezők a pollenekhez tapadva erősíthetik azok allergiakeltő ha
tását. A z allergiás betegségek többnyire egyszerű orvosi vizsgálatok
kal felismerhetők, igazolhatók, figyelembe véve a tüneteket, esetleges
családi előfordulást. Az allergén egyszerű bőrpróbával, az ellene kép
ződött fajlagos ellenanyag pedig a vérből kimutatható. A betegség
súlyosságára utalnak a tünetek, asztmás rohamban az egyszerű mű
szerrel is mérhető légúti levegő csúcsáramlás-csökkenés, a vérgázok
ban (széndioxid, oxigénnyomás és koncentráció) bekövetkező kóros
eltérés.
(Folytatjuk)
Dr. Alpár Jenő
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Görögországban a celldömölki Liszt Ferenc Kórussal
Kórusunk Süle Ferenc karnagy vezetésé
vel viszontmeghív ásnak tett eleget, amikor
augusztus utolsó hetében nekivágott a Bal
kánnak, hogy eljusson a görögországi Epanomibe. Kérem, fogadják szeretettel az erről ké
szült útinaplót.
Tulajdonképpen minden simán megy.
Szombat reggeli indulásunk után, átjutva há
rom határon, másnap délben landolunk úticé
lunknál. Epanomi kedves, tengerparti kisvároska, Thesszalonikitól nem messze délre, a
Chalkidiki-félsziget északnyugati részén.
Törzslakossága ötezer, de nyári hónapokban
hatvanezerre duzzad a település magja és a
hozzá tartozó húsz kilométeres tengerparti
nyaralókörzetével együtt. Igazi turistaparadi
csom. Áprilisban már, októberben még füröd
hetnek az idelátogató vendégek. Jorgosz
(Knaoulas George), a kórus gazdasági igaz
gatója vár rninket a főtéren, s ezután minden
utunkon hűséges kísérőnkké válik. Nappal ta
nár, egyébként a polgármester jobbkeze, a
kultúrbizottság elnöke, s mint ilyen csak te
metkezéseket nem intéz, egyébként mindent
(művészek mecénása és kiállításaik lebo
nyolítója, hozzá tartozik a kórus, idegenfor
galmi intézések stb.) Pár nap alatt igazi jóbaráttá válik. Azzá válik Janis Rentzika, az
egyik tengerparti szállásadó gazdánk is
ügyességével, odafigyelésével. Hogy ez mi
kor alussza ki magát - fogalmunk nincs. A
másik tengerparti szállásunk „luxusabb", de
kevésbé barátságos, s odébb van tizenöt kilo
méterrel.
A polgármester a hivatalában, a helyi g ö 
rögkeleti pap pedig a templomában fogad
minket szívélyesen. Jorgosz irodájában egyik
falról ránk köszönt Banyó Gyula művészta
nárunk tavaly ajándékozott celldömölki fest
ménye. A polgármester azon tamáskodására,
hogy mi görög dalokból is készültünk, azon
nal bizonyítunk is egyet búcsúzóul, csak úgy

spontán, fejből, könnyedén. E z Jorgoszt is
meglepi, így aztán öt nap alatt ebből tizenöt
ször repetázunk. Úgy kell nekünk. A temp
lom valóságos aranyozott ékszerdoboz. Pap
ja kedves, barátságos fiatalember. Előírások
ból viszont nem enged. Belépéskor bízisten
egyenként ellenőrzi, hogy a férfiak hosszú
nadrágban, lányaink, asszonyaink pedig csak
szoknyában léphetnek a templom belsejébe,
így aztán többen az előtérben rekednek.
Fényképezni viszont lehet bármit, sőt, kéré
sünkre, hogy meg szeretnénk őt is örökíteni
a jövőnek, óriási termete ellenére hihetetlen
gyorsasággal perdül a szentély elé. Búcsúzó
ul Arcadelt Ave Mariája szépen zendül. Epa
nomi környéke termékeny. Egymást váltják
az olajbogyó-, szőlő- és az állandóan öntö
zött, mégis műidig szomjas gyapotföldek.
Első hangversenyünk színhelye Katoszhollari. Az iskolaudvaron rögtönzött színpad
előtt több mint ezer ember a szőlő ünnepét
üli. Egy kisközségben! A menü: szüreti bo
hózat valahonnan a törökök lakta határterü
letről jött együttestől, aztán mi, utolsóként az
epanomiak. Bár a műsor átnyúlik az éjfélen,
a sok ember nem mozdul, mindenért hálás,
ezek itt az utcán élik esti életüket, tévét nem
néznek. Hajnali egykor közös vacsora ugyanitt
az udvaron, késő hajnalig szirtaki minden
mennyiségben. Fiataljaink bravúros gyorsaság
gal megtanulják, csak úgy porzik alattuk a föld.
Kedd az egyetlen szereplés nélküli napunk.
Körbejárjuk a Chalkidiki félszigetet, s annak
legnyugatibb nyúlványát, Kasszandrát. E l s ő
megálló Petralona. Képzeljük el az Aggteleki
cseppkőbarlangot fáklyafüstmentesen, nem
letördelt, sziporkázó cseppkövekkel. A kiépí
tett függőjárda nincs félkilométeres sem, de
a tömény látnivaló lenyűgöző. Az itteni fel
tárók mégsem cseppköveikre a legbüszkéb
bek, hanem a nemrég itt lelt Neandervölgykorabeli csontokra. Kísérőnk nem enged

