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Az új tanév kihívásai 
Pedagógus, szüld és iskola

fenntartó számára az utóbbi 
években mindig kihívást jelent a 
tanévkezdés. Iskola és pedagó
gus számára az évről évre válto
zó, módosuló szabályozások 
(jogi és pedagógiai), a szülő szá
mára az egyre növekvő anyagi 
terhek, az iskolafenntartó oldalá
ról nézve pedig a szűk gazdasági 
lehetőségek jelentik a kihívást, 
így van ez városunkban is, ahol 
6 intézményben 11 képzéstípus 
valósul meg. A gimnáziumban a 
6 osztályos és a hagyományos 4 
osztályos képzés, valamint szak
munkások szakközépiskolai kép
zése, a szakmunkásképzőben 
szakmunkásképzés és szakkö
zépiskolai oktatás, a Gáyer isko

lában alapfokú általános iskolai 
képzés és eltérő tantervű (kisegí
tő' iskolai) képzés, az Eötvösben 
alapfokú képzés és felnőttokta
tás, a Berzsenyi és a Szent Bene
dek iskolákban alapfokú oktatás. 

Az 1997/98-as tanév kihívásai 
mindazokat érintik valamilyen 
formában, akiknek az iskolával 
kapcsolatuk van. Ebben a tanév
ben készítik el az iskolák a helyi 
sajátosságokra építő tanterveiket, 
a képzés teljes időszakára szóló 
pedagógiai programjaikat. Az ál
talános iskolai képzésben is egy
re nagyobb szerepet kap az ide
gen nyelvek oktatása mellett az 
informatika, a szármtástechnika, 
valamint a Nemzeti Alaptanterv-

(Folytatás a 2. oldalon} 

ŐSZI AKCIÓ A RENAULT 
MOLNÁR-MOLNÁR KFT.-nél 
CLIÓ „Tangó" 
rádiósmagnóval már 

Mégane Chic 

Mégane Classic Business 

Mégane Classic RL 14 
metálfényezéssel már 
(korlátozott darabszámú) 

1 660 000 Ft-tól 

2 300 000 Ft-tól 

2 500 000 Ft-tól 

2 150 000 Ft-tól 

Látogasson el márkaszaküzletünkbe! 

MOLNÁR-MOLNÁR K F T . 
RENAULT 
ÉLMÉNY VELE ÉLN. Celldömölk, Tó u. Tel.: 95/422-302 

Száz éve jelent meg 
a város első hetilapja 

Az írott hírközlés fontosságát 
már nagyon régen felismertek, az 
első ránk maradt emlékek a rab
szolgatartó társadalom idejéből 
származnak. A levél formájú kéz
iratos újság, a hírlevél a feudaliz
mus terméke. Először a vidéki an
gol főnemesek kértek maguknak 
híreket a fővárosból, mégis a gaz
dag német és olasz kereskedőváro
sokban terjedt el ez az információ
csere. Velencében már boltokban 
is árulták, egy gazetát kellett érte 
fizetni. A gazeta elnevezés azóta is 
él több újság címében. 

Bár az egyház és az uralkodók 
felléptek a nekik nem tetsző hírek 
ellen, terjedését nem tudták meg

akadályozni. Magyarországon a 
17. század elején találkozunk a 
kéziratos újsággal, a pozsonyi pro
testáns polgárok így tartottak kap
csolatot a németországi protestán
sokkal. A mai értelemben vett sajtót 
tehát a polgárság gazdasági tevé
kenysége hívja életre, és politikai 
törekvései virágoztatják fel. Ma
gyarországon a polgárság hiányá
ban csak később lesz közönsége. 

A helyi sajtók megjelenése 
rendszerint egy tájegységben veze
tő szerepet betöltő település gazda
sági, szellemi erőinek fejlettségét 
jelzik, egyfajta rangot is jelentett 
Kiscellben a múlt század közepétől 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Kiteljesült a tokorcsi faluház 

Amikor 1993-ban átadták rendeltetésének Tókorcs községben a modern fa
luházat, mindenki tudta, hogy az épületet úgy „szerkesztették", hogy az a 
közeli jövőben egy többféle célt szolgáló nagyteremmel bővíthető. A község 
vezetői időközben költségkímélő módosításokat eszközöltek az eredeti terven, 
majd realizálták az elképzeléseket. Az avatásra augusztus 20-án került sor 
dr. Tömböly Tamás, a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének közre
működésével. A 13 millió forintért megépített, 186 négyzetméter alapterületű 
nagyterem, amely galériával és színpaddal Is rendelkezik, sokféleképpen funk
cionál hat 

