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Augusztus 18-22. között

Nemzetközi kézilabda-fesztivál Celldömölkön
Augusztus 18-a és 22-e között olyan rangos
nemzetközi kézilabda-esemény lesz a Cellsport
Bt. szervezésében Celldömölkön, amilyen még
soha nem volt. Végleges már, hogy a joggal
jelentősnek nevezett programra hét ország - Dá
nia, Szlovákia, Lengyelország, Oroszország, Ju
goszlávia, Franciaország és természetesen Ma
gyarország - 42 csapata küldte el nevezését.
A fiúk 12-től 19 éves korig négy korcsoport
ban, a lányok 12-től 15 éves korig két korcso

portban versengenek majd. A mérkőzések öt
helyszínen zajlanak: az Eötvös iskola, a Gáyer
iskola, a gimnázium, a Szakmunkásképző sza
badtéri létesítményein, illetve a tornacsarnok
ban naponta reggel kilenctol este 8 óráig.
Az ünnepélyes megnyitó 19-én (kedden) este
8 órakor a templom előtti téren lesz. Előtte 7
órától színes karneváli felvonulást tartanak a
csapatok részvételével, utána folklórbemutató.
Ezután Big-Bend koncert 22 óráig, majd utcabál

Celli horgász a válogatottban
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Másfél évtizede lett a horgászat szerelmese Csőngéné Nyaras Éva.
Horgászsikereiről, eredményeiről már korábban is adtunk hírt. Több me
gyei verseny győztese volt az elmúlt években. Az országos női horgász
válogatott keret összeállításához a szövetség válogató versenyt rendezett
Csepelen, a Csóhidi pályán. Ezen a válogató versenyen kiválóan szerepelt
Csöngéné Nyaras Éva, és tagja lett az 5 tagú magyar válogatottnak. Au
gusztus 22-23-án ők képviselik Magyarországot a Portugáliában megren
dezésre kerülő horgász világbajnokságon.
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a Celldömölki
Lakbér. Áruházban
Hűtőláda 220 l-es
Hűtőláda 310 l-es
Hűtőszekrény 200 l-es
Hajdú aut. mosógép
Ventilátor
Ventilátor
Ventilátor
Ventilátor álló
Paplan
Gyerek és
férfi rövidnadrágok
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43
63
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900
500
900
300
300
200
600
700
100

>
>
>
>

54 990
63 900
41 800
54 600
> 3 290
> 3 950
> 5 060
> 5 900
1 900

>

hajnali 3-ig. Zárás 22-én, pénteken este 8-tól.
22 órától Juventusz Fergeteg Party.* Sztár
vendég: Baby Systers - további meglepetések.
A közbeeső napokon is mindennap kulturá
lis programok zajlanak a városban az esti órák
ban.
Völgyi
* Jegyek elővételben vásárolhatók a Média
Tékában és az Arizóna sörözőben 600, a hely
színen 800 forintért.

Uj gazdája lesz
a Sághegy étteremnek?
Tudósítás a képviselő-testület
Rendkívüli ülést tartott Cell
dömölk Város Önkormányzatá
nak képviselő-testülete július 17én. A képviselőknek csupán egy
napirendi pontban kellett dönte
niük. A z egyhangú határozat
igen rövid idő alatt meg is szüle
tett.
A téma nem volt ismeretlen a
városatyák előtt, de a város ügye
it figyelemmel követő polgárok
is jól ismerik a kérdést. Neveze

h

üléséről

tesen: a város központjában évek
óta kihasználatlanul álló Ság
hegy Étterem értékesítéséről van
szó. Az önkormányzat tulajdoná
ban lévő épület eladásáról már
egyszer született döntés, az adás
vételi szerződést is megkötötték,
de az akkori vásárló nem fizette
meg a vételárat, így szerződés
bontásra került sor.
(Folytatás a 2. oldalon)

*~
FELHÍVÁS
az árvízkárosultak megsegítésére
s i

A Magyar Vöröskereszt tisztelettel kéri a lakosságot és a jogi sze
mélyeket, hogy anyagi támogatásukkal szíveskedjenek segítséget
nyújtani a közép-kelet-európai térség árvíz sújtotta területein szenve
déseket megért, rászoruló embertársainknak.
A Magyar Vöröskereszt e célra elkülönített számlaszáma:
10300002-20329725-71483285 M K B
Készpénzátutalási postai befizetési csekk a Magyar Vöröskereszt
országos titkárságán, illetve megyei/fővárosi szervezeteinél szerezhe
tő be.
Együttműködő támogatásukat köszönjük.
Dr. Kató Ernő
főtitkárhelyettes

410 Ft-tól.

Olvasóinkhoz
GÁZTŰZHELYEK REKLÁMÁRON,
AMÍG A K É S Z L E T T A R T !

Lapunk következd száma a nyári szabadságolásokra te
kintettél - augusztus 28-án je
lenik meg.

Ujabb
földárverés
Celldömölkön
Részletek lapunk 9. oldalán.
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^Űj gazdája lesz a Sághegy étteremnek?
(Folytatás az 1. oldalról)
Most megvételi igénnyel a bu
dapesti illetőségű Figura Kft. je
lentkezett. A képviselők döntése
alapján ugyanazon az áron, mint
az előző „vásárló", azaz 6 millió
forint plusz áfa (2 millió a telek,
4 millió az épület ára) vehetik
meg az éttermet. A megkötendő
szerződés alapján az önkormány
zat visszavásárlási előjogot él
vez. Rövid vita következett,
amelyben az esetleges visszavá

sárlásból eredő problémák, és a
j ö v e n d ő tulajdonos által fizeten
d ő iparűzési adó került megtár
gyalásra.
A döntést követően Makkos
I s t v á n polgármester bejelentette,
hogy az önhibájukon kívül hátrá
nyos helyzetbe került önkor
mányzatok részére kiírt pályáza
ton nem nyert támogatást a város,
az esetleges szeptemberi, újbóli
pályázásban bízhatnak. Ez a
rossz hír igen érzékenyen érinti a

költségvetés
forráshiányának
kérdését, ezért meg kell vizsgálni
a tervezett beruházások anyagi
fedezetét. Szólt arról is, hogy a
Kemenesaljái Egyesített Kórház
viszont sikeresen pályázott, mű
szerbeszerzésre kapott 2 millió
forintot. Ezt a tervezett altatógép
beszerzésére fordítják. A műszer
teljes árához hiányzó 8 millióra
az önkormányzat garanciát vál
lalt. Előreláthatólag ennek az
összegnek is egy részét sikerül

Ezüstmise a celldömölki kegytemplomban
Jubileumi ünnepségre készülődött június
28-a délelőttjén a celldömölki egyházközség
valamennyi tagja.
Nagy József plébános, aki immár kilenc
éve folytatja hivatását városunkban, ezüstmi
séjére hívta a kiscelli Szűzanya kegytemplo
mának híveit. De nemcsak a celliek és a kör
nyékbeliek, hanem József atya papi működé
sének előző állomásairól is eljöttek a hívek,
hogy hálát adjanak Istennek, és együtt ünne
pelhessenek kedves lelkipásztorukkal.
Valóban közös ünnep volt ez egyházköz
ségünk életében. A kisgyermekek verscikkel,
a fiatalok szívhez szóló énekükkel, a felnőt

tek méltató szavaikkal köszöntötték József
atyát. Eljöttek a celldömölki és a vönöcki
evangélikus gyülekezet lelkészei, és váro
sunk polgármestere is ott volt. Mindegyikük
segítő cs együttműködni akaró szándékát fe
jezte k i , amelyet a plébános értékes ajándék
ként köszönt meg. Az isteni meghívás mellett
egy pap számára a legnagyobb ajándék, ha
hívei, barátai, testvérei mellette állnak, és se
gítenek a feladatok és nehézségek megoldá
sában.
József atya a hálaadó szentmise befejezé
sében meghatottan köszönte meg az őszinte
szavakat és a celli hívek önzetlen, segítőkész

pályázati pénzekből megszerez,
ni.
Az ülés végén D u m m e l Ottó
a műszaki osztály vezetője kéré.
sére módosították a teniszpályád
bérbeadásáról szóló szerződést,
Eszerint a Vasi Consulting Kft
nem tíz, hanem húsz évre venné
bérbe a pályákat. A szerző
aláírása után megkezdhetik a fel¬
újítási munkálatokat. A képvise
lők ezt a javaslatot is egyhangú¬
lag elfogadták. A tervek szerint a
következő ülést augusztus végén
tartja a képviselő-testület.
Györe Gén

munkáját. S hálából megosztotta velünk szíve
legbensőbb gondolatát, amelyet a Szűzanyf
Magnificat-jából idézett: , 3 ° l d o g n a k hirdet
minden nemzedék!" Ez volt a j ó Isten aján
déka a huszonöt éves hűséges szolgálatért. S
vajon kívánhat-e ember többet annál, min
hogy boldog legyen. Életünk minden pillant
Iában - tudatosan vagy ösztönösen - de i
boldogságot keressük. Ha rájövünk a nagi
titokra, hogy boldogok csak akkor leszünk,
ha másokat tudunk boldoggá tenni, akkor
Máriával és József atyával együtt szólalhat
meg bennünk az őszinte öröm hangja.
Jubiláló lelkipásztorunknak pedig kíván
juk, hogy legyen ereje mindig másokért élni
- Isten segítségével.
Hetényi Rítt

Kárpátaljai magyar gyerekeknek adakoztak
Július 8-ától két hetet töltött megyénkben Gencsapátiban, illetve őrimogyorósdon - ötven
tíz-tizenöt éves kárpátaljai magyar gyermek a
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász szervezé
sében. Miután dr. Koltai J e n ő alsósági esperes
tudomására jutott, hogy a szombathelyi püspöki
iskolában eredményes gyűjtést rendeztek szá
mukra, felkereste Rosta Sándort, az alsósági
iskola igazgatóját, Rostáné Piri Magda bobai
lelkészt és másokat, legyenek segítségére egy
ilyen gyűjtésben. Az esperes jó társakra talált,
hiszen a kárpátaljai gyerekeken sokan szándé
koztak segíteni.
Bobán, az alsósági iskolában és plébánián,
Izsákfán mintegy 40 doboz ruhanemű, cipő, is
kolaszer stb. gyűlt össze. Cellben Pőcze István

ná segítette a gyűjtést. Esztergályos Jenő, az
Apáczai Tankönyvkiadó tulajdonosa (felvéte
lünkön) pedig mintegy 25-30 ezer forint értékű
könyvet adományozott. Mint mondta, elsősor
ban olyan könyveket válogatott, amelyek erősí
tik a magyarságtudatukat, és segítik anyanyelvi
fejlődésüket.
A gyűjtés által megspórolt összegből k i 
rándulni vitték a határon kívül élő magyaro
kat, akik voltak a Balatonon, megismerkedtek
Kőszeg, Velem és őriszentpéter nevezetessé
geivel.
Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász vezetője köszönetét fe
jezi ki minden adakozónak.
Völgyi L.

Állnak a Penny Markét falai
Egy éve adta el a celli önkormányzat a volt laktanya épülete és az
iparvágány közötti területet a német érdekeltségű Penny Markét üzletlán
colatot működtető cégnek. Jó darabig nem történt semmi, aztán ez év
május 26-án megkezdődtek a munkálatok az Integrál H . Rt. Győr kivite
lezésében.
Mint megtudtuk, az 1100 négyzetméter alapterületű üzletben 600 négy
zetméteres eladótér lesz, a parkolórészben pedig 75 gépkocsi részére lesz hely.
Bejárati utat is építenek a Sági úttól a Riczinger utcáig.
Értesüléseink szerint a munkálatok megfelelő ütemben haladnak, és ha
nem jön közbe semmi, szeptember 5-én át tudják adni a létesítményt a
megrendelőnek.
A Penny Markét hálózatról tudni kell, hogy kizárólag élelmiszer-áru
sítással foglalkozik, és olcsó árairól közismert.
Fotó: Völgyi
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Kemenesmihályfai
falunap

Az idei falunapon augusztus 16-án a kemenesmihályfai iskola ud
varán tartják a rendezvényeket
- 7—9-ig: zenés ébresztő" (Pápai fúvósok, celldömölki mazsorettek)
- 9 óra: ünnepi megnyitó (Borhy Ferenc polgármester beszéde)
- 9.10-től 10-ig: a pápai fúvósok é s a celldömölki mazsorettek
műsora
- 10-től 12.30-ig: labdarúgó-mérkőzések:
Kemenesmihályfa és Kemenessömjén női csapatai
Színészválogatoít-Kemenesmihályfa
Birkózó válogatott-KemenessÖmjén
Színészválogatott-Kemenessömjén
Birkózó válogatott-Kemenesmihályfa
- 13-tól 15 óráig: a sitkei színjátszók előadják a vásári komédiákat;
Sitkei citerazenekar műsora
- 15-től 16 óráig: a celldömölki néptáncosok műsora
- 16-tól 20 óráig: budapesti művészek műsora, fellépnek:
Madarász Katalin, Aradszky László, Ihos József, Defekt D u ó ,
Csala Zsuzsa, Szuhay Balázs.
- 20-tól 02-ig: bál
Fellép: Buborék Band (Ostffy asszony fai zenekar)

Természetvédelmi bírság
A természetvédelmi törvényhez
kapcsolódó természetvédelmi bír
ság kiszabásának részletes szabá
lyait tartalmazza a 33/1997. ( I I .
20.) Korm.rendelet. Eszerint a ter
mészetvédelmi bírság alapbírság
ból vagy - bizonyos jogszabályi
feltételek fennállta esetén - az
alapbírság bizonyos szorzatából
áll.
A rendelet az egyes bírsággal fe
nyegetett magatartások szerint kü
lön-külön határozza meg a kiszab
ható alapbírság legmagasabb mér
tékét. Az alapbírság legkisebb
összege ehhez képest az adott alapbírság legmagasabb összegének a
fele lehet.
Példaképp említjük meg, hogy a
természeti értékre vonatkozó elő
írás megsértésével okozott veszé
lyeztetés vagy károsítás esetén az
alapbírság a természeti érték pénz
ben kifejezett értékének felétől az

érték teljes összegéig, veszélyezte
tés esetén 50 000-től 100 000 fo
rintig,
míg
károsítás
esetén
100 000-től 200 000 forintig ter
jedhet. Ha az elkövetővel szemben
az elkövetéstől számított 5 éven
belül természetvédelmi bírságot
szabtak ki jogerősen, valamennyi
eset után az alapbírság kétszeresé
nek megfelelő természetvédelmi
bírságot kell alkalmazni.
A jogerősen kiszabott bírság az
adókkal egy sorban, adók módjára
behajtható, amennyiben az elköve
tő önként nem tesz eleget a bírsá
goló határozatban foglalt kötele
zettségének. Érdemes megjegyez
ni, hogy az első fokon eljárt termé
szetvédelmi hatóság részletfizetést
engedélyezhet a bírság megfizeté
sére. Ilyen esetben a hátralékos bír
ságot a mindenkori jegybanki alap
kamatnak megfelelő összegű ka
mat terheli.