fényképezni, de amikor karnagyunk az út ft
lénél elénekelten" velünk a Szellő zúg távol
megenyhül a szigora. Délelőtt már a tenger
ben lubickolunk Kasszandra középtáján,
Sani Beach luxusszálloda zárt területén,
félsziget-nyúlvány igazi gyöngyszeme Ch
nioti. Mintha egy színes kis holland város'
ban járkálnánk. A boltok, vendéglők kínála
is nyugati színvonalú, az árak is.
Az Epanomit övező dombok egyikén - be
lesimul a tájba - áll egy gyönyörű épület,
Gerovassiliou Evangclos úr egybeépített h;
és borkombinátja. Előtte gyapotföld, mögö
te, ameddig a szem ellát, szépen gondozott,
kordonos szőlő. A házigazda végigkísér mi,
den helységen, ahol a szőlő végül is boi
válik. A legmodernebb berendezésekkel fel
szerelt üzem ez, a csillogó erjesztő fémtartá
lyoktól a palackozó gépekig. Csak a bor
lelése hagyományos a megszámlálhatatl
250 literes angol tölgyfahordókban. K i k
tünk a szépen berendezett pince előterébe
Minden rusztikus tölgyfa, az ajtófélfától a ka
zettás ülőkékig. A z asztal roskadozik a s z ő
lőtől és a pálcikákra szúrt sajtoktól, juhtúrók
tói. Mindenkinek csak pontosan annyit ön
amennyi a kóstoláshoz elegendő. Tudja,
hangverseny előtt vagyunk. Kifinomult érzé
kére vall az is, hogy amikor kérem, írja be
noteszomba a nevét, azt latin betűkkel teszi,
hogy ne szenvedjek utólag a görög abc-vei
A nedűje jóízű, görög borokhoz képest testes
is. Karnagyunk intésére mi is következhetne
más, mint: „Van három jóbarátom", s mivel
ő angolul is tud, a „Dudu". Feleségével és
három életre való kisgyermekével ott van
több hangversenyünkön is.
Trilofosz község főtere a következő
replésünk színhelye - ugyancsak együtt az
epanomiakkal. Karnagyunk mestere a műsor
választásnak, mindig a terepviszonyokhoz
igazít. Itteni szabadtéri előadásokra nem
megy a latin. így első blokkunk pergő nép
dalcsokrok (van bőven a repertoárban), a má
sodik nemzetközi slágerekből áll, a kettő kö
zött pedig a két előadóművész-tanár, Németh
Tünde billentyűs és Czupor Attila trombitás
állal játszott darabokból. Választékuk széles,
az operarészletektől, olasz daloktól az I I Silencióig szinte minden.
(Folytatjuk)
Iturtha István