Kép és szöveg: Völgyi László 

í H^S* 
Itt a határidő! 
A celldömölki Kresznerics Fe

renc Könyvtár az idén is meghir
dette szokásos képzőművészeti 
és irodalmi pályázatát az álta

lános iskolások részére a Ság
hegyi Szüret alkalmából. Emlé
keztetőül elmondjuk, hogy az 
idei téma az ősz; a pályázatok át
adási határideje 1997. szeptem
ber 17-e. 
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^Az új tanév kihívásai 
(Folytatás az 1, oldalról) 

ben helyet kapott speciális kép
zési területek, mint például a 
táncművészet, az életvitel, a 
mentálhigiénés képzés, a vizuális 
kultúra. 

Különös jelentőséget ad a 
most kezdődött tanévnek az is, 
hogy oktatási intézményeinkben 
méltóan kell megünnepelni az 
1848/49-es forradalom és sza
badságharc 150. évfordulóját 

További kihívást jelent iskola 
és a fenntartó számára a tanuló
létszám lassú, de folyamatos 
csökkenése. Tíz év alatt 1800-ról 
1300-ra csökkent az általános is
kolás korúak száma Celldömöl
kön. Ez a folyamat megállni lát
szik, mivel az elmúlt tanévi 1300 
helyett 1332-en tanulnak a 3 ön
kormányzati és az 1 egyházi 
fenntartású általános iskolában. 

Tíz esztendő után ez az első év, 
hogy az első osztályba lépők szá
ma az általános iskolákban meg
haladja az iskolából kilépő nyol
cadikosok számát A Gáyer isko
lában 76, az eltérő tantervű" tago
zaton 4, az Eötvösben 45, a Ber
zsenyiben 44, a Szent Benedek 
Általános Iskolában pedig 25 el
ső osztályos tanuló kezdte meg a 
tanévet. A város középfokú okta
tási intézményeibe 178 első osz
tályos tanuló iratkozott be. (A 
négyosztályos gimnáziumba 44, 
a hatosztályosba 27, a szakmun
kásképzőbe 75, míg a szakközép
iskolába 31) 

A most induló tanév jelentősé
gét, egyúttal a nevelőtestületek 
és a fenntartók közös felelősségét 
az is növeli, hogy a Nemzeti 
Alaptantervhez illeszkedő, való
ban a helyi sajátosságokra épülő 

tanterveket és pedagógiai progra
mokat kell készíteni, amelyek
nek finanszírozhatósága hosszú 
távon biztosítható. Az iskolák 
közötti verseny a szabad iskola
választással óhatatlanul kiala
kult, elindult az oktatásban is a 
piacosítás folyamata. Sajnos ez
zel együtt nőtt az esélyegyenlőt
lenség is, növekedett a szülői hát
tér szerepe (anyagi, erkölcsi, in
tellektuális hatása) már a beisko
lázásban is. E hatások végigkísé
rik a gyermekek iskolai éveit, s 
meghatározóak lehetnek a pálya
választásban is. Sok tanuló szá
mára a legalapvetőbb készségek 
és jártasságok (helyesírás, be
széd, olvasás stb.) elsajátítása is 
gondot okoz, míg mások nyelv
vizsgát tesznek, kiválóan eliga
zodnak a szárm'tástechnikában, 
az információs kultúrában. A mai 
közoktatás egyszerre mutatja a 
krízis jeleit és a remélt kibonta
kozás lehetőségeit, s ez feszítő 

kettősséget jelent Az esély
egyenlőtlenséget fokozza a fenn
tartók különböző anyagi lehető
sége, az egyes önkormányzatok 
előnyös, vagy hátrányos helyze
te. 

Az anyagi és morális egyen
súly nem alakult ki, az oktatás
ügyben dolgozóknál is tapasz
talható létbizonytalanság. A he
lyi oktatáspolitika eredményes
sége, a pedagógiai programok 
megvalósítása a pénzügyi háttér 
oldaláról az önkormányzatok ke
zébe van letéve. Kérdés, hogy az 
ígéretek ellenére ezt mennyire 
fogja segíteni a központi költség
vetés. Mert eddig azt tapasz
taltuk, hogy ha az egyik kézzel 
ad, akkor a másik kezével elvesz. 