Miből és hogyan működik a városi könyvtár?
Nemrégiben a Vas Népében megjelent egy
statisztikai összehasonlítás, amely a m e g y é 
ben m ű k ö d ő városi könyvtárak önkormány
zati támogatottságát mutatta be. Ebből az de
rült k i , hogy a celldömölki Kresznerics Fe
renc Könyvtár az, amelyiket a legkisebb mér
tékben támogatja a helyi Önkormányzat. En
nek ellenére azonban a szolgáltatás minősé
gével az olvasók elégedettek, szinte minden
igényt k i tud elégíteni az intézmény. Ezzel
kapcsolatban kérdeztem Makkos István pol
gármestert és dr. Bellérné H o r v á t h Cecíliát,
a könyvtár igazgatónőjét.
Makkos István polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei
meglehetősen korlátozottak, hiszen jelentős
forráshiány állt elő. Ennek csökkentését re
mélték az önhibáján kívül hátrányos helyzet
be került önkormányzatok pályázatának ked
vező elbírálásától. A pályázaton azonban az
önkormányzatnak nem sikerült pénzhez jut
nia, ezt pedig saját intézményei érzik meg a
legjobban, hiszen így szinte minden önkor
mányzati finanszírozású intézmény kevesebb
pénzből gazdálkodhat, így a könyvtár is.
Mindezek ellenére a könyvtár kielégíti az igé
nyeket, ami főként a dolgozók szakér
telmének köszönhető, hiszen a szűkös anyagi
keretből igyekeznek ésszerűen gazdálkodni,
a legfontosabb könyveket beszerezni és a pá
lyázati lehetőségeket kihasználni.
Dr. Bellérné Horváth Cecília igazgatónő is
megerősítette a polgármester szavait. 1993től 1996-ig a dokumentum-beszerzésre adott
önkormányzati pénzösszeg nem változott,
könyvbeszerzésre 390 ezer forint, folyóira
tokra százezer forint állt évekig rendelkezé
sükre. Idén ennél 360 ezer forinttal több jutott
volna vásárlásra, ha az önkormányzat időköz
ben ebből 150 ezret vissza nem von. A fenn
tartótól kapott pénzt a könyvtár igyekszik

m á s forrásból kiegészíteni, és ahol lehet, ta
karékoskodik.
Kihasználják az alternatív könyvvásárlás
adta olcsóbb lehetőségeket, a regényeket, i l 
letve kevésbé fontos kézikönyveket leárazá
sok alkalmával vásárolják meg. A könyv
tárellátónál előre lekötött beszerzési keret is
jelentős kedvezményt jelent. A könyvtárosok
nem egyszer maguk viszik ki a felszólításokat
és a meghívókat, így spórolva a postaköltsé
gen.
A z állomány fejlesztésre fordítható össze
get egyéb bevételi forrásokkal igyekeznek
pótolni. Ilyen a fénymásolásból és a hangzó
anyag-átjátszásából származó bevétel, vala
mint a késedelmi díjak szigorúbb kiszabása
és behajtása. A feleslegessé vált, elavult
könyveket évek óta értékesítik. Ezeknek a
pénzeknek köszönhetően több folyóiratot tu
dott megrendelni a könyvtár.
Ha sikerül valamilyen pályázaton nyerni,
jelentős összegekhez lehet jutni. 1995-ben
720 ezer, 1996-ban pedig 1440 ezer forinthoz
sikerült ily módon hozzájutni. Ez utóbbiból
egymilliót ebben az évben kell elkölteni meg
határozott célra, mégpedig a térségi kistele
pülések könyvtári ellátására, így nem igazán
a városi könyvtárat gyarapítja. Mivel a pályá
zati pénzek nagyon bizonytalanok, erre éves
munkatervet építeni nem lehet. Másrészt a
pályázatokat nem mindig arra írják k i , amire
egy könyvtárnak a legjobban szüksége van.
Manapság főként az információs infrastruk
túra fejlesztését szorgalmazzák a pályázatok.
Bár vitathatatlan, hogy hódít a számítógépes
információhálózat, de a mindenki által legin
kább hozzáférhető információhordozó még
mindig a könyv. A számítógépet már itt is
használják egy-egy részterületen: például a
könyvtárközi kölcsönzésben, a helytörténeti
adatbázis kiépítésére, adott témához tartozó

irodalomjegyzék készítésére. A katalógusfió
kokban való keresgélés lassan a múlté lesz.
A tervek között szerepel a könyvtári integrált
számítástechnikai program bevezetése.
A beszerzést segíti a Nemzeti Kulturális
Alap és a Soros Alapítvány is. Mivel ezek
tulajdonképpen a könyvkiadást támogatják,
így segítségük nem pénzt jelent, hanem könyv
adományt. Nagyon értékes könyvek kerülnek
így az állományba, de nem a könyvtár vá
laszthat, azt kell elfogadni, amit küldenek,
összességében az évi költségvetésnek nem
egészen a 10 százalékát költhetik könyv, fo
lyóirat és hangzóanyag beszerzésére, a többit
a működési és bérköltségek emésztik fel.
Végül a könyvtár működése a számok tük
rében. 1996-ban a beiratkozott olvasók száma
1847 volt, ez a lakosság 15,5 százaléka, ami
a megyei átlagnál magasabb. Mivel a lakos
ságnak is kevesebb j u t könyvre, ezért egyre
inkább igénybe veszik a könyvtári szolgálta
tásokat. Egy olvasó az elmúlt évben átlagosan
44 dokumentumot kölcsönzött k i . A z egy la
kosrajutó könyvbeszerzés 62 forint. Összesen
640 ezer forint volt, ami a megyében messze
a legkevesebb. A könyv átlagára az elmúlt öt
évben a négyszeresére emelkedett, így tavaly
már 724 forint volt."Ezzel szemben a könyv
tár erre fordítható kerete évekig nem válto
zott. Bővült a könyvpiac is. M í g öt éve még
a megjelent könyvek 41 százalékát, addig ta
valy csak a 11 százalékát tudta a könyvtár
megvásárolni. Elsősorban a fontos kéziköny
veket vásárolják meg, a szépirodalom egyre
kevesebb, minden könyvbeszerzés egypéldányos.
Előreláthatólag a készülő új kulturális tör
vény sem teszi gazdagabbá a közkönyvtára
kat, pedig az információhoz jutás alapvető
jog, ennek egyik legfőbb helye pedig a
könyvtár.
Novákf Márta
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az illetékeseket

Milyen az idegenforgalom Celldömölkön,
és mit tesznek a fellendítése érdekében?
Szendrey I s t v á n n é , a Savaria Tourist helyi irodavezetője: Nagyon
kevés turista érkezik városunkba célirányosan, hiszen jobbára Sárvár
ra igyekeznek a külföldiek, bár előfordul, hogy ellátogatnak a Ság
hegyre is. A belföldi érdeklődés is csekély, annak ellenére, hogy
Mesteri és Borgáta bekerült belföldi programfüzetünkbe. Itt egyhetes
turnusokban nyaralóházakban történő elhelyezést kínálunk önellátás
sal. A házak 4-5 személy kényelmes elhelyezését biztosítják, bérleti
díjuk pedig egy hétre húszezer forint körül mozog. Erre a szezonra
idáig magyar iskolák jelentkeztek. Borgátára négy csoport. Mesteribe
pedig két csoport. Néhány éve sokkal több vendég utazott ide irodán
kon keresztül, hiszen akkor még kapcsolatban álltunk az IBUSZ-szal,
ami folyamatosan biztosította a nyaralókba a vendégkört. Ez az
együttműködés azonban 2 éve megszűnt. Persze azért vannak vendé
gek, de Ők nem irodánk szervezésében jönnek ide.
Makkos István polgármester: Sajnos nagyon kicsi errefelé az ide

genforgalom, csupán Mesteri és Borgáta vonzza a turistákat, bár az
arra igyekvők gyakran útba ejtik a Sághegyet is, illetve a környéken
nyaralók is átruccannak ide. A helyzet javítását célozva terveink kö
zött szerepel a Kemenesalja Turisztikai Fejlesztési Program megva
lósítása, amelynek keretében egy turisztikai irodát akarunk létrehozni.
Ez városmarketinget fog végezni, így feladata lesz programok szer
vezése a kulturális és civil szervezetekkel összefogva, valamint ezek
megvalósításához a támogatók, vállalkozók megnyerése. Különböző"
kiadványokkal, prospektusokkal igyekszik majd népszerűsíteni váro
sunkat és a Sághegyet. Az iroda felállításához szükséges pénzhez
pályázati úton akar az önkormányzat hozzájutni.

Lesz-e strand Celldömölkön?
Makkos István polgármester: Az Új Kemenesalja segítségével kö
rülbelül két éve egy közvéleménykutatást végeztünk a lakosság kö
rében. Ennek eredménye ismét meggyőzött bennünket arról, hogy
szükség lenne egy városi strandra. Ez jogos igény, hiszen ma Ma
gyarországon nem sok olyan város van, amely nem rendelkezik für
dővel vagy uszodával. Természetesen nem tettünk le róla, de pénz
hiányában a megvalósítás még egy ideig várat magára, távlati terveink
között azonban mindenképpen fontos helyen áll.
Nováki M.

Legfőbb halálokok: szív- és daganatos megbetegedések
A közelmúltban a celldömölki Állami Nép
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - a város
önkonnányzatának felkérésére - felmérést ké
szített a helyi lakosság egészségi állapotáról, az
egészségromlást kiváltó okokról, és a szükséges
tennivalókról.
Dr. Nagy János városi tisztifőorvos összeg
zésében megjegyezte: sajnos a felmérés nem le
hetett teljes körű. Az adatok összegyűjtését, és
a tájékoztatási kötelezettséget egy 1991-ben ke
letkezett törvény szabályozza, ám ennek végre
hajtási rendelete, illetve a hozzákapcsolódó
adatszolgáltatási rendszer a inai napig nem ké
szült el. A felméréshez szükséges adatokat fő
ként a háziorvosi adatbázisokból kellene besze

o

rezni. A fellételes mód nem véletlen: az adatbe
szerzés több akadályba is ütközik. Legnagyobb
gondot az jelenti, hogy az egyes orvosok külön
böző szempontok alapján tartják nyilván bete
geiket.
Nehezítette az adatgyűjtést az is, hogy a ta
valyi évről nem állnak rendelkezésre megyei
statisztikai adatok, a Központi Statisztikai Hiva
tal adatbázisa is csak két évvel ezelőttieket tar
talmaz.
A celldömölki kórház által készített statiszti
kából viszont kiderül: tavaly a legtöbben szív
betegségben haláloztak el a városban. A halálo
zási okok között számottevőek a különféle da
ganatos megbetegedések, az érelmeszesedés, a

Helyünk Európában,
ahogy Széchenyi István megfogalmazta
Nincs nap, hír, beszéd anélkül, hogy m i 
ként juthatunk el Európába, amikor is ott va
gyunk.
A kérdés mégis aktuális, feltételei vannak.
Válaszokat adnak és magyarázatokat, holott
a legnagyobb magyar már rég megmondta
mindennek a lényegét.
Egy Széchenyit ábrázoló képes levelező
lap megsárgult példánya került a kezembe,
amelyet annak idején a róla elnevezett
munkaközösség adott k i , és idézi a szá
munkra ma nagyon is aktuális m o n d á s á t ,
kijelentését.
Világos beszéd, mondhatni egyszerű, sem
mi bonyodalom, így szól:
„A M A G Y A R N A K ,
HOGY V A L A M I LEGYEN
EURÓPÁBAN,
EGYEDÜL MAGYARNAK
K E L L LENNIE:
EZ D I C S Ő É S
NEMES Ö R Ö K S É G E ! "

máj-, és vesebajok, valamint az agyi érbetegsé
gek.
A halálozási statisztikát elemezve feltűnik,
hogy a férfiak esetében kiemelkedő jelentősége
van a tüdő és a prosztata rosszindulatú dagana
tainak, ötször több férfi hunyt el tüdőrákban,
mint nő. Dr. Nagy János szerint ez sem mun
kahelyi, sem környezeti okra nem vezet
hető vissza. F ő kiváltó ok a mértéktelen do
hányzás.
Megdöbbentő tény, hogy az alkoholos erede
tű májzsugor okozta halálozás az elmúlt ne
gyedszázadban nyolcszorosára emelkedett Vas
megyében.
K.V.