9

ÚJ K E M E N E S A L J A

1996. OKTÓBER 10.

35J Ó

Közelkép Szabó Endréről, aki Cellből indult

A szakszervezetek Együttmű
ködési Fóruma (SZÉF) 1990 júni
usában alakult. Több mint 800
ezer munkavállaló, illetve mint
egy 400 ezer szakszervezeti tag és
200 ezer nyugdíjas érdekeit kép
viseli és védi. A z 1995 tavaszán
lebonyolított közalkalmazotti ta
nácsi választásokon 50 százalékos
támogatottságával a közszféra
legnagyobb, egyedüli reprezenta
tív konföderációja maradt. A szö
vetség mottója: Küzdeni az élet
jobb minőségéért! A SZÉF 1995.
május 4-én megtartott I. kong
resszusán - addigi tevékenysége
elismeréseként - megválasztotta
elnökének Szabó Endrét. A z ér
dekképviseleti ranglétra szinte minden fokát megjárt rutinos szakszer
vezeti vezér pályafutása Celldömölkről indult és ma is szoros kötelé
kek fűzik szülőföldjéhez. A milliós nagyságrendű munkavállalói tábor
érdekeinek képviselője nem lehet osztatlanul népszerű a munka vilá
gában kialakult helyzet következtében, de elfogadják s ez nem kis szó
a mai viszonyok között...
- Milyen élmények fűzik gyermekkorálwz,
illetve
Celldömölkhöz?
A Kölcsey utcai szolid családi ház virágos kertjével és gyü
mölcsfáival, a tokorcsi kis szőlőhegy (ahol szüleim látástól vakulásig
dolgoztak), az evangélikus elemi iskola kitűnő tanítóival, az 1945
után megalakult gimnázium kiváló első igazgatójával, Vass Károllyal
adja gyermek- és ifjúkorom meghatározó élményanyagának nagy ré
szét. Szüleimtől a nagy család fenntartása és a jövőnkért érzett fele
lősség, a négy testvérből három fiú egyidejű iskoláztatása - méghozzá
úgy, hogy középiskolába távol jártunk - sok lemondást, panaszkodás
helyett a nehézségekkel dacoló szilaj emberi tartást és napi 16-18
órai munkát követelt. De vállalták! Egy ellentmondást nem tűrő fel
tétellel: jó tanulmányi eredmény, példamutató magatartás. Szüleim
nem voltak iskolázottak, de olyan ösztönös pedagógiai érzékkel ren
delkeztek, ami képzett tanároknak is dicséretére válhatott volna. Ne
velésünket egyidejűleg jellemezte a munkára, a kötelességtudatra, a
család szeretetére és mások tiszteletére irányuló kérlelhetetlen szigor
és a meleg szívű szülői gondoskodás. A követelménytámasztás, az
erkölcsi értékekre nevelés és a gondoskodó figyelem hatotta át az
elemi iskola szellemiségét. Ablaknyitás a világra, a társadalmi prog
resszió iránti fogékonyság, a közösségi kötelességtudat és az egyéni
Önképzésre késztetés volt a megalakuló celli gimnázium és népi kol
légium ( N E K O S Z ) ars poeticája. Mindezek együtt jelentik számomra
Celldömölk jellem-, szemlélet- és magatartás formáló szerepét.
- Hol végezte a tanulmányait?
• A gimnázium elsőhat osztályát a soproni evangélikus líceumban,
a 7. é s 8. osztályt pedig Celldömölkön végeztem, majd az E L T E
Bölcsészettudományi Karán szereztem oklevelet. 1974-ben védtem
meg politikatudományi egyetemi doktori disszertációmat,
- 1959-től szinte folyamatosan a
Közalkalmazotti!Közszolgálati
Szakszervezetnél dolgozott. Hogyan került e területre?
•v> 1957 és 1959 között tanárként működtem, amire máig nosztal
giával gondolok vissza. A Közalkalmazottak Szakszervezetéhez ba
rátaim „meggyőző munkája" révén kerültem hosszas vívódás után.
Annak következtében, hogy kulturális munkatársként kezdtem, majd
szervezetpolitikai ügyekkel foglalkoztam, később közigazgatás-poli
tikai, bér-, munkaügyi és szociális témák tartoztak hozzám, az ön
képzés kényszere állandóan jelen volt életemben. Eközben módom
nyílt a különböző foglalkozási szférák sajátosságaiba és gondjaiba
betekinteni. Szerencsére a Közalkalmazottak Szakszervezete égisze
alatt tekintélyes értelmiségiek részvételével szakbizottságok működ
tek. Ezek a műhelyek számos értékes kezdeményezést dolgoztak ki a
közszolgálati jogviszony, bérrendszerek és a korszerű munkaszerve
zési eljárások területén. A részvétel e munkafolyamatokban óriási
lehetőségét nyitotta meg a széles körű tájékozódásnak és ismeretszer
zésnek.