Sok a kérdés tehát, sok a kihí
vás. Ezek leküzdéséhez kívánok 
pedagógusoknak, diákoknak, 
szülőknek és iskolafenntartóknak 
eredméynes tanévet 

Molnár Gábor 

Kézilabdafesztivál - sikerfesztivál 
Augusztus végén ismét feléb

redt pár napra az „alvó város", 
hisz olyan esemény zajlott terü
letén, ami történetében ez idáig 
egyedülálló. Hét ország Fiatal ké
zilabdázói randevúztak Celldö
mölkön -játszottak és látogatták 
rendezvényeit, tapasztalták ven
dégszeretetét Úton, útfélen talál
kozhattunk a sárga emblémás fia

talokkal. Emblémájuk jelezte 
mindenkinek, hogy ók vendégek 
nálunk. M i , itthoniak igyekez
tünk előzékenyek, figyelmesek 
lenni velük, amint az a jó házi
gazdához ülik. Nem volt mind
egy az, hogy a sok-sok fiatal mi
lyen közérzettel, milyen véle
ménnyel távozik a mi városunk
ból, amiről legtöbbjük eddig nem 

is hallott Most pedig viszi hírét 
Szentgotthárdtól a Békés megyei 
Csorvásig, Dániától Moszkváig. 

A rendező Cellsport Bt hatal
mas munkát és még nagyobb fe
lelősséget vállalt magára az úttö
rő kezdeményezéssel. Amikor 
munkához láttak - bár nemzetkö
zi tapasztalatokkal rendelkeztek 
e téren - , még nem tudhatták, 
hogy siker vagy kudarc lesz a vé
ge-

Csorvás lányai oly vidámak 
voltak a pálya mellett, hogy azt 
hihettük volna, ők a nagy esélye
sek, pedig erről szó sem volt. 
Mégis nagyon jól érezték magu
kat ebben a számukra eddig is
meretlen kisvárosban, ahol a 
megnyitóünnepség színes felvo
nulása, a hatalmas tömeg látvá
nya marad meg legtovább emlé
kezetükben. A pályáról pedig a 
jugoszlávoktól elszenvedett ko
moly vereség... A szlovákiai Du
naszerdahely egyik edzője régi 
ismerőse Celldömölknek, hiszen 

sokszor fordult meg itt csapatá
val a Gáyer iskola vendégeként 
Ezt a mostani rendezvényt csodá
latosnak, Tendkívül jól szerve
zettnek ítélte meg. 

Az alsósági tornacsarnokban 
elszállásolt dán lányok és veze
tőik is hasonló véleménnyel vol
tak, és rendkívül jól érezték ma
gukat 

Most már - a tapasztalatok és 
a sok-sok jó vélemény birtoká
ban- elmondható, hogy a celldö
mölki nemzetközi kézilabdafesz
tivál egyértelmű" siker volt A 
kulturális rendezvények zöme 
nagyszámú közönséget vonzott, 
a pályákon pedig minden példa
szerűen zajlott Elindult tehát egy 
kezdeményezés, ami szép sikert 
hozott A város éjszakai nyugal
mát óhatatlanul megzavarták, 
akiket ez negatívan érintett 
azoktól elnézést kérnek. A ta
pasztalatokat minden bizonnyal 
kiértékelik, és reméljük, hogy 
még sok hasonló rendezvénynek 
öriimetünk, hisz ennek hasznát 
az egész város kamatoztathatja. 

Völgyi László 

^Máriá t dicsérni hívek jöjjetek a Szűzanya kiscelli templomába! 
NAGYBŰCSÚ 
1997. szeptember 13-14. 
Szombat 
15.00 Gyermekek búcsúi 

szentmiséje, 
utána gyermekkörmenet 

17.00 Búcsúsok fogadása 
17.30 Keresztút 

18.30 Rózsafüzér 
19.00 Szentmise, 

utána gyertyás körmenet 
21.30 Ifjúsági szentóra 
22.30 Herényiek szentórája 
24.00 Szentmise 
Vasárnap 

1.00-4.00 Rózsafüzér 

4.00 Keresztút 
6.00 Szentmise 
7.00 Szentmise 
8.30 Ifjúsági szentmise 

10.00 BÚCSÚI NAGYMISE 
11.30 Szentmise 
14.30 A búcsúsok 

búcsúztatása 
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Száz éve jelent meg a város első hetilapja 
/folytatás az 1. oldalról) 

figyelhetők meg azok a törekvések, 
amelyek a kialakuló helyi polgár
ság számszerű' növekedését jelzik, 
bizonyos célok érdekében már 
szervezkedni, csoportosulni kezde
nek. Példa erre a kaszinó, egy ön
kéntes pénztár, vagy az első olva
sóegylet létrehozása. Bennük meg
találjuk a környék képviselőit is. A 
múlt század végére érnek meg a 
helyi sajtó feltételei a kiadásra. Ko
rábban Pápán, Körmenden Sárvá
ron megjelenő újságokban olvas
hattak ide vonatkozó írásokat. Pa
naszolják is: városunk és vidéke 
olyan szellemi tőkével rendelke
zik, hogy nem szorulhatunk a 
szomszéd városok munkáira. 