Rajzos sikerek
Az elmúlt tanévben is eredményesen szere
peltek a Gáyer iskola tanulói a megyei és orszá
gos rajzpályázatokon.
A Szombathelyen hagyományosan megren
dezett „Testvérmúzsák '97" megyei rajzpályá
zaton Mainone Norbert, Fülöp Balázs 5. osz
tályos, Kiss Melinda és Bősze Péter 8. osztá
lyos tanulók munkáját kiállították, míg Tóth
Szilvia 7. osztályos tanuló grafikáját díjazták.
A Mikszáth Kálmán születésének 150. évfor
dulója alkalmából Budapesten megrendezett or
szágos illusztrációs rajzpályázaton díjat kapott
Kreif Zsuzsanna 5. osztályos tanuló.
Az ÁNTSZ Vas megyei Intézete Egész
ségnevelési Csoportja által kiírt .Jiljünk egész
ségesebben!" című megyei rajzpályázaton Ba
logh Veronika 7. osztályos tanuló 5. helyezést
ért el. Felkészítő tanára: Horváth Lászlóné.

APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön a központban eladó
2x2 szobás összkomfortos családi ház
nagy telekkel. Wesselényi u. 7. Telefon:
06-95/421-963.
DJ.
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Két fénykép
és hozzá néhány
gondolat
Megújul a Sághegy. tapasztalhatja a láto
gató, hajói körülnéz. Igaz, nem olyan mérté
kű ez a megújulás, mint azt a szőlősgazdák
szeretnék. Az úthálózat rendbetétele, a vízel
vezetés, a villanyhálózat bővítése, illetve
rendbetétele még várat magára. A védett te
rület felújításának mégis örülni kell, mert a
korszerűsítés mindenkinek hozhat ered
ményt.
Az elmúlt évtizedekben a bányához tartozó
lakótelep szép kertes családi házai hívják fel
magukra a figyelmet. Azt talán már kevesen
ismerik - mert erről elég felszínes írások je
lentek meg - , kik hozták létre a telepet. M i n 
denek előtt a bánya két tulajdonosa. Lázár
Ferenc és Mittelmann Mór előbb műszaki
vezető, majd társtulajdonos nevét kell emlí
teni, náluk volt a tőke. ő k azonban fontosnak
tartották, hogy egy közös fényképen megörö
kítsék azokat is, akik a munkástelep építésé
nél közreműködő vezetők voltak.
Valójában annak örülnénk, ha a bánya nem
jött volna létre (maradt volna az alkalmi ba
zalt termelés), s a hegy eredeti szépségében
tündökölve egészen biztos a mainál nagyobb
idegenforgalmat vonzaná, különösen akkor,
ha valaki ráakad - figyelmeztető jelek már a
múlt század elején v o l t a k - é s feltárják a hegy

A Sághegyi Bazaltbánya Rt. által Vasvármegye Alsóság határában 1925. évben létesített 55 db, kétlakásos
épületből álló munkástelep építésénél műküdö vezetők - álló sor balról jobbra: Hammermüller Nándor
főgépész, (Jti Mihály kőműves mester, Kohn Fülöp raktárnok, Buza István ácsmester; ülő sor: Hellem
József munkavezető, Lázár Ferenc igazgató, Mittelmann Mór igazgató, Déri József műszaki tanácsos,
tervező és építésvezető.

tetején rejtőzködő ősi kultúrák tárgyi emlé
keit. Európa-hírű múzeum lehetne ott. Ma
már tudjuk, az élet másként döntött. Az ókori
kultúrák tárgyi emlékcinek egy részét Lázár
Jenő értő közreműködésével sikerült feltárni,
de a leleteknek csak kis része látható a ság

hegyi múzeumban. A hegynek pedig elhord
ták a tetejét, a belsejét azoknak a munkások
nak kemény közreműködésével, akiknek a
számára a telep épült.
A részvénytársaság két vezetőjének szán
dékában a munkások iránt érzett szociális ér
zékenység tükröződik, miközben jól tudták:
nagy kamattal fog az megtérülni a munkások
letelepítése révén.
A tervből valóság lett. 1925 őszén az egy
kori Erdődy uradalom területén 55 ikerházat,
110 lakást adtak át a bánya szempontjából
meghatározó munkásoknak.
Az egy-egy szobából, konyhából, éléskam
rából, vécéből álló ikerházakhoz 300 négy
szögöl telek, egy-egy közös kút tartozott.
Lakbért a munkások nem fizettek. A telep
közepére egy parkot terveztek, itt később fut
ballpálya lett. Sághegyi kővel alapozott szi
lárd burkolatú utak is készültek.
A második fényképen a bányaüzem épüle
tei mellett az új munkástelep házai láthatók,
és még valami. A hegy gyepűn belüli terüle
tén láthatók a learatott gabonákból rakott ke
pék, jelzik, hol volt a szőlőtelepítés egykori
határa.
A két értékes fotó Svájcból került vissza.
Káldos Gyula

Újdonság a könyvtárban
Bodor Péter-Balázs Gabriella:
Kerékpártúrák az ő r s é g b e n és az Alpokalján
Az idei nyár nem igazán kedvező a turistáknak, a nyaralóknak. A k i
kerékpár nyergében üldögélve és pedált taposva indul világgá, a hű
vösebb idővel még csak kiegyezik, de az esőt, a vihart szeretné elke
rülni.
Ha nem is mert (és esze ágában sincs ezt valaha is megtenni) a
kedves olvasó nekivágni kerékpárral az Őrség és az Alpokalja útjai
nak, akkor is érdemes néhány percet ennek a hasznos és alapos kiad

ványnak szentelni. A z általános bevezető után - egyebek mellett megtudjuk, hogy a túraútvonalat Sopronból kiindulva írják le és ott
is zárják le a kötet szerzői. Összesen 12 túrát ismertetnek, elmondva
a fontosabb érintett lakott település nevezetességét. Nem marad el a
táj bemutatása sem. A túrák a következők: eisenstadti kirándulás; át
a Lajta-hegységen; fraknói vár, túra Liszt Ferenc szülőfalujában; vá
rak között kerekezve; hegyeken át a Güssingi várba. Őrség L; Őrség
I I . ; a Rábától a hegyek lábáig; Vasi-dombság - Kőszegi hegység;
Bükfürdő; a Fertő tó környéke. Ahogy a felsorolásból kiderül, nem
csak magyarországi barangolásra invitálnak, jó néhány ausztriai út
vonal is bejárható a könyv segítségével. A kötetet számos színes
fénykép és kivehető túratérképek teszik teljessé.
Cy.
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A Vas Megyei Közgyűlés kemenesaljai kitüntetettjei (4.)

Pavlics István plébános
A Vas Megyei Közgyűlés öt kemenesaljai
személyt tüntetett ki az önkormányzat Szolgá
latáért Kitüntető" Oklevél és Emlékplakett vala
melyikével. Ezúttal Pavlics István jánosházi
kanonok-esperest mutatjuk be olvasóinknak.
Tízegynéhány éves volt, amikor elhatározta,
hogy pap lesz. Jó egy évtizeddel később, 1956ban kellett volna pappá szentelni, de az akkori
körülmények ezt lehetetlenné tették. A budapes
ti központi szemináriumban lakott, különféle
karitatív tevékenységeket végzett, s várta, hogy
végre felszenteljék. Közben néhány paptársával
együtt naplót írtak a forradalom eseményeiről,
magyarra fordították és fiktív levél formájában
barátaik, ismerőseik körében terjesztették a pá
pa, X I I . Piusz enciklikáit, a magyarokhoz inté
zett szózatait. 1957-ben végre felszentelték,
Nyőgérbe helyezték káplánnak. Megnyugodva,
hogy most már teljesen a hivatásának élhet,
meglepetésként érte, amikor ugyanazon év
szeptemberében előbb kihallgatásra vitték, majd
letartóztatták.
- Előbb partneri jó viszony kialakítására pró
báltak rábeszélni a nyomozók - emlékezik a
plébános - , azaz be akartak szervezni, de a lel
kiismeretem ezt nem engedte, így a vádlottak
padjára ültettek. A pápai iratok és a forradalmi
eseményekről készült napló terjesztése miatt az
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés
ben való tevékeny részvétel volt ellenem a vád,
amit akár halállal is büntethettek volna. A kira
katper, amelyben több korábbi szeminarista tár
sammal együtt elítéltek, 1958 januárjában volt.
A népbíróság egy év börtönnel sújtott, amiből
hét hónapot és 12 napot le is töltöttem. Amnesz
tiával szabadultain, de a büntetett előéletemre
vonatkozó passzust csak a rendszerváltáskor,
1990-ben törölték el.
Papként ezután sem működhetett, s inivel k i 
tiltották Vas megyéből, a fővárosban kellett el
helyezkednie. Előbb egy kórház beteghordója
és halottszállítója volt, majd innen elüldözve titokban gyóntatta és áldoztatta a betegeket - az
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár tmk-műhelyében kapott munkát. Kitanulta a villanysze
relő szakmát.
- Mindig elfogadtam, amit az élet nyújtott
számomra. Szörnyű volt átélni a börtön ember
telen viszonyait. Most érzem igazán annak a
következményét, hogy a kemény télben reggelre

mindig betakart hóval a huzat az ablak résein
át, de megpróbáltam derűsen élni. Ugyanígy
voltam a munkahelyemen is. Tudták rólam,
hogy pap vagyok, s bár soha senkit nem figyel
meztettem például arra, hogy ne káromkodjon,
mivel látták az emberek, hogy a nehézségeken
nem szitkozódva, hanem mosolyogva próbálok
meg úrrá lenni, egy idő után egymást beszélték
rá a jelenlétemben az istenkáromló szavak elha
gyására. Vallom, hogy a krisztusi életforma em
berformáló erő.
Minden hajnalban zárt ajtók mögött misét
mondott az egyik fővárosi templomban, s volt
ideje a munka mellett arra is, hogy énekkarba
járjon. Ismerősei, volt börtöntársai gyermekeit
hittanra oktatta, bár mindvégig a tűzzel játszott
- hiszen figyeltették - folytatta papi hivatását.
1964-ben aztán legálisan is visszatérhetett a szó
székre, állameskül kellett tennie, s püspöke. Ko
vács Sándor közbenjárására ismét elismerték
papnak. Visszatérhetett Vas megyébe, Jánoshá
zára helyezték káplánnak. A figyelme elsősor
ban a gyerekek felé irányult, megkezdte a hit
oktatást, betlehemes játékot tanított a templom
ban, előbb gyerekekből, aztán felnőttekből
énekkart szervezett.
-Szívesen emlékszem arra a meghitt, családi
légkörre, ami falumban, Balozsameggyesen
gyermekként körülvett. Micsoda öröm volt
mindannyiunk számára, amikor körülültük az
asztalt! Édesapáin iskolaigazgató volt, édes
anyám pedig tanító, nagyon vallásos életet éltek,
és mindent átitató szeretetben nevelték a kilenc
gyermeket. Ezt a szeretet légkört kerestem és
igyekeztem kialakítani magam körül, ezért for
dultam talán mindig megkülönböztetett szere
tettel a gyerekek felé.
Ez még a konszolidáltnak mondott években
is veszélyesnek látszott, legalábbis erre lehet kö
vetkeztetni abból, hogy az akkori jánosházi
párttitkár feljelentelte a papot. Bár az államel
lenes tevékenységet akkoriban már nem úgy ér
telmezték, mint tíz évvel korábban, azért meg
rótták a templomi betlehemes játék miatt.
1976-ban lett Jánosháza plébánosa, s még ab
ban az évben megkezdték a plébánia, egyben
közösségi ház építését. Ahogy egyre szabadab
ban működhetett, úgy sokasodott a tennivaló.
Az egykor három papot eltartó Jánosházán
egyedül kellett szembenéznie a temérdek mun