- Milyen állomásokon keresztül alakult a pályája?
• Az évek sorári a szervezeti hierarchiában is előreléptem és 1985
decemberében főtitkárrá választottak. Közben az 1968. évi reformfo
lyamathoz kapcsolódva közel másfél évet kikérésre a Társada
lomtudományi Intézetben dolgoztam a közigazgatás reformját előké
szítő munkacsoport tagjaként, amit a Politikai Főiskola három éves
nappali tagozatának elvégzése követett. 1989/90-ben a Közalkalma
zottak Szakszervezetéből többtucat önálló szakszervezet alakult, ame
lyek 1990 januárjában létrehozták a Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetségét, amelynek elnökévé választottak. Ezt a feladatkört 1994ig láttam el. 1990 júniusában megalakult a SZÉF, ami a közszféra
legnagyobb szakszervezeteit tömörítő konföderáció. Ennek 1992-től
delegálási alapon, majd 1995-től választott elnöke vagyok. A SZÉF
megalakulásával régi álmom vált valóra. Hosszú ideje meggyőződé
sem volt, hogy a költségvetési szféra intézményei közös, sajátos ér
dekeiket hatásosabban csak úgy jeleníthetik meg, ha összefognak. Az
eltelt hat esztendő - ha eredményeink az ismert okok miatt szerények
is - igazolta e feltevést. A SZÉF mára a hazai érdekképviseleti rend
szer egyik meghatározó szervezete, a magyar és a nemzetközi szak
szervezeti mozgalom elismert része, a belpolitika befolyásos ténye
zője.
- Három és fél évtizeden keresztül közelről látta a magyar polgár
ság derékhadát jelentő közalkalmazottak
helyzetének alakulását. A
történelem mérlegén hogyan összegezné tapasztalatait?
A közszféra munkavállalói (a közalkalmazottak, a köztisztvise
lők, valamint a szolgálati viszonyban állók) évtizedek óta sajátos
státuszt foglalnak el a társadalmi struktúrában. Miközben senki által
nem vitatottan igen jelentős szerepet töltenek be a társadalom szer
vezett rendjének és működésének biztosításában, a gazdasági és szel
lemi élet alakításában, az életminőség formálásában - társadalmi meg
becsülésük, s főként anyagi elismerésük hosszú idő óta elmarad az
elvárható minimumtól is. Évtizedek óta a „maradvány elve" határozza
meg költségvetési pozíciójukat. A rendszerváltozást megelőzően
megítélésükben szerepet játszottak ideologikus, politikai nézetek, az
értelmiségi politika súlyos anomáliái stb. Napjainkban az állami ki
adások csökkentésére irányuló szándékok, az államháztartási reform
hoz kapcsolódó tervek jelentenek veszélyes kihívásokat. Ezen a terü
leten ma egyidejűleg van jelen az alacsony bér- és kereseti színvonal
az egzisztenciális bizonytalansággal.
- Melyek a SZÉF munkavállalói érdekképviseleti
programjának
legfontosabb elemei?
<r Követelésünk lényege: az államháztartás reformja nem történhet
kizárólag pénzügypolitikai megfontolások és kényszerek alapján! Ab
ban meghatározó tényezőként kell szerepet kapniuk a társadalmi és
szakmai követelményeknek. A z átalakítás nem veszélyeztetheti az
állampolgárok alapszolgáltatásait, nem okozhat jelentős munkanélkü
liséget. Ezek az elvek képezik az egyik leglényegesebb részét a köz
alkalmazotti szférára kötött hároméves megállapodásnak is. Az egyez
ség másik fontos eleme az, hogy a közalkalmazottak, s általában a
közszféra munkavállalóinak reálbér-pozíciói jövőre már nem romol
hatnak tovább, sőt indokolt azok fokozatos javítása úgy, hogy csök
kenjen a reálszférához képest kialakult kereseti hátrány. A negatív
hatások mérséklésérc vagy kivédésére csak az adhat esélyt, ha az e
területen dolgozók érdekvédelmi szervezetekbe tömörülnek, s e szer
vezetek erősítik egységüket, erejüket. Nincs más alternatívája annak,
hogy ez az értékes szellemi csapat elfoglalhassa az őt megillető helyet
a társadalmi struktúrában, s tisztességes polgári életmódhoz illő kö
rülmények közé kerüljön.
Németh T.

Ne feledje:
ÚJ KEMENESALJA
kéthetente!
Érdemes
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Emlékezés a KAPUS-ra egy hosszú év elteltével

A z elmúlt év során volt egy olyan szomorú
sorozata lapunknak, amelynek minden egyes
s z á m á b a n egy-egy kitűnő sportembertói,
s z u r k o l ó t ó l , nagy egyéniségtől kellett v é g s ő
b ú c s ú t vennünk. A sorból felkiáltójelként
m é g i s kitűnt egy fiatal kapus. Kőszegi József
n é p e s családot, félkész házat hátrahagyva tet
t e l e a földi kapuskesztyűt, s ment el egy másik
p á l y á r a , ahol rriindenki csak tiszta eszközökkel
focizik, nincsenek alattomos belemenések, és
senkinek nem kell piros lap miatt hamarabb
elhagyni a játékteret. Vele már a CVSE-pályán
n e m találkozhatunk, de köztünk maradt család
j a , s a félbehagyott munka, melynek befejezé
s é r e sokan ígérkeztek. Egy év elteltével ezekről
a z ígéretekről kérdeztem a feleségét.
— Mi valósult meg a rengeteg ígéretből?
Meddig
tartott a nagy felbuzdulás?
— A z e l s ő két hónapban nagyon sok segít
s é g e t kaptunk, különösen sokat segített fér
j e m volt munkahelye, melyért személy sze
r i n t azt hiszem Söptei Józsefné igazgatónőt
i l l e t i köszönet, A házunkon sok munkaigé
n y e s dolog elkészült (betonozások, külső va
k o l á s ) a sógoromnak, Kovács D. Ferencnek
a koordinálásával, aki szinte emberfeletti m ó 
d o n dolgozott abban az időszakban.
— Én mégis úgy értesültem, hogy a befeje
zés, a költözés nehezen jöhetett el. Miért?