Az első újság 1897. szeptember 
12-én jelent meg. Szerkesztő és tu
lajdonos Merei Gracza György, a 
Ferencz József utca 18. szám alatt 
működött A lapot Pápán, a Gold-
berger Nyomdában állították elő. 

Mi található az első számban? 
Az előfizetési felhívás a lap célját 
így fogalmazza meg: Kis Czell és 
vidéke társadalmi, közművelődési 
és közgazdasági érdekeinek szol

gálata, a gazdák, kereskedők, ipa
rosok szakmájába vágó kérdések 
megbeszélése. A Kisgazdáink 
anyagi helyzete címú cikkben egy 
mai szemmel is érdekes írás azt 
közli: „a nyomor kényszerűé őket 
a szocialismus karjaiba keresni a 
boldogulást...midez délibáb". A 
Színházi levél a vándor színtársulat 
szerepléséről tudósít, akik műso
rukkal, játékukkal, a viszonyokhoz 
képest kielégítik a helyiek igényeit 
A színészek közt kiemeli Latabár 
Árpád tehetséges fiatal színész sze
replését A nyitó előadás aGyimesi 
vadvirág című színművel indult, és 
a két hét folyamán - pénteken volt 
szünnap - minden nap más darab
bal léptek fel. Található a lapban 
egy vers és a hírek rovata. A négy
oldalas újságból egy oldal terjede
lem a hirdetéseké. Reich Imre ács
mester tető, torony süvegek, vízi
malmok építését vállalja, ifj. Reich 
Imre szobafestő és mázoló: temp
lom-, szoba- és cúnfestéseket kí
nál. Kövest Vilmos piperecikkeket 
Simon Sándor épület és géplakatos 
takaréktűzhelyeket, szivattyúsku-
takat ajánl. Davidovits divatszabó
nak, Feuerstein Mór festékkereske-

P E S T A L O Z Z I 
N Y E L V S T Ú D I Ó K F T . 

Tanuljon Ön is nyelveket 
Dunántúl egyik legnagyobb 

nyelvstúdiójának 
celldömölki iskolájában! 

- tanfolyamonként 60 órában 
- heti 2 alkalommal, alkalmanként 2 x 50 percben 
- magas szinten képzett, nyelvdiplomás tanárokkal 
- állandó szakmai (az oktatás minőségét biztosító) 

szakfelügyelettel 
- minőségi-technikai hátterű" tanórákon 
- beszédorientáltan, barátságos légkörben 
- korlátozott csoportlétszámú foglalkozásokon 
- az ön tudásszintjének megfelelően: kezdő, újrakezdő, 

középhaladó, nyelvvizsga-előkészítő szinteken. 
BEIRATKOZÁS és SZINTFELMÉRÉS 
ANGOL-NÉMET nyelvtanfolyamainkra 

1997. szeptember 19-én, pénteken 17 és 19 óra 
szeptember 20-án, szombaton 9 és 12 óra között 

a gimnáziumban 
A korlátozott csoportlétszámok miatt beiratkozáskor 

csoportbeli helyét a tanfolyam díjának első részletfizetésével 
(6000 Ft) biztosíthatja. 

Vállalatok, vállalkozók részére! 
A Pestalozzi Nyelvstúdió kihelyezetten, az önök által megjelölt 
helyszínen is vállalja munkatársaik részére 
a nyelvoktatást 
További információért kérjük hívja 
a 06-60-394-213-as központi számunkat 
Referenciák: 
Ecoplast, Budapest Bank, Magyar Hitelbank, 
Bakony Mtfvek Rt, Városi Kórház Tapolca, 
Ajkai Elektronikai Kf t , Seton Lindgens, 
Zánkai Ifjúsági és 