Pályázati kiírás
A SZITA-VARGA TANULMANYI TÁMOGATÁSRA
A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi egyesület
ösztöndíja
A támogatás célja: olyan kiemelkedő képességű, felsőfokú oktatási
intézménybe felvett diákok anyagi támogatása, akik családjuk szociális
helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve folytat
ni. A tanulmányi támogatást évente két személy nyerheti el, évenként
10 hónapon keresztül, havi 6-6 ezer Ft összegben. A támogatás odaíté
léséről - a pályázatok alapján - a Kemenesaljái Baráti Kör ösztöndíj
bizottsága dönt.
Pályázóit feltételek:
1. Kemenesaljához való kötődés (vagy Celldömölkön érettségizett,
vagy Kemenesalján dolgozott).
2. Azok száméira, akik még nem kezdték meg felsőfokú lanulmányaikeű. de felvételt nyertek valamelyik felsőfokú intézménybe, jeles

kával. Székhelyén kívül jelenleg is négy faluban
miséz: Kemenesapálfán, Keleden, valamint a
szomszédos megyebeli Zalaerdődön és Hetyefőn. Hatvanhárom évesen is fáradhatatlan, bár a
hitoktatásban ma már vannak munkatársai. Re
tinaleválás miatt fél szemére teljesen megvakult,
a másikkal is csak 50 százalékos a látása. De
rűje, nyugalma most sem hagyja el.
- Nem emlékszem rá, hogy valaha is kibo
rultam volna. Nagyon fontos, hogy az ember
lélekben tudjon örvendezni, s akkor minden
könnyebb lesz.
Jánosháza volt az első település Vas megyé
ben, ahol a rendszerváltás után keresztény szel
lemű iskolát létesítettek. 1993-ban ebből alakult
meg a Szent Imre Altalános Iskola, ahová hét
községből kétszáz gyerek jár. Most épül az is
kola tornaterme, amit szeptemberben részben
már birtokba is vehetnek a tanulók, bár az épü
let, amelyben a helyi karitász csoport és több
katolikus közösség is helyet kap, véglegesen
csak 2000-ben készül el. Büszkén említi a plé
bános, hogy eddig bárkitől is kért segítséget a
beruházáshoz, senki sem tagadta meg tőle azt
- Életem során azt tapasztaltam, hogy a papi
hivatás a kereszt útja, a gyötrődés és a megalá
zottság útja, de végigkíséri az öröm - vallja.

tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát és az érettségit
tekintve.
3. Azok számára, akik már valamelyik felsőfokú oktatási intézmény
fiallgalói, az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga.
4. Hozzájárulás ahhoz, hogy a bizottság az anyagi helyzettel kapcso
latban környezettanulmányt végezzen.
A péilyázatnak tartalmaznia kell:
a) egy saját kézzel írt életrajzot, amely kitér a család anyagi helyze
tére és a pályázónak választott hivatásával kapcsolatos terveire;
b) a pályázati kiírás pontjaiban szereplő okmányok másolatát.
A pályázat minden év májusában kerül meghirdetésre.
Beküldési határidő: augusztus 1-je.
Cím: Kemenesaljai Baráti Kör, 9500 Celldömölk, Pf.: 49
A pályázatok augusztus 15-éig kerülnek elbírálásra. A döntésről a
pályázó 10 napon belül értesítést kap.
A bizottság a pályázó munkáját évenként értékeli, és az ösztöndíj
meghosszabbításáról dönt.
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A celli gimnázium alapításának hiteles krónikája
Gimnáziumunk 50 éves jubileumi ünnepségeinek hatása nyo
mán több oldalról felmerült annak óhaja, hogy az iskola alapítá
sának részletes és hiteles történetét is hasznos lenne feltárni a mai
nemzedékek előtt. Igaz, hogy megjelent az iskola Evkönyve, mely
átfogó ismereteket ad a múltról, s ehhez járul az első, mondhatjuk
alapító öregdiákok által kiadott ÍGY K E Z D Ő D Ö T T című emlék
könyv, de a részletes ismeretekre is érdemes lenne odafigyelni,
hiszen egy háborús összeomlás után romokon kisarjadt élet „vi
lágra jötte" a mának is üzen. A következő időszakban megpró
báljuk olvasóink elé tárni mindazt, amit az alapítás küzdelmeiből
hasznosnak látunk. Mottónk ehhez: „Minden kifejlődés, előme
netel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt
emberfő. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi ha
talma." (Széchenyi István: Hitel.)

2. Kísérlet és kudarc
Egy magasabb fokú iskola ala
pítására való törekvés messze év
századok társadalmának szelle
miségében gyökerezik. Keme
nesalján a kultúra és művelődés
ügyének nagyon korai szép bizo
nyítéka az, hogy Pápocon
¡367ben - minden bizonnyal eme
hiteles okmánnyal igazolt dátum
előtt is - volt iskolamester, tehát
működött iskola. ,.A győri kápta
lan tanúskodik, hogy a Nádasd
nemzetségből való Gelsei And
rás fia Lászlónak leánya Mar
git, aki Magyar Pál ö z v e g y e
volt, a Krisztus szent testéről és
a Szent Üdvözítőről címzett
préposti egyház iskolamestere
részére a pápoczi
szombati
vámból hetenkint negyven d é 
nárt hagyott." A latin szöveg
ben világosan: „Scolasticis in
dicta villa P á p o c z . "
Évszázadokkal később nagy
összegű alapítványt tett: „ENESEY ROZINA Asszony Káldy
János ur Eözvegye", aki „1765ik Észben october 2-kán hagyott
a N.DÖMÖLKI
Ecclesiának
1000 R.forintokat olly tzéllal,
hogy azon pénznek segedelmé
vel N.Dömölkön Dunán innénd
levő magyar oskoláink között
legjobb és olly oskola tartassék,
mcllybŐl az iffjak j ó grammatista
vagy Syntaxista korokban fellyebb való oskolákra botsáttathassanak." Kemenesalja kultu
rális és szellemi életének nagy
kárára a szép törekvés nem vált
valóra. Az igény azonban állan
dóan elevenen élt a legújabb ko
rig.
A celldömölki vasutas társa
dalmi réteg életében különösen is
nyomon kísérhető a magasabb
irányú törekvés. Fiú- és leány
gyermekeik sokasága lépett föl a
középosztály övezetébe azzal,
hogy Pápán, Sopronban, Szom
bathelyen elvégezve a különböző

közép- és szakiskolákat, főisko
lákra és egyetemekre is eljutot
tak.
A közvéleményben tehát fel
forrósodott a törekvés, hogy az
évszázadokon át lappangó vagy
feltörő vágy valóra váljon. Eme
óhaj, vágy és törekvés valós
megnyilvánulásaképpen tehát az
1945/46. tanév végeztével, még
a nyári szünidőben elkészült egy
kérvény Celldömölk nagyközség
nevében a vallás- és közoktatásü
gyi miniszterhez, hogy itt, Cell
dömölkön egyetemre képesítő
középiskolát állítson fel.
Kiderült aztán a visszaér
kezett válaszból, hogy mekkora
naivitás volt azt gondolni, misze
rint egy egyszerű kérelem alapos
tényszerű alátámasztás nélkül
elegendő arra, hogy Celldömöl
kön gimnázium szerveztessék a
hivatalos állami főhatóság részé
ről.
íme a kérvény:
„Celldömölk
nagyközségtől.
252611946. szám. Tárgy: Celldö
mölk nagyközségben
egyetemre
képesítő középiskola
felállításá
nak kérelmezése.
— Vallás és
Közoktatásügyi
Miniszter Ur! Budapest. - Celldömölk
nagy
község nevében Buza János községbiró és Borbély Kálmán h.vezetŐjegyző tisztelettel kérjük mi
niszter Urat, hogy
Celldömölk
nagyközségben
egy
egyetemre
képesítő állami középiskola
négy
felső osztályának felállítását
en
gedélyezni, illetve azt elrendelni
méltóztassék.
Az általános iskola bevezeté
sével, a községben létesített illet
ve meglévő négy osztályú állami
polgári fiúiskola mint olyan meg
szűnik, mert annak hivatását az
általános iskola négy felső osztá
lya van hivatva pótolni.
A nagyközségnek,
mint járási
székhelynek
már régi
vágya.

hogy itt egy olyan középiskola lé
tesüljön,
amelynek
elvégzése
után, a végzett növendékek egye
temi tanulmányaikat
folytathat
nák, de ez az óltaj ezideig sajnos
nem tudott megvalósulni
és a
gyermekeiket
taníttatni
akaró
szülök kényszerülve voltak arra,
hogy gyermekeiket a szülői ház
tól messze eső városokba
adják
ki középiskolai tanulmányaik
el
végzése végett, nagy anyagi meg
terheléssel. ... Ezen állami közép
iskola négy felső osztályának el
ső évfolyamát még 1946. szep
tember hó folyamán kérjük meg
nyitni, hogy az elmúlt tanév vé
gén az állami polgári
fiúiskolát
végzett 45 és a polgári
leányis
kolában végzett 64 tanulója, akik
közül tanulmányait 95% ban fel
ső középiskolában
kívánják foly
tatni, helyben már beiratkozhas
sanak.
Kérelmünkhöz tisztelettel csa
toljuk a nagyközség
képviselő
testületének
véghatározatát,
a
helybeli Nemzeti Bizottság javas
latával együtt. — Kérelmünk ked
vező elintézését
kérjük és va
gyunk, Celldömölkön,
1946. au
gusztus hó 14-én teljes tisztelettel
Buza János községbiró.
Borbély
Kálmán
h.vezetőjegyző."
A kérvényre a következő vá
lasz érkezett 1946. szeptember 6án a minisztériumból:
„VKM.9539511946.
V. szám,
- Tárgy: Celldömölk község áll.
gimnázium
szervezését
kéri. Celldömölk község
képviselő-tes
tülete Celldömölkön állatni gim
názium létesítést kérte. - A köz
ség kérésében
megnyilatkozó
művelődési
törekvést a legna
gyobb megértéssel fogadom, de
az iskola szervezésével járó költ
ségeket tárcáin terhére nem vál
lalhatom. Az új költségvetés min
den vonalon a legnagyobbfoku
takarékosságra kényszerit s az is
kolák részére megszabott ellát
mány a meglevő iskolák elsőren
dű szükségleteinek
fedezésére
elegendő csupán. - A celldömöl
ki tanuló ifjúság helybeli tanulási

&s Jí\

lehetőségének
megoldására
az
ottlévő tanárokból
gimnáziumi
előkészítő
tanfolyamot
lehetne
szervezni, melynek tanulói a leg
közelebbi állami
gimnáziumban
anyakönyveztetnének
és az isko
lai
év
végével
a
végzett
tananyagból
magánvizsgálatot
tehetnének.
- Budapest, 1946.
évi augusztus fió 31-én. - A mi
niszter helyett Nagy
államtitkár.
- PH."
A Nemzeti Bizottság gyűlé
sén, melyet a leirat kézhezvétele
után azonnal összehívott dr. Buday Ferenc elnök, nagy lehangoltságot okozott a fenti döntés
ismertetése.
M i legyen a teendő? Mindenki
tudja, hogy a kérelem elment, a
mozgalom erős, él, eleven a re
ménység, és születnek a tervek a
gimnáziummal
kapcsolatban.
Nagy elkeseredés lesz az ügyből,
ha ebbe az elutasításba belenyug
szik a Nemzeti Bizottság s az
elöljáróság, a képviselő-testület.
Tehát újabb erőteljes szervező
munkára van szükség.
Ennek kezdetéül először párt
közi értekezlet vitatta meg a te
endőket.
Ezután a Nemzeti Bizottság
égisze alatt az elnök egy, a köz
ség minden rétegét, szervezetét,
iskoláit, egyházait, egészségügyi
és kereskedelmi, ipari szerveze
teit magában foglaló széles körű
tanácskozó testületet hívott össze
a gimnázium szervezése ügyé
ben.
Ezt a közel száz fős tanácsko
zást Ludwán Sándor evangélikus
igazgató-tanító, az akkor már
megválasztott 48-as bizottság el
nöke nyitotta meg és vezette le,
így akarták elkerülni azt a látsza
tot, hogy a gimnázium nem köz
ügy, hanem pártpolitika.
Nádasdy Lajos

A g i m n á z i u m r ó l szóló egyik
k o r á b b i c i k k ü n k b e n névelírás
t ö r t é n t , helyesen: POROSZL A I V A L É R I Á N . Elnézést ké
r ü n k - a Szerk.

Schimmer Győző
gyepmester

ví^

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 2 1 .

06/30/561-938

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok,
kutyák bejelentése.
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Egy évig elhalasztották az óvodaösszevonást

Nagy viharokat váltott ki Celldömölk képvi
selő-testületének néhány évvel ezelőtti döntése,
amikor az alsósági városrészben működő két
óvodát összevonták. Szintén vegyes érzelmek
fogadták az önkormányzat szándékát, amikor a
celldömölki városrész óvodáinál is felmérték az
összevonás lehetőségét Elképzelések szerint
először a Szalóky Sándor utcai és a Koptik Odó
utcai intézmények összevonására került volna
sor. A város képviselő-testületének egyik leg
utóbbi ülésére az illetékes bizottságok három
megoldási javaslatot dolgoztak ki. Az első el
képzelés szerint megszűnt volna a Koptik Odó
utcai óvoda önállósága, tagóvodaként csatlako
zott volna a Szalóky Sándor utcaihoz. A másik
javaslat mindkét óvoda önállóságát megszün

tetve, új alapító okirattal űj önálló intézményt
hozott volna létre.
Sokan m á r a szavazás előtt megjósolták,
hogy végül majd a harmadik variánsra esik a
választás. Eszerint egy évig m é g mindkét in
tézmény önálló óvodaként működne. Ezt tar
totta legelfogadhatóbbnak P a d o s n é Kiszela
Edit oktatási szakértő is, aki a képviselő-tes
tületi ülésen kifejtette: a várt megtakarítás az
óvodák összevonásával szerinte nem érhető
el, és az alacsony gyermekszám sem Indokolja
az intézkedést, hiszen az intézmények telített
sége száz százalék feletti. „Nem összevonni
kell intézményeket ahhoz, hogy a feladatel
látást racionalizálják, hanem versenyeztetni
kellene az óvodákat" - mondta a szakértő.