^

— Alábbhagyott a segítőkészség, sokan,
akik megígérték, egyáltalán nem értek oda, s
ha nincsen a családom és a nagyon szűk ba
ráti kör, akkor nem sikerül a beköltözésig el
jutni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem
vagyunk hálásak mindazoknak, akik odajöt
tek segíteni, sőt nagyon hálásak vagyunk,
ideértve azokat is, akik a férjem emlékére
rendezett meccsre kijöttek.
- Visszatérve a tényekre: milyen munkák
vannak még hátra?
-Padlásbetonozás, kapukészítés, bizonyos
válaszfalazások.
A riporton kívül sokáig beszélgettünk még
Judittal. Elmondta, hogy középső gyermekük
is mindig a focipályán történteket figyeli,
alkalmasint akár a szilvafa tetejéről is.
Sokat vívódott, bcszéljen-e az elmaradt
munkákról, nem értik-e félre azok, akik segí
tettek, de mivel szerette volna nagyon meg
köszönni azoknak, akik tettek valamit a csa
ládjáért, így létrejött a riport is. A család és
ő egy évvel ezelőtt sem kért segítséget, és
most sem kér. Én azonban úgy gondolom, aki
akar, az most is segít, aki tavaly akart, de
valami akadályozta, az most pótolhatja, meg
egyébként a jövőre nézve jó ha tudják a sport
szerető emberek, hogy a Kapus bár nincs köz

Új képeslap Celldömölkről

N é h á n y hete kapható a Celldömölköt be
m u t a t ó új képeslap, vélhetően egy Magyaror
s z á g városait felölelő sorozat részeként. A vi
z u á l i s kultúráé területén rendkívül nehéz mű
f a j f ? y településről 3-5 művészi fotó egysé
g e s e g é s s z é ötvözése úgy, hogy a kialakított
m o z a i k - k o m p o z í c i ó maradandóan örökítse
m e g a z adott helység image-át meghatározó
jellegzetességeit.
H a Celldömölkről van sző, akkor a búcsú
e

járó hely, a Sághegy és a vasút jut a Keme
nesalja fővárosát felületesen ismerő emberek
többségének az eszébe. Valószínűleg a ha
gyományos szemlélet és az újszerű megköze
lítés közötti szűk mezsgyén próbált végigha
ladni a képeslap tervezője. A z utóbbi koncep
ció eredményezte a felület közel kétharmadát
kitöltő két jobb oldali képet. Dicsérhető a
makro- és mikrotávlat egymásra rímelő vál
takozása, de a tömbházak és az egyedileg

tünk, de családja most is ott lakik a focipál"
mellett...

szép, azonban korántsem a város arcula
formáló virágos ablakok látványa csökken
az úttörő kezdeményezés hatékonyságát,
képeslap bal oldali harmadán kár, hogy a k
tornyú templom fotója az alsó részt takar.*,
funkciótlan háztetők miatt „mellképre" sike
redett. Feltűnő a Sághegy hiánya, amely
legalább háttérként illett volna beépíteni
kompozícióba. Külön történet lehetne az idő
zítés szempontjából a vasút megtelepedésé
nek 125. évfordulója városunkban, ami j
zésszerűen sem tűnik fel az üdvözlőlapon...
Mindazonáltal a megjelenés okozta örömet
csak halványíthatják, de nem ronthatják el a
fenti megjegyzések, és mindenki előtt közis
mert az ízlésekről és pofonokról szóló mon
dás...
-bor

Eva néni receptje
SZLOVÁK KRÉMES
Hozzávalók: 6 tojás sárgája, 6 evőkanál
cukor - ezt kikeverni - , 1 csomag vaníli
áscukor, 6 tojás felvert fehérje, 5 evőkanál
liszt, 1 evőkanál kakaó, 1 sütőpor.
Közepes nagyságú, kizsírozott, lisztezett
tepsiben megsütjük (kb. 25 x 40 centiméter
nagyságú).
Tetejére a következő krémet tesszük: 6
tojás sárgájából, 1 vaníliáscukorból, 2 evő
kanál lisztből, 3 dl tejből gőzön sűrűre főz
zük, ha kihűlt, 15 dkg cukorral és 25 dkg
margarinnal kikeverjük, összedolgozzuk.
A krém tetejére jön a hab. 6 tojás fehérjét
1 vaníliáscukorral és 30 dkg kris
tálycukorral gőzön felverjük. A hab tetejé
re csokimázt vagy tortadarát teszünk.
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Kézilabda
Széchenyi Főiskola-CVSE-Cellkolor 14:20 (6:10)
Győr, 100 néző". Cellkolor: Garray - Lendvai (3), Varga Sz. (1),
Sali (5)' Gulyás (3), Kó-sa (4), Tóth R. (2). Csere: Pozsonyi (1), Düh,
Kiss (1), Darabos.
A szabadtéren lejátszott mérkőzésen a játék minden elemében le
iskolázta főiskolás ellenfelét a celldömölki gárda.
CVSE-Cellkolor-GyÖri Vertikál 24:21 (13:11)
Celldömölk, 100 néző. Cellkolor: Dénes - Fonyó (4), Kósa (8),
Sali (3), Gulyás (1), Bagics (2), Tóth R. (4). Csere: Horváth, Lendvai
(2), Varga Sz., Ludvig, Pozsonyi, Kiss, Garray.
Az e l s ő játékrész közepén már féltucat góllal vezetett a celli együt
tes az enerváltan játsző vendégek ellen. A győriek a második félidő
ben szívósan küzdve behozták hátrányukat, de ezzel el is lőtték pus
kaporukat. A hajrá ismét a hazaiaké volt.
FOTEX-Alsóörs-CVSE-Cellkolor 21:20 (7:11)
Cellkolor: Tamás - Lendvai (1), Varga Sz. (2), Sali (4), Gulyás (3),
Kósa (5), Tóth R. (5). Csere: Dénes, Ludvig, Horváth.
Bravúros első félidőt produkált a celli együttes, amellyel megnyug
tatónak tűnő előnyt szerzett. A második játékrészben a bírók nagyobb
fáradtságot mutattak, mint a játékosok és mindkét fél kárára sokat
tévedtek. Már hat góllal is elhúzott a remekül játszó Cellkolor a
második harminc perc elején. Ezután volt olyan időszak, amikor
rnindössze három celli mezőnyjátékos volt a pályán öt veszprémivel
szemben. A körülményekre jellemző, hogy nem működött az időmé
rés és zsűriasztal sem volt..