Gyermeküdülő Centrum. NYELVISKOLÁK SZAKMAI EGYESÜLETE 
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Kemenesaljái Lapok, 
T i M A I U I i V I , Kfl?.HÍlVRJ,rj]lfcil .-. KfflQAIE&Uifll KKTU*F. — KOTJKLKS MINhKN USÄHXA1'. dónek és a lapot előállító Goldber-

ger Nyomdának van egy nagyobb 
hirdetése. Az újság szép remények
kel indul. A második számban már 
110 előfizető neve olvasható. Az 
öröm azonban korai volt, a 15. 
számmal megszűnt a lap. Mi volt a 
megszűnés oka? A szerkesztő ezt 
így látja: „Ósdi előítéletes társa
dalmi felfogások uralkodnak. Le
nézik, végignézik egymást. A hu
zavona, üres gőg sok hasznos kez
deményezést megbuktatott, most a 
Kemenesaljái Lapokat szemelték 
ki. Tervük sikerülni is fog, mert 
Kis Czell nem érett a haladásra, és 
amíg a város el nem szabadítja ma
gát a közönség azon befolyása alól, 
melyek nem a közügyek iránti ér
deklődésből, hanem önző, szemé
lyes forrásokból fakadnak, addig 
így lesz." A kemény bírálatokban 
némi túlzás lehet de azt ne gondol
juk, hogy ez a megszűnés miatti 
elkeseredésből fakad csupán. Más
kor is találkozunk hasonló meg
jegyzésekkel. A megszűnésnek 
azonban gazdasági oka volt az 
előfizetők száma nem szaporodott 
- ehhez a vezető réteget ostorozó 
írások is hozzájárultak - a lap nem 
tudta magát fenntartani. Egy év 
múlva Sárvárral közös lapként mű
ködik tovább, de csak egy fél évig. 
Az új lap tehát nem volt hosszú 
életű, mégis jelentősnek mondható, 
mert az iránta táplált igény egy fo
lyamatosan megjelenő lap irányába 
hatott 

1899. jűlíus 2-án az olvasó ke
zébe vehette a Kis Czell és Vidéke 
című lapot ez 1916-ban a háborús 
nehézségek miatt szűnt meg. Vi
szonylag korán jelentkezik a kon
kurencia is. 1902. január 5-én a 
Tóth Dezső hivatásos újságíró
szerkesztő, valamint dr. Maróthy 
László, dr. Pletnits Ferenc, dr. Por
koláb Mihály, Zathureczky Géza 

tulajdonosok kiadják a Kemenesal
ja című hetilapot ami szintén va
sárnaponként jelent meg. 1905. ja
nuár l-jén indult a Dinkgreve által 
kiadott, nagymúlhí Kemenesalja, 
lapunk elődje, amely 1945. márci
us végéig eljutott az olvasókhoz. 
1927. július 10-én - 70 éve - új lap 
indult a Hajnal Ferenc és Szagán 
János nevével jegyzett Celldömöl
ki Hírlap egyben az ipartestület hi
vatalos lapja is volt. Mint ilyen, bi
zony komoly ellenfele volt a Ke
menesaljának, de megéltek. 

1945-ben, ahogy a helyzet kez
dett konszolidálódni, kísérletek 
történtek - Szabad Kemenesalja, 
Kemenes Vidék - az újság újra
élesztésére, de ez tartósan nem si
került Utoljára 1947. szeptember 
7-én - 50 éve - indult a Celldö
mölk és Vidéke Nádasdy Lajos 
szerkesztésében, Vas Károly ki
adásában, két számot tudott megje
lentetni. Kezdetét vette az a kor
szak, amely nem viselte el az önál
ló létet igénylő szervezetek, intéz
mények működését. Az államosí
tás, de főleg a nyomdák megszün
tetése végképp szertefoszlatta az 
egyre halványuló reményeket 

Olyan városban, ahol az 1945 
előtti levéltár elpusztult - ilyen 
Celldömölk is - megnő az esemé
nyeket nyomon követő sajtó jelen
tősége, még akkor is így van, ha 
bizonyos kritikával vizsgáljuk Ezt 
ismerte fel a könyvtár, amikor nem 
kevés erőfeszítéssel a 60-as évek 
végétől folyamatosan megterem
tette a régi újságok mikrofilmezte-
tésének és használatinak feltétele
i t A filmek azóta megkoptak. Re
mélem, egyszer akad majd vállal
kozó, aki áldozni tud a másoltatás-
ra, és sokak számára lesz könnyeb
ben hozzáférhető múltunk esemé
nyeinek kutatása. 

Káldos Gyula 

AGRO EN-TA 
M E Z Ő G A Z D A S Á G I G É P A L K A T R É S Z 

S Z A K Ü Z L E T 
MTZ, IFA, ZETOR, TZ-4K, alkatrészek, csapágyak, 
szimerlngek, ékszíjak, 
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. 
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„Kezdjünk el hát végre alkotni!" 
Az alábbi ünnepi beszéd az 

augusztus 20-ai városi megemlé
kezésen hangzott el. 