Erdélyi A n t a l , az alsósági részönkor
mányzat vezetője viszont csak úgy tartotta
elfogadhatónak a harmadik megoldási javas
latot, ha abban nemcsak a két említett intéz
mény, hanem a celli városrész harmadik óvo
dája is szerepel. A képviselő szavaiból kide
rült: csak így lát garanciát arra, hogy nem
csupán terv marad az összevonás a celli vá
rosrészen, hanem ugyanolyan következetes
séggel megvalósul majd, mint korábban Al
sóságon.
A képviselők végül - az előzetes sejtések
nek megfelelően - a harmadik javaslatra tet
ték le voksukat, kiegészítve azt az alsósági
részönkormányzat vezetőjének javaslatával,
K.V.

Az óvodák működési adatai (1996. október 1.)
INTÉZMÉNY
NEVE
Alsósági ó v o d a
Koptik 0 . Utcai Óvoda
Szalóky S. Utcai ó v o d a
Izsákfai tagóvoda
Vörösmarty Utcai ó v o d a
összesen:

Óvodai
gyenneklélszám

Férőhely
száma

Óvónők
száma

Dajkák
száma

4
3
4
1
6

108
96
119
11
156

100
75
100
25
150

9
7
9
1
14*

5
3
4
2
7

-7

18

490

450

40

21

21

* Ebből 1 fő logopédus

(^f

Egyéb
alkalmazott
(konyha,i
admin.)

Csoportok
száma

Kirándulás
a Dunakanyarba

A celldömölki református gyülekezet tagjai idén hazánk egyik leg
szebb táján - a Dunakanyarban - tölthettek el két és fél napot. Szál
lásunk Esztergomban volt, nem is akárhol: a ferences rendi kolostor
ban, ahol alkalmunk nyílt bepillantani a szerzetesi élet rejtelmeibe is.
Péntek este érkeztünk meg Esztergomba, de a hosszú utazás ellenére
még mindnyájunknak volt kedve - és ereje - egy esti sétára a Duna
parton és a történelmi hangulatú városközpontban.
Másnap délelőtt nappal is megismerhettük Esztergom látnivalóit.
Programunkban több múzeum - így például a középkori hadviselés
emlékeit idéző Vármúzeum - megtekintése is szerepelt. Délután V i 
segrádon Mátyás király több mint 500 éves, romjaiban is lenyűgöző
palotáját, majd a felette magasodó Fellegvárat néztük meg. Talán
innét nyílik a legszebb kilátás a Dunára.
Vasárnap, az istentisztelet után a harmincezres Esztergomban k i 
sebbségben élő reformátusok fogadtak bennünk nagy szeretettel. Saj
nos a sütemény és üdítő mellett csak néhány perc jutott beszélgetésre,
hiszen a nap fő látnivalója: Szentendre m é g messze van.
Ide a Pilis erdein keresztül csak kora délután érkeztünk meg. Sokat
olvastunk már róla, így nagy Várakozás előzte meg a Szabadtéri Nép
rajzi Múzeum megtekintését. A hazánk minden táját bemutató skan
zenben láthattuk az alföldi, kisalföldi, őrségi népi építészet alkotásait.
Ránk legnagyobb hatást talán a felső-tiszavidéki református falurész
let, s a mellette felépített fazsindelyes, négy-fiatornyos református
templom tette. A letűnt múlt kincseit őrző skanzen után m é g maradt
időnk Szentendre kedves kis sikátoraiban is sétálni, melyek hangulatát
a turisták áradata sem teszi tönkre.
Úgy érzem, amit ilyen rövid idő alatt látni lehet, azt láttuk, s mind
nyájan kellemes emlékekkel tértünk haza idei gyülekezeti kirándulá
sunkról is. Képünkön a mándi református templom a szentendrei
skanzenben.
Lengyel László

1
7
6

Kihaszn.
%-ban
75
69
76
35^10
71

Konyha
kapac

Főzött
adagok
száma
átlag

_

—

150
150

138
130

190

-

205

490

473

J
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Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye
a H/3, földalapra vonatkozó termőföld árveréseiről
A megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok a II/3. földalapra vo
natkozó termőföld árverési hirdetményeit az 1997. évi X X X I I I . tör
vény 7. § (3) bekezdése szerint az 1991. évi X X V . tv. 19. § alapján
kijelölt termőföldből a 20 hektár alatti földterületekre (II/3. földalap)
az alábbiakban tesszük közzé.
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól
1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991.
évi X X V . törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott A K értékben
ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett
Összegő megtérítésének kötelezettségét.
2. A z ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése szerinti ön
kormányzat hirdetőtábláján és a gazdálkodó szervezetnél, valamint az
árverés helyszínén megtekinthetők.
3. A z ingatlanok A K értékben kerülnek árverésre. Amennyiben az
igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/AK érték
ben kerül átszámításra, az egyezség tényét az árverésen be kell jelen
teni, ha egyezség nem jön létre, egy A K érték az 1991. évi X X V .
törvény 22. § (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki letéti iga
zolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az árverési előleg,
amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. A z árverésen az 1997. évi X X X I I I . törvény 7. § (3) bekezdése
szerint az a kárpótlásra jogosult vehet részt, akinek állandó lakóhelye
1991. június l-jén az érintett településen volt és aki jelenleg is ott
rendelkezik állandó lakóhellyel.
A z árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt személyi iga
zolványukkal vagy önkormányzati igazolással bizonyíthatják a lak
hely szerinti illetékességüket.
Meghatalmazással árverező személy esetében a fenti igazolásokat
- a meghatalmazó nevére kiállítva - az adatfelvételnél szintén be kell
mutatni.
A z árverésen mezőgazdasági vállalkozást támogató utalvánnyal tu
lajdont szerezni nem lehet.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell, a jogosult
ságot igazolni nem tudó személyt az árverésen való részvételből ki
kell zárni.
FIGYELMEZTETÉS
Árverezni a 104/1991. ( V I I I . 3.) Korm, sz. rendelet 28., 29. és 30.
§-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján, vagy - több kárpót
lásrajogosult esetén - együttesen lehet. A meghatalmazást közokirat
ba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. ( V I I I . 3.) Korm. sz. rendelet 33. § (5) bekezdése
alapján az árverés vezetője kizárja a további árverésből azt az árve
rezőt, aki az ajánlat lezárását követően nem él vételi jogával. A kizárt
személy az árverési előlegét elveszti. Az elvesztett árverési előleg az
államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget
vállal a termőföld mezőgazdasági hasznosítására (fertőzésmentes és
gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a termőföldet a me
zőgazdasági termelésből öt éven belül nem vonja k i . Amennyiben
vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzéstől számított öt éven belül
megszegi, a termőföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül és
árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli termőföld
re az árverés során elővásárlási j o g illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett termőföldnek a tulajdonszerzéstől szá
mított 3 éven belül történő elidegenítéséből származó bevételnek ter
mőföldre fordított értéknövelő beruházási kiadásokkal csökkentett ré
szét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a
személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez hozzá
számítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi
értéket kell tekinteni.
A z árverésen bármely okból meg nem jelenő kárpótlásra jogosult
később, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet:
ebből az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt v e v ő árverező.

továbbá az árverésből kizárt személy az árverés lezárását követő há
rom napon belül az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz.
A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termőföld AK-érték
ben k i nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással és az
amortizálódott hányaddal csökkentett összegű megtérítésére köteles
a földet az árverésen eladó részére.
A termőföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy a termőföld
értékét növelő meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében
a beruházási költségeknek az állami támogatással és az amortizálódott
hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni.
A gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét a kárren
dezési hivatal ellenőrzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő termőföld űj tulajdo
nosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni
az új gazdasági évet előkészítő, szükséges fő gazdasági munkáknak
(szántás, talajerő-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem
idősebb takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve
alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az
új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő földeket az annak
fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba ad
ja a termőföldet akkor is, ha a birtokba adás egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy
részletfizetésben állapodott meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók Figyelmét, hogy a Tájé
koztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyel
meztetés az összes termőföld árverési hirdetménnyel kapcsolatban
figyelembe veendő.
Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
A VAS M E G Y E I K Á R R E N D E Z É S I H I V A T A L C E L L D Ö M Ö L K
városban, a Sárvári Állami Gazdaság, S Á R V Á R használatában (ke
zelésében) lévő termőföldterületből a Magyar Állam által kijelölt
földrészletre az árverést kitűzi.
1. A z árverés helye: C E L L D Ö M Ö L K , Művelődési H á z
2. A z árverés ideje: 1997. augusztus 07., 9 óra
3. A z árverésre kerülő földrészletek:
Település: C E L L D Ö M Ö L K
Helyrajzi szám: Terület m :
2

0641/2-ből

8092

Művelési ág

Aranykorona érték:

erdő

1.14

VAS M E G Y E I KÁRRENDEZÉSI H I V A T A L

ÚJ K E M E N E S A L J A

A felesleges is hasznos
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Egy bolt, ami színfolt
A Szomraky utcában sorakoz
nak az üzletek, megszokott a kép.
A mai szóhasználatban is furcsa
elnevezésű kis üzlet előtt megáll
v a - M I N I - B I Z I KERESKEDÉS
- Bak Antal szorgoskodásával
tűnik fel. Valóságosan létezik, e
cikk ezért nem reklámként író
dik, forgalmaz ilyesmi nélkül is.
Tény, hogy színesíti a város ke
reskedelmét, és emlékeztet is a
régmúltra, éppen vevőcsalogató
portékáival.
Valamikor megjelent a falvak
utcáin a lovasszekér, aki rajta ült
vagy oldalrúdján állt, így kiabált:
rongyért, vasért, edényt! És lét
rejött a közvetlen csere, ott a
helyszínen. Hallottunk másról is,
például a .Jcacatosról", aki pénzt
adott az elheverő, felesleges hol
mikért. Majd értékesebb dolgo
kért, nemes fémből vert érme
kért, pénzekért az órás fizetett.
Napjainkban a csütörtöki piacon

már hajnaltól kiterítve a sok vá
sott, de még használható holmi,
szerkentyűk, csészék, bögrék, s
ki tudja, még m i , ezerféle is.
Bak Antal kis üzlete azért más.
Jó, hogy létezik, hisz ide kerül
hetnek érdemes, de m á r feles
legesnek tűnő értékek, és ment
hetővé válnak, majd szolgálnak
valahol. Az lenne igazából j ó , ha
mindezen dolgok közgyűjtemé
nyekbe, vagy m e g ő r z ő magán
gyűjteményekbe kerülnének, és
szolgálnának a szépre, jóra vá
gyóknak.
Még a hatvanas években a
honismereti mozgalom gyakorla
tában gyűjtöttük a tárgyi és szel
lemi anyagokat, értékeket. János
házán mindez m ú z e u m m á rango
sodon, sajnos mára m á r raktáron,
szomorú
látványként,
össze
visszaságban, bár szerveződik
valami érte. Másutt is léteznek
gondozott iskolai gyűjtemények.

hisz ezek ismereteket nyújtanak
a tanulóifjúságnak. Bak Antal
üzlete e tekintetben példa is akár,
mindig szívesen átlépem küszö

bét és elnézelődöm, netán cse
rélek, kapok vagy eladok vala
mit.
DJ.

Egy szentté avatásról szóló híradás „margójára"
Fura dolgokat produkál manapság a fél
oldalas szellemi műveltség, különösen
olyankor, amikor valaki nincsen teljesen
tisztában a klasszikus kulturális örökséggel,
valósággal, és tudása beszűkül bizonyos ha
tárokon belülre. Mindez egy híradás kap
csán ötlött eszembe, és arra gondoltam, ká
nikula lévén ezúttal közreadom könnyed
agybéli üdítés céljából.
Arról van szó, hogy egy szorgalmas szimatű tudósító elugrott Rómába, közelebbről
Vatikán városába, mivel fülheggyel hallott
harangozni arról, hogy I I . János Pál pápa
lengyelországi látogatása kapcsán szentté
avatja a náci koncentrációs táborban 1942ben meggyilkolt karmelita apácát, a német
származású Edith Stcint, és vele együtt a 14.
században élt Hedvig lengyel királynőt.
Buzgalmának eredményeként siker koro
názta, mert megtudta, hogy a hír valós, és
a lengyelországi pápalátogatáskor a két n ő
szentté avatása megtörténik.
Tehát rögtön melegében röpítette a hírt
haza: „II. János Pál pápa rendeletére a ka
tolikus egyház szentté avatja Edith Stcint...
Edith Stein az első zsidó származású a ka
tolikus egyház szentjeinek sorában ... 1933ban tért át a katolikus hitre és Theresa Benedetta néven a mezítlábas karmelita apá
carend tagja lett ... Németországból 1939ben egy hollandiai zárdába menekült, de a
Gestapo itt is utolérte."
Nem közöltük az egész szöveget részle
tesen, ennyi is elég arra nézve, hogy
mennyire van tisztában valaki a történelmi
valósággal.