Megkérdeztük...
Miért szerepel váratlanul eredményesen a férfi kézilabdacsapat
átlövök nélkül?
Válaszol: Kósa Ottó játékos-edző.
Látványos kézilabdát nem tudunk játszani, felállt védelem ellen
sokáig támadunk és keresztmozgásokkal próbáljuk fellazítani a falat.
Az eddigi hat meccsen a csoportban a legkevesebb gólt kaptuk s ez
részben köszönhető a támadásban megbecsült és nem meggondolat
lanul ellőtt labdáknak, amelyek a kontrákra nyújtanak tálcán kínált
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Megyei ifjúsági labdarúgó-bajnokság
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lehetőséget. Védekezésben a mozgékony Fiatalok képesek megakadá
lyozni az ellenfél kombinatív játékát. A kevés kapott gólhoz viszony
lag kevés lőtt gól is társul, de a mérkőzések zömében sikerült né
hánnyal többet szerezni, mint kapni és ez a lényeg.

Jó szereplés egy németországi kézilabdakupán
Szeptember 14-15-én kézilabdatornán vett részt a celldömölki női
és férfi csapat a tőlünk 850 km-re, Stuttgart és Nürnberg közelében
fekvő Bad Mergentheimben, a 22 ezer lakosú fürdővárosban. A helyi
sörfesztivál részeként megrendezett versenyre 31 fős küldöttség uta
zott el Kiss Istvánnak, a Cellkomp tolmácsának kapcsolatfelvétele
következtében. A lányok 2 x 7,5 perces mérkőzéseket játszottak és
csoportjukban az alábbi eredményeket érték el:
CVSE-Lohr
5:1
CVSE-Kuchen
4:4
Untergruppenbach-CVSE
4:2
CVSE-Mettemzimmern
4:3
Csoportmásodikként a másik csoport győztesével, az R T S V Laudával játszva a celldömölki lányok 8:0-ás győzelmet arattak. A dön
tőben a korábban már legyőzött Mettemzimmern-nel kerültek szem
be: a 12. percben a C V S E vezetett 5:2-re, de a német csapat egyenlített
és 15 másodperccel a lefújás előtt hétméterresből a kupagyőzelmet is
kivívta. A celli gárda közönségsikert aratott és átvehette a második
helyezettnek járó vándorserleget.
A férfiak hat fős mezőnye 2 x 12,5 perces körmérkőzéseken dön
tötte el a kupa sorsát:
CVSE-Cellkolor-Königshofcn
12:5
CVSE-Cellkolor-Lauda
13:2
Etwashausen I.-CVSE-Cellkolor
6:5
Etwashausen H.-CVSE-Cellkolor
10:5
CVSE-Cellkolor-Bad Mergentheim
10:3
A celli együttes végeredményben a harmadik helyen végzett. Ér
dekesség, hogy a csapatból Dénes, Fonyó és Kósa játékvezetői fel
adatokat is elláttak a torna folyamán.
Az évente hagyományosan megrendezésre kerülő tornán való rész
vételt Balogh Zsolt, Pozsonyi Mihály, a Sághegyalja MgTsz, a
celldömölki polgármesteri hivatal és a C V S E támogatása tette lehe
tővé.