Tisztelt ünneplő közönség! 
Egy ünnep annál szebb, minél 

többen tudnak egységben, egyet
értve, együtt ünnepelni. Magyarsá
gunk ősi ünnepén Celldömölkkel 
együtt emlékezik meg országunk 
valamennyi falva-városa, s határa
inkon túl élő magyarjaink könnyes 
szemmel éneklik:„Isten, áldd meg 
a magyart!" Ez az Összefogás, 
együtt-emlékezés tesz minket egy 
közösséggé, egy nemzetté. De az 
igazi ünnep nem egy napos. Kará
csony ünnepe akkor tud hiteles len
ni, ha az év minden napja a szeretet 
légkörében telik. Az Anyák napi 
köszöntő' akkor értékes egy édes
anyának, ha gyermeke minden nap 
szereti és boldogítja őt. Nemzeti 
ünnepünk is azzal nyer értelmet, ha 
az apró, magánéleti dolgokban is 
magyarok tudunk maradni. Szent 
István királynak megszívlelendő 
üzenete van számunkra - 1000 év 
távlatából is. 

Tavaly ünnepeltük a nagy évfor
dulót, a mülecentenáriumot Emlé
keztünk a régiekre, megismertük 
honfoglaló őseinket, elzarándokol
tunk Opusztaszerre - egyszóval fe
jet hajtottunk múltunk nagyjai 
előtt Ha 1996 a múltba tekintés 
ideje volt akkor itt az ideje, hogy 
az emlékezést a tett váltsa fel. Egy 
ország a múltja által nem tud tal
pon maradni, bizonyítani a jelen

ben kell itt és most nekünk. De sza
vakkal és számokkal olyan régóta 
próbálják már megváltani a világot 
és még senkinek sem sikerült 

Szent István király példájából 
sokat tanulhatunk. Egy ember 
nemcsak isten dicsőségére lesz 
szentté. Az utókor avatja azzá, 
mert tettei, áldozatai maradandó 
gyümölcsöt hoznak. István egy 
népnek adott biztonságos otthont 
sajnos ma egyre többen válnak ha
zánkban otthontalanná. Törvényei 
az erkölcs védelmére szóltak, ma a 

ó örökérvényű célt tűzött ki nem
zete számára, mi beérjük az egyéni 
célokkal, a magunk érvényesülésé
vel. Nagy királyunk mai utódjai ta
lán tévedésből felcserélték István 
elveit aki áldozatával egy országot 
tudott felemelni. Ma - sok százez
rek áldozatos keserves munkája 
csak egyes vezetők jólétét bizto
sítja. Nem érdem már a becsületes 
munka, mert jövedelmezőnek sem
miképp nem mondható. Berzsenyi 
jelmondatában: „Az ész az Isten,, 
mely minket vezet", egy szót fel-

A Berzsenyi gimnázium tanulói az ünnepség után ismét bemutatták az István, 
a király című rock-operát 

gazdasági válságnál is sokkal fe
nyegetőbb az erkölcsi katasztrófa. 
Idegeneket hívott, hogy felvirágoz
tassa Pannóniát ma nagy gondol
kodóink külföldre mennek, mert 
itthon nincs szükség tehetségükre. 

cserélve könnyen aktuálissá válhat 
nagy költőnk sora: A pénz az Isten, 
mely minket vezet. Ez így igaz, s 
mivel igaz, sokkal tragikusabb. 

Hol vagy, István király? Hol 
vannak szigorú törvényeid, ame

lyek biztonságot és tisztességet je
lentettek mindenkinek? Hol van az 
a Magyarország, amely egykor 
büszkén állhatott Európa államai 
között? Ma meghunyászkodva, tér
den csúszva kullogunk a nagy 
Nyugat után. Egy keresztény ének 
egyik sora szomorúan mondja ki az 
igazságot: „Veszni indult István 
öröksége." Es ki az, aki még meg. 
állíthatja a romlást? Mi vagyunk, 
ha nem akarjuk, hogy gyerme
keinknek az Örökségből már sem
mi se maradjon. 

Ma az alkotmány ünnepe van. 
Kezdjünk el hát végre alkotni és ne 
romboljunk tovább. Lépjünk ki eb
ből a magának való Ördögi körből 
és hozzuk meg Szent István áldo
zatát ő másokért élt ezért lett 
szentté. Ha egyhangúan mondjuk 
ki a célt a köz javát akkor a más
ként gondolkodás nem hatalmi har
cokhoz vezet hanem egymás épí
tésére. Magyarországnak önzetlen 
tettekre és áldozatkész emberekre 
van szüksége. Most 1997-ben még 
inkább. 