A szenzációsnak szánt hírt majdnem va
lamennyi magyar országos és helyi lap át
vette egész terjedelmében, elárulva ezzel
azt, hogy honi sajtónk szerkesztőségeinek
berkeiben sincsenek tisztában a nagyhatal
mú tudós fő- és alszcrkcsztők az egyháztörténclmi valósággal.
Mert bizony nem Edith Stein az első zsi
dó származású szentje a katolikus egyház
nak!
Vajon az apostolok valamennyien a szen
tek között, a katolikus anyaszentegyház
szentjei között nem zsidók voltak??!! And
rás, Bertalan, János, Fülöp, Jakab, János, a
két Júdás, Pál, Péter, az evangélisták János,
Máté, Márk, Lukács. T a m á s a hitetlen, de
nem soroljuk tovább - nem zsidók voltak?!
Görögök, germánok, arabok, kínaiak, ugo
rok, négerek voltak?! Szent Ágoston egyik
szülője nem zsidó volt?!
S n ő is akadt később, ha jól tudjuk: Avilaí
Nagy Szent Teréz. Igaz, sem a tudósító, sem
a szerkesztők, sem azok, akik manapság a
szerkesztőségekben dolgoznak, nem egy
háztörténészek, és a legutóbbi fél évszázad
szellemiségének neveltjei. De legalább iro
dalomtörténeti vagy kultúrtörténeti általá
nos tájékozottságnak kellene lenni, hogy
ilyen szarvashibát észrevegyenek és el
hagyjanak, hiszen egy ilyen híradás nem
kanonikus szöveg ma már, mint évtize
dekkel ezelőtt, amikor az MTI-jclentéseket
is alá kellett írni a népművelési miniszter
nek.
Egy idős. nyugdíjas újságíró mesélte, ír
ta: ifjú korában vitte főszerkesztőjéhez a

meteorológiai jelentést, akkor Jóboru Mag
da volt a tisztségben az aláíró (miniszterhe
lyettes) s a főszerkesztő átnézve a jelentést
visszaadta azzal: Jóboru Magda nélkül nem
esik az eső! Értendő: míg alá nem írja!
Egyszóval: az ilyen egyházi vonatkozású
közléseknél utána kellene nézni, kérdezni
az alapvető dolgoknál, ha m á r szellemi v i 
lágunkból hiányzik neveltetésünknél és is
koláztatásunknál fogva az egyházi „szak
mai" ismeret.
Ha az ember járatlan valamilyen dolog
ban, bizony ülik kérdezni, ez nem csorbítja
a „tekintélyt". És hát azért a „mezítlábas"
jelzőre is van évszázadok óta használatos,
megfelelő, pontosan illő magyar szavunk:
sarutlan.'
Karmelita: sarutlan apácarend. Pálosok:
fehér barátok, mert fehér felső ruhát horda
nak. A ma már kiapadt, eltűnt Tapolca folyó
soha be nem fagyó vizén működött egy Fe
hér malom - a pálosoké é s egy Fekete ma
lom, a bencéseké a pápai határban, s ezek
fekete ruhát hordtak s hordanak. Ez utóbbi
nál diáktársai mentették k i a vakmerősködő
Petőfit, aki fürdés közben közel merészke
dett a hatalmas malomkerékhez és az „be
kapta" a zuggóba.
Az ezerarcú örök kultúra dús kincstárából
csupán egy maroknyi a keresztyénség örök
sége és folyamatos termése.
Ebből egy gyűszűnyit legalább érdemes
magunkba „betáplálni", nehogy azok közé
tartozzunk, „akiknek esze mindég görbén
hordott". (Mikszáth K.)
Nádasdy Lajos
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Magyar Pósta
Utazzon forintért!
Autópálya-matrica a Postán!

Magyar Posta
Részvénytársaság
Soproni
Igazgatósága

A Magyar Posta Rt. az egész országot átfogó hálóza
tának köszönhetően vállalkozott az osztrák autópálya¬
-matricák teljes választékának magyarországi árusítására.
A magánszemélyeknek.avagy a közületeknek egyaránt
kedvező ajánlat lényege,hogy a kötelezően előírt matricák
forintért vásárol hatók, az árusításra kije!ölt-a matrica
szimólumával jelzett-postákon.
Budapesten a nagyforgalmú..vidéken a megyeszékhelyi
nagypostákon.továbbá a jelentősebb határátkelőhelyi pos
tákon valamennyi mairicaféleség megvásárolható.
A személyautókra és a motorkerékpárokra ragasztandó
matricák az ország minden v á r o s á b a n - á l t a l á b a n
a főpostákon-kaphatók.

További információt :
-a matrica-szimbólummal jelzett postákon.illetve
-a 99/328-247-es telefonszámon kérjen!

„Elhervadt ajkam csendesen zokog..." 0 ^ ° ^

Nyakatekert fák
Télen a fák is alszanak. Nyá
ron virítanak, örömére ember
nek, madárnak, lehelnek levegőt,
hogy a város és a táj szép és friss
legyen. Göltmann Bódog hajda
nán ligetet álmodott és épített
Celldömölk városának szívében,
valamikori kietlen terepen. G y ö 
nyörű" fák aranyozták be a Rá
kóczi utcát, most újraélcdőben
szintén.
Platánok virulnak a templom
és a Szentháromság tér környé
kén. Mindig akadtak faültetők,
akik az utókornak álmodtak
szépséget: fák koronáit, virágok
szirmát.
És lám, itt a kép - nem először
sajnos. A már erőre kapott, gaz
dag lombkoronát nevelő fák ket
tétörve mutatják, hát ez lett a lé
tünk! Mintha kérdeznék: ennyit
érünk csak? K i válaszol nekik?
Meghalnak idő előtt, az utcakép
szomorú látványt tár elénk. És
megyünk szótlanul tovább...
Sokan ültetünk fát, utcákban,
kertben, a hegyen, azért is, hogy
e város, ha csendes is, szép le

gyen. Akik letördelték gonoszul
e virulni akaró fák koronás dí
szét, ők biztosan nem ültettek fát,
és nem is tisztelik annak örömét.
Mit tehetünk, mit tehetnénk? A
József Attila nevét viselő utca
szegényebb lett, így a város is. A
kedv (?) - ismételvén - elkedvet
lenedik!
Átkozódni felesleges, mit érne
az. Rúgják, törik a buszvárók ab
lakát, tördelik az útszéli fát és k i 
tör a harsány „röhögés" a „csen
des" városban a nyári éjszakán.
A fák tört koronájukkal még
szólnak hozzánk:
ilyen a v i 
lág?..."
Behunyt szemmel a könyves
polcról leemelünk egy verseskö
tetet - bármelyiket - föllapoz
zuk, báikitől keresni kis fohászt:
„Elhervadt ajkam csendesen zo
kog, / S érzem édes izét tört, sürü
vérnek; / Az ágakon gyászlobogó
lobog. / ... / Az Élet a bus fák
közt ellebeg..."
Tóth Árpád
A Szerk.
Fotó: Hetényl L.

ÚJ K E M E N E S A L J A

Magyar Posta
Valutaeladás a postákon!

Magyar Posta
Részvénytársaság
Soproni
Igazgatósága

Külföldre utazik és szeretné valutáját kiváltani?
Kiutazása előtt látogasson el postánkra és vásárolja
meg valutáját nálunk!
Kedvező árfolyammal és egész napos nyitvatartási
idővel várjuk Önt.
Váltásra felkínált valutáink:
-amerikai dollár,
-német márka.
-olasz líra,
-osztrák schilling,
-svájci frank.
Új szolgáltatásunkat a következő postáinkon
kínáljuk:
Veszprém 1 postán./ cim: Veszprém.Kossuth Lajos u. 19 alatt/
Sopron I postán./cim:Sopron,Széchenyi tér 7-10./
Győr I postán./ciin:Győr.Bajcsy-Zsilinszki u.46/
Szombathely 1 postán./Kossuth Lajos u. 18/
Mosonmagyaróvár 1 postán,/Mosonmagyaróvár,Engels F.u.3/

ÚJ K E M E N E S A L J A
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Ezt nem lehet
elég korán kezdeni!
Kezdje Ön is
az Új Kemenesaljával!
Megszépült
a K M K előtti
terület

(\ho!>

\

A közelmúltban fotót adtunk
közre a lapunkban, és azért
morgolódtunk, hogy meddig
tart m é g az ostromállapot a
Géfín téren. Most Örömmel ad
juk közre az újabb felvételt,
ami arról tanúskodik, hogy a
munkálatok befejeződtek, a
parkosított részt helyreállítot
ták, ismét szép a K M K előttii
terület.
V.L.

Búcsúzás Banditól
zűkcbb családi és baráti
körben Budai Ferenc cukrászt
Budai Bandiként nevezték, em
legették. Munkával, gonddal,
végül számos nagy betegséggel
küzdő, kedves j ó barátunk eltá
vozott tőlünk. A családjáért
mindent megtévő ember nagy
veszteség, pótolhatatlan szeret
teinek. E kis megemlékezésben
lehetetlen mindent leírni. Szak
máján kívül - sokan talán nem
is tudják - sok megkapóan szép
kedvtelése volt. Szerette a he
gyet, ahol egy ideig meghitt kis
tanyát teremtett a családnak,
magának, a barátoknak. M i n d 
ezt még nagy betegsége idején
is visszaidézte, emlegette. Csak
még egyszer mehetnék közétek
oda a Tündérvölgy ölére - mon
dogatta. Értette és kedvelte a
kultúrát, az éremgyűjtők körébe
járt,
szentképgyűjteménye
egyedüli értéket képviselt, és
verseket is írt, néha-néha felol
vasta azokat csendes óráiban.

Az unokák látása, közelsége
mosolyában mutatta nagy szere
tetét, m é g szorító betegsége
napjaiban is. Egykori kérésemre
- s erről szeretettel beszélt - le
írta tanítómesterének életrajzát,
Szloboda Feri bácsiét, a nagytu
dású és sokoldalú neves embe
rét, így nyilatkozott - kiemel
vén most néhány mondatát:
„Hálát adhatok a Mindenható
nak, hogy az ő inasa lehettem.
Szavakkal nem lehet elmonda
ni, hogy mit tudott.
Az ő idejében magasan felet
te állott az összes Vas megyei
cukrásznak. Több országos ver
senyen vett részt. 1958-ban Bu
dapesten a Vörösmarty cukrász
dában I I I . díjat nyert szamaras
kordéjával, rajta kocsis ostorral,
tele virággal. Gyönyörű volt..."
ígértem Neked, kedves Bandi,
hogy közöljük majd ezt az írá
sodat, eddig sajnos megfeled
keztem róla, most fogadom,
hogy ha tehetem, valóra váltom

az ígéretet, emlékezésül, tiszte
letedre.
Hogy ilyesmiket felemlítek,
ezzel lelküségedet szerelném
éreztetni, hisz a családon kívül
sokakat számon tartottál nagy
tisztelettel. A szülőket, a testvé
reket, a barátokat, Zongorékat a
távolabbi Veszprémből. Nagy
volt a Te szíved befogadó tere.
Még a celli kórházban egy
hosszabb beszélgetéskor mond
tad: „Tudod, j ó volna m é g tíz
évet kapni az élettől, talán meg
érdemelném." Szomorú, mind
össze 54 évet élt, óhaja minek
is tűnhetett akkor? Érezni lehe
tett a hangján, nem magáért volt
ez az egyébként is kevéske kí
vánsága. S e beszélgetés során
említette, hogy „azt a kis verset
ne közöld még". Az utolsó előtti
napon Szombathelyen az ideg
sebészet osztályán az 51 -es szo
bában már nem szólt, csak i n 
tett. Ott álltunk hárman, és míg
élünk, nem tudjuk elfelejteni
megrázóan szomorú tekintetét.
A poéták földjén élünk. Kemenes vidékén nagy művek

születtek, kiemelkedő szellemi
ségek világa e tájék. Napjaink
ban is számosan verselnek és
néha így búcsúznak el. Most
már nem mondhatod kedves
Bandi, hogy ne közöld még...
Már nem sír bennem semmi.
Nem kell az akarás.
Nem kell szó, csend van,
melyben, mint távoli
fiarangszó
kondul az emlék!
Szerettelek Benneteket!
Hegyfalu, 1996. j ú l . 1.
Dala József
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Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Szülelés: Czöndör Zoltán és Fodor Edit fia: Bá
lint Lajos, Németh Csaba és Nagy Veronika fia:
Bálint, Szabó István és Nyéki Judit fia: Máté,
Hérincs Sándor és Erős Veronika fia: Dániel
Sándor, Mód Ferenc és Horváth Judit fia: Mar
cell Ferenc, Horváth Tibor és Farkas Katalin
Márta fia: Roland, Döbrösi Balázs és Döbrente
Éva leánya: Vanda, Zsoldos Imre és Hujber L i l 
la leánya: Lilla Kitti, Tanai József és Kolonics
Andrea leánya: Andrea, Horváth Dezső és Re
gina Mónika fia: Norman, Nagy Rezsó és Máté
Tímea leánya: Rebeka Fanny, Kiss Tibor és Sa
lamon Katalin leánya: Edina.
Házasság: Kertész Norbert és Gerencsér Éva,
Kocsis Jenő és Kazári Ildikó, Kapitány Róbert
és Major Mónika, Nagy Tamás és Németh And
rea, László Szabolcs és Kovács Adrienn, Tóth
Gábor és Horváth Adrienn, Fülöp László és

Szabó Krisztina, Palánki Zsolt és Györkös Er
zsébet Karolina, Szalóky Zoltán és Bereczki V i 
vien, ölbei László és Oszkó Eszter Katalin, Bel
la Attila és Tóth Márta, Dr. Lenner Tibor József
és Patkó Ildikó Éva, Sebestyén Aladár és Tarczi
Renáta, Dénes Csaba és Vincze Renáta, Szálai
Zsolt és Vázsonyi Beáta, Fodor Tamás és Szita
Veronika, Pócza Zoltán és Pödör Edit, Hollósy
István Zoltán és Harasztovics Andrea, Németh
Ákos és Iván Judit.
Halálozás: Bartha Zoltánné sz. Németh Kata
lin, Deé Imre, Komoróci Ferencné sz. Czenki
Ilona, Egerszegi Csabáné sz. Turbicza Mária,
Kovács Józsefné sz. Somogyi Irma, Horváth
Gyuláné sz. Csupor Gizella Margit, Kosztolánczi Ernő.
TOKORCS
Születés: Salamon Szabolcs és Csótár Adrienn
fia: Szabolcs.
OSTFFYASSZONYFA
Születés: Molnár Tibor és Farkas Bernadett le
ánya: Alexandra.