Asztalitenisz

CVSE-Antók N y o m d a - N á r a i 11:0 (5:0)
NB Il-es férfi mérkőzés
Góllövő: Horváth R. (3), Pozsonyi (3), Nyári (2), Szabó A . (2),
Tatabánya-CVSE-MÁVÉPCELL 3:15
Mórocz T. A szép bajnoki rajton a frissen igazolt Horváth Roland 20
Győz: Molnár (4), Frei (3), Janjic (3), Nyírő (3), Molnár-Frei és Janperc alatt mesterhármast ért el.
jic-Nyírő páros.
V a s v á r - C V S E - A n t ó k Nyomda 0:5 (0:3)
Egyetlen pillantig sem forgott veszélyben a fölényes celli győzelem.
Góllövő: Pozsonyi (2), Horváth R. (2), Nyáári. A jó képességű Vasvár
otthonában helyenként nagyon jó játékkal győzött a celli gárda.
NB III-as férfi mérkőzések
CVSE-Antók N y o m d a - T á v k ö z l é s 4:1 (3:0)
Büki TK-CVSE-MÁVÉPCELL I I . 16:2
Góllövő: Nyári (2), Szabó G., Szabó A . (11-esből) A rangadó jel
Győz: Ölbci, Máthé Gy.
legű mérkőzésen magabiztos hazai győzelem született.
A volt celldömölki Tarr vezérletével könnyedén győzött a bajnokesé
CVSE-Antók Nyomda-Kemenesalja 3:0
lyes hazai együttes.
A vendégcsapat 5 főt küldött a pályára, így a mérkőzés elmaradt.
CVSE-MAVÉPCELL n.-Nagykanizsa I I . 15:3
A fegyelmi bizottság döntése alapján a 3 pont 3:0-ás gólkülönbséggel
Győz: Balázs Gy. (4), Ölbei (4), Tamás L . (3), Máthé Gy. (2), Máthécelldömölkieké lett.
Szabó és Tamás-ölbei páros.
Rábatótfalu-CVSE-Antók Nyomda 1:7 (0:1)
Fontos két pontot szerzett a celli gárda a ben tm áradáshoz vezető úton.
Góllövő: Szabó A. (2) (egyet 11-esből), Pethő (2), Pozsonyi, Hor
VASÉP-CVSE-MÁVÉPCELL I I . 12:6
váth R. és egy öngól.
Győz: ölbci 4, Máthé Gy. és a Máthé-Szabó páros.
A dobogóra aspiráló szombathelyiek ellen Ölbei kiemelkedő teljesít
CVSE-Antók N y o m d a - C s ö r ö t n e k 14:1 (5:0)
ménye kevés volt a pontszerzéshez, de tisztesen helytállt a C V S E .
Góllövő: Horváth R. (5), Pozsonyi (3), Rúzsa (3), Nyári (2), Pethő.
A búcsú napján közönségszórakoztató játékkal rukkoltak ki a hazaiak.
I k e r v á r - C V S E - A n t ó k Nyomda 0:7 (0:5)
Góllövő: Pozsonyi (2), Rúzsa (2), Szabó G . , PethŐ, Horváth R.
Sima mérkőzésen gond nélküli három pont.
A Haladás-Vasi Volán Kupán 18 egyesület versenyzői között az ostfCVSE-Antók N y o m d a - T a n á r k é p z ő 6:0 (4:0)
fyasszonyfaiak az alábbi eredményeket érték el:
Góllövő: Pozsonyi (3), Rúzsa (3). A hazai találkozón ismét csak a
„A" kategória 42 kg: 2. Boda Péter, 51 kg: 1. Csőre Szabolcs, 56 kg:
gólarány volt kérdéses...
1. Horváth Gábor. - „B" kategória 34 kg: 2. Ádám Zoltán
a
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Helyzetkép a labdarúgókról az őszi idény felénél
Beszélgetés Antók Zoltánnal és Sebestyén Attilával
- Edzői szemmel hogyan értékeli az egy
mástól élesen elütő két periódust: a négy győ
zelmeset, illetve a nyeretlent?
• S. A.: Az első" négy meccs után azt hit
tük, hogy minden rendben van, aztán a kö
vetkezőkön előjöttek a különböző problé
mák. Minden csapatnál törvényszerűen elő
fordulhatnak hullámvölgyek, de ilyen tartósra
nem számítottunk. Az utolsó négy találkozón
egyetlen árva gólra voltunk képesek, és ez
nem elfogadható egy bajnokságra törő együt
testől. A védelem aránylag jól áll a lábán,
hiszen eddig mindössze hat gólt kaptunk, de
a középpálya és a csatársor sokat hibázott az
utóbbi mérkőzéseken. Hangsúlyozom, hogy
nem az akarással van a baj, de ez csekély
vigasz számunkra. Az első négy találkozón
nyíltabban játszottak ellenünk a csapatok és
részben ebből eredően korán, az első negyed
óra tájékán sikerült megszerezni a vezetést,
amely aztán rányomta a bélyegét az egész
mérkőzésre. Most már beássák magukat a ka
pujuk elé, s mi nehezen találjuk ennek a stí
lusnak az ellenszerét
- A remek kezdés után nem léptek túlzott
önbizalommal pályára a játékosok?
• A. Z.: A Rábatótfalu és a Csörötnek
ellen bizony érezhető volt a „nagy mellény",
amit már szerencsére levetettek, de egyelőre
erősen akadozik a gépezet.
- Milyen változások történtek a játékoske
retben?
• A. Z.: Gulyást kölcsönadtuk 1996. de
cember 31-éig a Kemenesaljának. Balhási