Kérek tehát mindenkit aki 
felelősnek érzi magát a magyar 
örökségért szánjon rá egy percet 
és gondolja át hol és mit tud 
tenni hazájáért S ha ma véget ér 
az ünnep, holnap kezdődjön el a 
kitartó munka, az építkezés, hogy 
mindannyian ebben az ország
ban találjuk meg boldogulásun
kat és méltóan, emelt fővel ünne
pelhessük nemzetünk születése 
napját 

Hetényi Endre 
Fotó: Hetényi László 

A Sághegyi 
— Szüreti Napok '97 

programja 
Szeptember 25. (csütörtök) 
18 órakor a Kresznerics Ferenc Könyvtárban Kovács Ferenc 

fogadós (Kastélyfogadó Sitke) A vendéglátás kultúrtörténete 
címmel tart előadást A rendezvény keretében megnyílik a Ven
déglátás története dokumentumokban című kiállítás Hetényi Jó
zsef gyűjtő és az előadó gyűjteményének anyagából. 

26- án (pénteken) 
15 órakor a Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárá

ban a megye 10-14 éves tanulói részére kiírt hodalmi és képző
művészeti pályázat díjátadása. 

17 órakor Pintér Éva festőművész kiállításának megnyitója a 
Kemenesaljái Művelődési Központ Galériáján. 

27- én (szombaton) 
9 órától kirakodóvásár és autómárka-bemutató a katolikus 

templom előtti téren, 
- veterán autók bemutatója a központi ABC parkolójában, 
- szüreti kosárlabda-bajnokság a KMK előtti parkolóban. 
15-17 óráig szüreti felvonulás a Bem utca-Hegyi út kereszte

ződésétől végig a Hegyi és a Sági úton a dr. Géfin térig. 
17 órától szüreti műsor az 1. sz. posta előtti téren. 
20 órától szüreti bál a posta előtt A zenét az Oázis együttes 

szolgáltatja. 
Éjfélkor tűzijáték. 

H 5 Felhívás 
Várjuk kosárlabdacsapatok jelentkezését (kortól és nemtől függetlenül) 

az 1997. szeptember 27-én (szombaton) 9 órától a Kemenesaljái Műve
lődési Központ előtti parkolóban megrendezésre kerülő szüreti kosárlab
da-bajnokságra. 

Jelentkezni lehet a KMK portáján szeptember 20-áig, a nevezési díj 
1000 forint Bővebb felvilágosítást az intézmény 11. sz. irodájában vagy 
a 95/420-037-es telefonon kaphatnak az érdeklődők. 

\*V^ Közlemény j 
A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel a Magyar Demokrata Fórum 

díjtalan adatszolgáltató tevékenységet indít Az MDF Keresőszolgálat se
gítséget nyújt mindazoknak, akiknek rokona, ismerőse eltűnt a Ú. világ
háborúban. Az adatszolgáltatást az a szerződés teszi lehetővé, amelyet a 
Magyar Honvédség Központi Irattára és a Lakitelek Alapítvány 1992-ben 
kötött E megállapodás alapján a Magyar Honvédség I I . világháborús 
veszteségeit mágneslemezre vitték. Az adatbázis több mint 650 ezer sze
mélyi adatkarton feldolgozását tartalmazza. A szolgáltatást határon belül 
és kívül is bárki igénybe veheti. A Keresőszolgálat irodája az MDF Bem 
téri székházában működik. 

Postacím: Magyar Demokrata Fórum, Gajzágó László, 1027 Budapest 
Bem J. tér 3. Telefon: 06-1-214-2072. 

Adatlap igényelhető a celldömölki MDF-nél is, PŐcze Istvánnénál a 
Gábor Áron u. 6. szám alatt 

A Magyar Demokrata Fórum igyekszik a múlt lezárásához, a I I . világ
háború okozta, de máig fájdalmat okozó bizonytalanságok eloszlatásához 
hozzájárulni. 
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Villáminterjú Csótár Csaba vöröskeresztes titkárral 
A Vöröskeresztes Világnap Vas megyei 

eseményei a tavasszal kellően felkeltették a 
celldömölki lakosság érdeklődését. Ez azon
ban egy nagyon kicsi szelete annak a sokrétű 
tevékenységnek, amit a szervezet végez. A 
napokban egy kávé mellett megkértük Csó
tár Csabát, a Magyar Vöröskereszt Celldö
mölk városi és területi titkárát aktuális tájé
koztatásra. 