C B L L MAHKO

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

16
8
5
3
2

000
800
600
900
100
600

forint
forint
forint
forint
forint
forint

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként

EGYHAZASHETYE
Születés: Dr. Gonda Péter és Csisztyakova Ma
rina Vitaljevna leánya: Jázmin.
KENYÉRI
Születés: Németh Kálmán és Szabó Ramóna
fia: Kálmán.
PÁPOC
Születés: Kozma Miklós Ferenc és Rózsa Anna
leánya: Andrea Ilona.
Halálozás: Lukács Jenő.
KEMENESSZENTMÁRTON
Születés: Németh Csaba Miklós és Szálai Hen
riett leánya: Dóra.
CSÖNGE
Születés: Czenki Csaba és Pajor Tünde fia: Sza
bolcs.
BOBA
Születés: Mecséri Tamás és Kleé Lívia leánya:
Edina Barbara.
MERSEVÁT
H a l á l o z á s : Nagy Józsefné sz. Kertész Ve
ronika.

Gyógyászati segédeszköz
kereskedés

a

füstős

«*»[«

Járókeretek, mankók, ágytálak.
Minden betegellátással kapcsolatos eszköz.
Scholl-termékek forgalmazása.
Orvosi vények beváltása is.
Telefon: 06/60/376-917, 95/420-623
NYITVA: Hétfő: szünnap
Kedd-csütörtök: 8.30-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 13.00-16.00, szombat: 8.00-12.00

5 százalék kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

KÉSZÍTSE FEL MTZ-JÉT, IFÁ-JÁT A NYÁRI
MUNKÁKRA!
A G R O EN-TA
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET
M T Z , IFA, ZETOR, T Z - 4 K , alkatrészek, csapágyak,
szimeringek, é k s z í j a k ,
akkumulátorok kaphatók.
Kedvező árak, gyors
alkatrészpótlás.
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.
Tel.: 06/60/376-768.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
Hétvégi ügyelet, telefonügyelet: 95/422-418.

ÁFÉSZ 5. sz. VAS-MÜSZAKI BOLT,
Celldömölk
(Géfin tér 5. Tel.: 95/420-015)

ENGEDMÉNYES VÁSÁR!
- V É N U S Z edénygarnitúra (13 részes):
- VENÉZIA teflonos edénygarnitúra
(7 részes):
- ZANUSSI 220 L-es hőtőláda:
- E L I N robotgép keverőtállal:
- T D K 240-es videókazetta:
- Fagylaltos termosz 2 L-es:
- 110-es PVC-cső 2 fm:

\J^QG

9 580

>5etT
6
5^990* 45
6
^Z$rT
L365 1

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!!

900
990
150
539
199
580

*'BAU KFT
Celldömölk, Építők útja 2.
/ volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén /

1997. július 1-től értékesítünk
zártszelvény, lemez, idomacél
és egyéb vasárukat.

Továbbra is kedvező áron értékesítjük
a járólapokat, csempéket és fajansz áruka
E termékekből
20.000 Ft feletti k é s z p é n z e s vásárlás
e s e t é n 5 % kedvezményt adunk!
Egyes termékeink akciós áron kaphatók.
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Edzői nyilatkozatok a háromszoros bravúrról
R i t k á n fordul elő egy labda
rúgó-szakosztály t ö r t é n e t é b e n ,
hogy csapatai valamennyi k o r 
osztályban megyei b a j n o k s á g o t
nyernek. M á r p e d i g az idén
ilyen b r a v ú r t hajtott v é g r e a
C V S E - A n t ó k Nyomda - nagy
ö r ö m ü n k r e . A felnőtt és az if
júsági csapat e g y a r á n t utca
hosszal nyerte a b a j n o k s á g o t ,
és hogy teljes legyen a siker, el
ső helyen végzett a s e r d ü l ő csa
pat is.
Ez alkalommal az edzőktől
kértünk rövid nyilatkozatot.
Sebestyén A t t i l a , a felnőtt
csapat edzője:
- A bajnoki év indulásakor a
bajnokság megnyerését, az N B
III-ba jutást tűztük ki célként, va
lamint a kupamérkőzéseken való
eredményes szereplést. A baj
nokságot 12 pont előnnyel meg
nyertük. A Magyar Kupában a 64
közé jutottunk, így NB l-es, NB
Il-es csapatokat hozunk a celli
közönség elé.
- A bajnoki szereplést alapve
tően két szakaszra osztom: az
őszi és a tavaszi szezonra. A baj
nokság kezdetére meg kellett ta
lálnunk azokat a játékosokat.

akikkel a kitűzött célok elérhe
tők. Nem volt könnyű feladat.
Döntőnek bizonyult, hogy Bog
nár Zoltánt ide tudtuk hozni. Az
ő n e v e vonzott másokat is. Ennek
ellenére az őszi szezonban még
voltak botlásaink. A szezon vé
geztével tízen távoztak a csapat
tól, de jöttek öten. Pécz, Latyák,
Dobány, Csákvári olyan profi
szellemű játékosok, akik fazont
tudtak adni a csapatnak. Az ered
ményes szereplésben fontos sze
repe volt Kelemen Koméinak is.
Az utolsó mérkőzéseken Len
gyellel tovább erősödtünk. A ta
vaszi csapat már egy képzettebb,
profibb szemléletű csapat volt,
amit az is igazol, hogy mind
össze egy döntetlenünk volt.
- A jelenlegi játékosállományt
alkalmasnak tartom az eredmé
nyes NB III-as szereplésre, ahol
az 1-6. hely valamelyikének
megszerzése a célunk. Új játéko
sunk Horváth Tamás
kapus
Szentgotthárdról, és visszatért
Bognár Zoltán is. Azt még feltét
lenül el kell mondanom, hogy rit
kaság az a csapategység, ami je
lenleg nálunk tapasztalható.
- A csapatrészek közül a kö

zéppályás sor és a védelem a leg
erősebb. A támadósort nem árta
na erősíteni. Végül is minden
hová megvannak a megfelelő,
„minőségi" embereink, de ha va
laki kiesik közülük, nincs, aki
pótolja.
- A felkészülést július 9-én
kezdtük el 18-as kerettel. Az i f i 
ből 4-5 játékos is beépülhet fo
kozatosan a nagy csapatba. Bo
dor, Nyári és Mórocz már több
ször is szerepelt a felnőttek kö
zött, de ott dörömböl GyŐrvári,
Pintér és Horváth is. Az a célunk,
hogy saját nevelésű, illetve köz
vetlen környékbeli játékosokkal
pótoljuk a keretet.
- Rendkívül fontos, hogy első
sorban fő szponzorunk, Antók
Zoltán jóvoltából minden körül
mény biztosított volt a jó szerep
léshez, és ezzel a lehetőséggel él
ni is tudtunk.
B o z n á n s z k y G á b o r , az ifjúsá
gi csapat edzője:
- Második éve vagyok az ifjú
sági csapat edzője, és mindkét al
kalommal sikerült bajnokságot
nyerni a fiúkkal. Ennek több
összetevője van. A legfontosabb
talán, hogy rendkívül jó játékos-

A CVSE-Antók Nyomda NIt III-ba felkerült labdarúgócsapata. Felső sor (balról jobbra): Pintér György kapusedző,
Szentgyörgyi József pályaedzö, Sebestyén Attila vezetőedző, Autók Zoltán főszponzor, Gasztonyi Csaba szakosztály
vezető, Szabó Ferenc technikai vezető. Középső sor: Dobány Gábor, Nagy Antal, Latyák Tamás, Csákvári Zsoll, Békés
András, Mórocz Tamás, Kelemen Kornél, Molnár Tibor. Alsó sor: Lengyel Miklós, Nagy István, Bodor Tibor, Horváth
Zsolt, Nagy Zoltán, Pécz Károly, Dénes Szilárd, Stieber Gábor. A képről hiányzik: Balhási Szabolcs, László Imre,
Kónya Mihály.

állománnyal dolgozhattam. Bi
zonyítja ezt az is, hogy közülük
többen is helyet követeltek ma
guknak a felnőtt csapatban, és a
megyei ifjúsági válogatottban. A
csapat a bajnokság során 232 gólt
szerzett. Ebből 43 találat Nyári
Norbi nevéhez fűződik, aki ezzel
nemcsak házi, hanem megyei
gólkirály is lett. Mindössze 3 gól
lal maradt el tőle Horváth Ro
land. Ők ketten 83(1) gólt szerez
tek a bajnokság során. Rajtuk kí
vül kiemelkedtek, s egyúttal kor
osztályos megyei válogatottak
voltak: Szabó András. Biró Ti
bor, Mórocz Róbert, Pintér Zol
tán és Bodor Tibor.
- A kapus és a hátsó alakzat
teljesítményét nehéz értékelni,
hiszen általában olyan nyomás
alatt tartottuk az ellenfeleket,
hogy ritkán jutottak el a kapun
kig. 34 mérkőzésen mindössze
15 gólt kaptunk. Ennek a csapat
résznek a fajsúlyát igazából majd
most, az NB III-as bajnokságban
lehet
felmérni.
Lényegében
együtt marad a csapat, mindössze
ketten öregedtek k i , de ketten jöt
tek is helyettük.
Edzésmunkánkat
nehéz
Összehangolni, mert több játéko
sunk más városban tanul, kollé
gista. Szerencsére ők az ottani
csapatoknál kaptak edzéslehető
séget. Most, a nyári időszakban
viszont heti 3 edzéssel készülünk
az N B ITI-as szereplésre.
- Fontos szerepe volt a jó ered
ményekben a rendezett anyagi
háttérnek, az edzők közötti jó
kapcsolatnak, a család és a mun
kahely megértő magatartásának.
Bízom benne, hogy ez a csapat
az N B III-ban is meg fogja állni
a helyét.
S z a b ó I s t v á n , a serdülő csapat
edzője:
- Nem emlékszem rá, hogy
celli serdülő csapat mikor nyert
megyei bajnokságot, egyáltalán
volt-e ilyen. Az idén sikerült ne
künk is az első helyet megszerez-:
ni. Nem annyira közismert, azérí
tájékoztatásul elmondom, hogy
negyedik éve van a serdülőknél
úgynevezett rájátszás, ami azt je-j
lenti, hogy a szombathelyi, a kör
mendi és a sárvári csoport elsí
két helyezettje jogosult a bajnoki
cím eldöntésére. H á r o m alkalom
mal
ott voltunk
a
végeli
számolásnál, de csak most si-j
került győznünk. Bük csapatát
l:0-ra, a Haladást 5:3-ra vertük.
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A
döntőben:
CVSE-Antók
Nyomda - Szentgotthárd 1:0. A
torna gólkirálya Szita Gergely, ő
lett a megyei gólkirály is 32 ta
lálattal. Tőlünk került ki a leg
jobb mezőnyjátékos is Győrvári
Gábor személyében.
- A tudatos csapatépítés lé
nyegében már évekkel ezelőtt
megkezdődött a celli iskolákban
történt kiválasztással és alapkép
zéssel. A mostani játékosok m á r
megfelelően felkészítve kerültek
a serdülő korosztályba. Melléjük
leigazoltuk a vidék legtehetsége
sebbjeit is. A módszeres munka
meghozta az eredményt, együtte
sünk veretlenül nyerte a bajnok
ságot.
- Természetesen rengeteg k ö 
szönettel tallózunk a szülőknek
és az iskoláknak. Nélkülük nem
ment volna. Az egyesület pedig

Ifjúsági csapat - Állnak: Hajba T . , Körmendi P., Szabó A., Horváth R., Szabó Cs., Mórocz T . , PethÖ Sz., Györvárl
G., Szita G., Boznánszky Gábor edző. Guggolnak: Szabó Sz., Nagy R., Kunos Sz., Biró T . , Baráth T . , Mórocz R.,
Somogyi F . , Pintér Z . A képről hiányzik: Nyári N., Bodor T . , Vass G . , Farkas A., valamint a tavaszi szezon előtt
eligazolt Pozsonyi Zs. és Rúzsa N.