István elsősorban az óvodás-futball ügyét
fogja istápolni Celldömölkön. Gyúrókkal pe
dig a CVSE-Antók Nyomda részéről szerző
dést bontottunk és szabadlistára került
- Önmagában nem rossz teljesítmény a 4
győzelem, a 3 döntetlen és az 1 vereség...
• A. Z.: Ezzel az átlaggal még a 3 pontos
rendszerben is bajnokságot lehet nyerni, de
sok lehetőségünk már nincs a hibázásra.
-Lezajlott a premizálás kezdő dekádja, öt
meccse, és jócskán benne járunk a második
szakaszban. Mik az első tapasztalatok?
• A. Z.: Az első időszakot könnyedén tel
jesítette a csapat, a következő azonban már
kemény diónak bizonyulhat, mert csupán há
rom pontra maradhatnak el a listavezetőtől.
• S. A.: A játékosok egy részének is hozzá
kell még szoknia a profi szemlélethez és a
szponzor által megteremtett - megyei szinten
- profi feltételekhez.
• A. Z.: Az első dekádban a keret minden
játékosa megkapta a meccspénzt, a második
tól kezdve már csak a jegyzőkönyvbe beírt
kezdő-, illetve cserejátékosoknak jár ez a jut
tatás a feltételek teljesítése esetén.
- Olyan hírek hallatszottak a közelmúlt
ban, hogy az edző felajánlotta
lemondását.
Mi igaz ebből?
• A. Z.: Nem erről és nem ilyen formában
esett szó. Attila jelezte, hogy ha az ő szemé
lye hátráltatja a csapat jobb szereplését, akkor
lemond. Ezt a vezetőség nem így érezte és
erről most sincs szó. A szponzorálással mi
nem csak pénzt, hanem menedzselési kultúrát

^Lapzárta előtt két döntetlen...
T R I K A Ikervár-CVSE-Antók Nyomda 0:0. - Ikervár, 250 néző.
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Bodor, Dénes, László - Varga N.
(Gulyás), Varga G., Szabó Molnár T. - Vidos (Gyurák), Balhási (Mészá
ros).
Tovább tartott a celliek remek bajnoki nyitányt követő vesszőfutása.
Jó iramú mérkőzésen a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A vendégek
mezőfölénye ellenére egyik csapat sem érdemelt győzelmet
CVSE-Antók Nyomda-Tanár kép zö-Raszter 0:0. - Celldömölk, 500
néző.
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Bodor, László, Dénes (Horváth T.)
- Varga N., Bognár, Varga G. (Mészáros), Molnár T. - Balhási (Szabó),
Vidos.
A szervezetten védekező és lelkesen játszó vendégcsapat megérdemel
ten rabolta el az egyik bajnoki pontot a mély hullámvölgyben levő cell
dömölki együttes otthonából.
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is akarunk teremteni Celldömölkön. Még
gondolat is távol áll a szűk körű vezetőségtí
hogy az edzőt kellene felállítani.
- Olyan egyéniségek kerültek az együttes^
hez Bognár és Vidos személyében, akiknek,
teljesítménye
óhatatlanul
meghatározza
a
gárda szereplését. Miként sikerült beilleszt
kedniük emberileg és a csapatszerkezet szem\
pontjából?
• S. A.: A csapatszellem tekintetében zök-^
kenőmentes volt a beilleszkedés. Bognár hoj
záállásával elégedettek vagyunk és a többi]
éknek kellene hozzá felnőni. Vidostól őszit
tén szólva többet vártunk az eddigi egy gól^
nál, bár igaz, hogy sérülten kezdte az idénj
- Feltűnő volt az utóbbi időben a pályára,
vezető bejáratoknál a biztonsági örök hang\
súlyos jelenléte. Minek köszönhető a válta
zás?
• A. Z.: Részben a rendbontások megéli
zésére, részben a valódi nézőszámnak meg^
felelő bevétel elérése érdekében. Az intézke
dés hatására ugrásszerűen megnőtt a bevétel:
az ugyanolyan nézőszámú meccs bevétel
duplájára nőtt
-Hogyan tovább: elérhető-e a kitűzött cél\
• A. Z.: Tudomásul kell venni: nem olys
helyzetben volt a celli foci, hogy zökkeni
nélkül meg lehessen változtatni. A szorgal-j
mas, jól szervezett munkának előbb-utóbt
beérik a gyümölcse.
• S. A.: Töretlenül hiszünk abban, hoj
el fogjuk érni célunkat
Németh T.I
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