végig minden támogatást meg
adott a j ó szerepléshez.
- A m á r említett játékosokon

Ellenfelekre várva...
Azok számára, akik szívesen olvasnak Celldömölk labdarúgásáról,
a fenti címmel rendszeresen megjelenünk az N B III-as találkozók
beharangozójával. A lejátszott mérkőzésekről pedig „Ellenfeleink vol
tak..." címmel fogunk beszámolni. A reklamálások elkerülése miatt
közöljük, hogy a cikkekben megjelenő mérkőzések statisztikai adatai
ban öt kerületi I . osztályú bajnokság mérkőzéseinek eredményei is
szerepelnek. Ezek az eredmények abból az időből kerültek a statisz
tikába, amikor még vagy éppen N B III-as bajnokság nem volt, de
celldömölki csapat Nyugat-Dunántúl legjobb csapataival játszott egy
osztályban, az akkori legmagasabb amatőrbajnokságban. Ennek meg
felelően tartunk számon magasabb osztályban való szereplésként 436
mérkőzést. Augusztus hónapban pedig következik a 437.
A CVSE-Antók Nyomda labdarúgói ott folytatják, ahol abbahagy
ták a megyei bajnokságot. A sorsolás szeszélyeként augusztus 10-én
Kőszegen startolnak az N B III-ban. M é g mindenkiben elevenen él a
június 22-i celldömölki megyei bajnoki találkozó parádés játéka, s
máris itt van az újabb lehetőség bizonyítása, hogy Jobbak vagyunk"
elleniélünknél.
A kőszegi csapattal öt mérkőzést játszottunk eddig az N B III-ban.
A statisztika azt mutatja, hogy a múltban ebben az osztályban is a
KSE volt a jobb. Igaz, utoljára az 1969. évi bajnokságban már a celliek

Lányok, kezeket fel...

kívül a csapat meghatározói vol
tak: a kapus Baráth Tamás, vala
mint Nagy Roland, Szabó Má

tyás, Németh Róbert, Sebestyén
János és Hajba Tibor.
Völgyi László

javára billent a mérleg, egy győzelemmel és egy döntetlennel. A
mostani találkozón a KSE a visszavágás reményében veszi fel a küz
delmet, de bízunk abban, hogy ez részükről csak reménykedés marad.
Eddigi mérleg:
5
1 1 3
4—4
438. Az idei N B III-as szezonban hazai pályán a M Á V Nagykani
zsai TE ellen mutatkozik be a CVSE-Antók Nyomda csapata augusz
tus 17-én. Az N B I I I két újoncának, a Vas é s Zala megye bajnokának
találkozója jó labdarúgást ígér. A M Á V N T E ellen m é g celldömölki
csapatnak bajnoki mérkőzésen nem sikerült győzni. Mindössze két
0-0-ás eredmény volt ez ideig a legjobb teljesítményünk. Utoljára
1989. október 15-én Celldömölkön súlyos 5-1-es gólkülönbségu ve
reseget szenvedtünk el. A mostani bemutatkozó alkalmával bízunk
abban, hogy megszületik az első győzelmünk a M Á V N T E ellen.
Eddigi mérleg:
4 2
2
3-9
439. Újra vasi csapathoz, Szentgotthárdra utazik együttesünk au
gusztus 24-én. A Szentgotthárddal m á r találkozott a CVSE-Antók
Nyomda csapata is. Június 19-én éppen az ő legyőzésükkel került
csapatunk a Magyar Kupa legjobb 64 csapata közé. Az N B Ill-at
tekintve is j ó a mérlege Celldömölknek a Szentgotthárddal szemben.
A négy találkozó közül hármat a celldömölki jogelőd csapat nyert
meg. Utoljára Szentgotthárdról a Zsolnai - Mészáros, Szomorkovits,
Szentgyörgyi, Horváth J. - Lakner (Geicsnek), Sziffer, Varga I . Varga Cs., Kovács, Gelesits (Kőszegi) összeállításban játszó csapa
tunk 3-1-es győzelemmel tért haza. A j ó szereplés folytatását várjuk
a jelenlegi csapatunktól is.
Eddigi mérleg:
4
3 - 1
12-5
440. Celldömölkön újból újonc találkozó lesz augusztus 3 I - é n . Ez
úttal Győr-Moson-Sopron megye bajnokcsapata, Lébény lesz az el
lenfél. A két csapatnak labdarúgásban nincs e g y m á s elleni eredménye,
még nem találkoztak. Kíváncsian várjuk, hogy a két csapat első ta
lálkozóján sikerül-e a három pontot itthon tartani.
- tim -

Birkózás
Százhetvenen léptek szőnyegre a Pápán megrendezett nemzet
közi birkózóversenyen, köztük az ostffyasszonyfaiak is ott voltak.
A kemenesaljai versenyzők közül az alábbiak szereztek dobogós
helyezéseket:
26 kg: Pongor Zsolt (2.), 32 kg: Ágám Zoltán (2.), 35 kg:
Horváth Róbert (3.), 45 kg: Boda Péter (2.), 55 kg: Györkös
Attila (2.), 66 kg: Horváth Csaba (2.)
-vl-
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Nagyhírű ellenfelek látogatnak

Celldömölkre

A Magyar Kupa jelene és múltja
Mindenki előtt ismert már,
hogy a CVSE-Antók Nyomda
labdarúgócsapata a Magyar K u 
pában bekerült az ország legjobb
64 csapata közé, ahol a KispestHonvéd I C, Dorogi A C és a
Soproni Vasutas SE társaságá
ban egy csoporton belül folytat
hatja kupaszereplését. M i v e l ezt
a jogot még megyei bajnokság
ban szereplő csapatként harcolta
ki, ezért mindhárom ellenfelét
Celldömölkön köszönthetjük.
J ú l i u s 30-án a város közel 90
éves
labdarúgásának
törté
netében először
fogadhatunk
Celldömölkön fővárosi N B l-es
klubot, a Kispest-Honvéd FC 13szoros magyar bajnok és 5-szörös magyar kupagyőztes csapa
tát. A kispestiek bajnokságot az
1992-93-as bajnokságban, míg
kupát 1996-ban nyertek utoljára.
A csapatban négy válogatott lab
darúgót köszönthetünk Csábi J ó 
zsef (10), Hahn Árpád (5), K o 
vács Kálmán (56) és Plókai A t t i 
la (7) személyében, ö r ö m m e l és
tisztelettel köszöntjük a patinás,
hajdan Puskás Öcsi és társai ne
vével fémjelzett Budapesti Hon
véd SE utódjait, a Kispest-Hon
véd FC labdarúgóit, vezetőit.
A felkészülési időben meg
újult Honvéd FC újra híréhez
méltó szereplésre készül. Ezért
kíváncsian várjuk az új összetételil csapat, és természetesen az
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2-3. helyen
Első alkalommal vettek részt
celli gyerekfocisták a M C Do¬
nald's Góliát Kupán, és mindjárt
eredményesen is szerepeltek A
3-4. osztályosok nyolc csapat
közül a 3. helyet szerezték meg.
A csapat tagjai: Rózsás Árpád,
Kaisinger András, Pál Lénárd,
Varga Csaba, Kazári Barnabás,
Hanzli István, Bertalan Dávid,
Kovács Krisztián, Lencsés Bar
nabás, Kolompár Ádám és Dummel Domonkos. S z a b ó I s t v á n
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N B Ul-ra készülő hazai csapat
bemutatkozását. A celli játéko
sok, akik szeretnék kiharcolni
azt, hogy a csoportból továbbke
rülve az ország legjobb 32 csapa
ta közé kerüljenek, nem lépnek
feltartott kézzel a Kispest ellen
sem pályára. Mindez ígéret arra,
hogy j ó iramú mérkőzésen, igazi
focicsemegében lehet része a
minden bizonnyal nagy számban
kilátogató nézőseregnek.
A Kispest-Honvéd FC mérkő
zés után - augusztus 13-án - a
Dorogi A C N B I/B-ben szereplő
csapata lesz a kupában az újabb
ellenfél. A D A C ellen m á r egy
szer, nagyon régen szerepelt cell
dömölki csapat. Dorogon 1928.
november 14-én a nagy múltú
CESE játszott kupamérkőzést. A
két csapat a Corinthián amatőr
kupa elődöntőjében találkozott
egymással. A Dunántúli Sportúj
ság szerint „Egy tizenegyessel és
egy potya góllal" a CESE 2:0
arányban alul maradt. Most eljött
az idő, hogy a nagy hínl elődök
vereségén revánsot vegyenek az
utódok. Amennyiben a játékosok
komolyan gondolták a továbbju
tást, akkor j ó játékra és győze
lemre lesz szükség. Ha mindez'
meglesz, akkor már adva is a né
zőközönség j ó szórakozása, en
nél pedig többet ki kívánhat.
Az utolsó csoportmérkőzését augusztus 27-én - a Soproni
edző tájékoztatása szerint az
eredmény értékét nagymértékben
növeli, hogy játékosai egy kivé
tellel valamennyien harmadiko
sok voltak.
Ugyanezen a tornán Dobány
Gábor 1-2. osztályos csapata a
második helyet szerezte meg.
Álljon itt az ő nevük is: Singer
Rajmund, Sebestyén Dávid, Se
bestyén Balázs, Németh Bálint,
Magyar László, Döbrönte Lász
ló, Balogh Zsolt, Gergely Ádám,
Pongor Zsolt, Gőcze Gergő, Ba
ranyai Bálint és Molnár Zoltán.

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Vasutas SE N B HI-as ellenfelünk
ellen játssza a CVSE-Antók
Nyomda csapata. Remélem, nem
haragszik meg az ellenfél, ha azt
írom, hogy a celldömölkieknek
ez kötelező győzelem. Annak el
lenére is, hogy a múltban játszott
mérkőzések győzelmi mérlegé
nek nyelve az SVSE felé billen.
1922 és 1959 között lejátszott 16
bajnoki mérkőzésből csak két
szer győzött és háromszor ját
szott döntetlent az SVSE-vel cel
li csapat. Egyet azonban ne fe
ledjünk, akkoriban Sopron váro
sának első számú reprezentáns
együttese a vasutas csapat volt.
Azóta megváltoztak az erőviszo
nyok Sopronban is, Celldömöl
kön is. Abban bízunk, hogy az
SVSE elleni győzelem jelenti
majd a kupában a továbbjutást.
Néhány pillanatra érdemes fel
villantani a celldömölki csapatok
Magyar Kupa szereplését. Az el
ső Magyar Kupa mérkőzést
1929. szeptember 22-én játszotta
Celldömölkön a CESE. A kerü
leti I I . osztályban szereplő G ó gánfai Árpád SE volt az ellenfél,
akik a pályaválasztási jogot fel
adták. A CESE 3:0 arányban
győzött.
Az első mérkőzés óta közel
száz Magyar Kupa és M N K mér
kőzést játszottak a celli csapatok.
Mindig ünnepet jelentett, ha a
kupába eljutottak addig, hogy

NB l-es ellenfelet fogadhattak.
Először 1955. február 13-án a
Győri Vasas ETO N B l-es csapa
ta szerepelt Celldömölkön. Az
eredmény 9:2 volt az ETO javá
ra. A Rába-partiak ellen még há
rom alkalommal játszott a celli
csapat. 1988. február 28-án a
Debreceni Vasutas M S E látoga
tott el Celldömölkre. Őket 1992ben a magyar bajnokcsapat, a
Váci FC Samsung követte, akik
bajnokhoz méltó remek futballt
mutattak be és 7:0 arányban
győztek. A z eddigi mérkőzések
ből, ha az eredményeket tekint
jük, akkor az 1979. február 21-ei
ETO és az 1988. február 28-ai
D V M S C mérkőzések maradtak
igazán felejthetetlenek. Mindkét
NB l-es csapat csak nagy-nagy
küzdelemben tudta 2:1 arányban
a maga javára fordítani a mérkő
zés eredményét.
Reméljük, a mai mérkőzés is a
fenti két mérkőzéshez hasonló já
tékot hoz, és nagybettfs ünnep
ként kerül be a város labdarúgá
sának történetébe. Az N B l-es
csapatok ellen játszott mérkőzé
sek mindig nagy számú közönsé
get vonzottak. A mérkőzésekre
nemcsak a celldömölki törzs
szurkolók látogattak ki a sportpá
lyára, hanem egész Kemenesalja
sportrajongói is megjelentek e je
les napokon. Sőt, az ellenfelein
ket buzdító környék- és Vas me
gyebeli szurkolók is eljöttek Ma
is várjuk szeretettel a Honvéd ra
jongókat is, de m i celldömölki
szurkolók azt kiáltjuk: Hajrá
CVSE-Antók Nyomda! - tim - •

A megyei I. osztályú ifjúsági
labdarúgó-bajnokság
első tíz helyezettje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Celldömölk
Kőszeg
L . Pamut
Távközlés
Tanárképző
Tápián
Uraiújfalu
Vasvár
S. Vasas
Kemenesalja

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

33
27
22
22
21
17
16
15
15
15

-5
6
5
1
4
3
5
4
4

1
2
6
7
12
13
15
14
15
15

232:15
153:24
83:39
92:36
106:53
90:52
80:80
73:61
100:84
88:88

99
86
72
71
64
55
51
50
49
48
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