- Valóban sikeresek voltak a tavaszi ren
dezvények Celldömölkön, de talán nem min
denki tudja, hogy munkánk nem csak a város, 
hanem a volt járás egész területére kiterjed. 
A 28 községben 3 kivétellel mindenütt mű
ködik alapszervezet Közülük Jánosházán, 
Nemeskeresztűron, Dukán és Kissomlyón ki
emelkedően. E települések önkénteseinek te
vékenységét elsősorban a 8-as és a 84-es fő
utak kereszteződésénél lévő közúti elsőse

gélynyújtó állomás ügyeleti munkája jelenti. 
Júniustól szeptember elejéig péntek-szombat-
vasárnap látnak el szolgálatot Mióta a ke
reszteződésben elkészült a körforgalom, so
kat javult a helyzet Most a kereszteződés 
előtt és után fordulnak elő balesetek. Ezek 
száma azonban jóval alacsonyabb, mint az
előtt volt 

- Az említetteken kívül Kenyéri, Vönöck, 
Mersevát Nagysimony és Ostffyasszonyfa 
lakói, valamint a többiek is kiveszik részüket 
a munkából. Falunapokat, idősek napját, vér
adásokat szerveznek, mindig lehet rájuk szá
mítani. Köszönet illeti az önkormányzatokat, 
akik ezt a munkát elismerik, és lehetőségeik
hez mérten maximálisan támogatják. 

- A Vöröskereszt nyári programjában te
rületünkről a mozgássérült gyermekek tábo
rában heten, a középiskolások vezetőképző 

táborában négyen, a nyugdíjasok nyaralásán 
kilencen vettek részt 

- Érzékelve a város és városkörnyék szo
ciális gondjait augusztus 4-én szociális bol
tot nyitottunk a Széchenyi és Petőfi út sarkán, 
amelynek árai alatta maradnak a legolcsóbb 
boltok árainak is, hiszen a vöröskeresztes tör
vény értelmében ezeket az árukat nem terheli 
sem áfa, sem adóteher. Végül is kenyér, tej 
és tejtermékek, hús- és hentesáru kivételével 
sokféle élelmezési cikk, mint például liszt 
cukor, étolaj, azonkívül különböző mosó- és 
mosogatószerek nagyker áron megvásárolha
tók. A boltban bárki vásárolhat a saját részére 
megfelelő mennyiséget 

Csótár Csabának még sok mondanivalója 
lett volna. A kávé fölül azonban eltűnt a gőz. 
Fel kellett hörpintenünk. 

V.L. 

Közművelődési jubileum M S l t 

Ünneplés két felvonásban 
Nagy izgalom és sürgés-forgás 

előzhette meg 1972. augusztus 
18-án a művelődési központ ava
tását Nagy esemény volt ez Cell
dömölk életében. Végre méltó 
helyre került a könyvtár, a más 
művelődési tevékenységeket ko
ordináló és szervező intézmény -
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont - viszont ezt a napot jegyzi 
alapítási dátumként 

A jubileumi megemlékezés 
két részből áll, az első rész au
gusztus 18-án volt, míg a másik 
szeptember 17-én lesz. Az első 
rész az emlékezés jegyében telt 

el, míg az e havi jubileumi to
vábbképzés lesz, és napjaink ak
tuális közművelődési és könyv
tári problémáinak taglalása kerül 
terítékre. 

Az augusztus délutáni forró
ság nem riasztotta el a művészet 
kedvelőit, és szép számban meg
jelentek a KMK galériáján egy 
rövid emlékezésre. A köszöntő 
szavak után Kutszegl István, a 
Vas Megyei önkormányzati Hi
vatal művelődési titkárságának 
csoportvezetője röviden ismer
tette a KMK történetét Makkos 
István polgármester kiegészíté

sével teljes képet kaptunk az el
múlt 25 évről, a művelődési ház
ban és a Kresznerics Ferenc 
Könyvtárban folyó munkáról. 

A műsor folytatásában Skriba 
Zsoltné rajztanár meleg szavak
kal nyitotta meg Katonáné Er
dély Györgyi (képünkön) mű
vész-tanár kiállítását. A főleg táj
képeket kiállító művész lenyűgö
ző technikai tudásról tett tanúbi
zonyságot ezzel akiállításával is. 
A főleg kemenesaljai tájat és 
celldömölki részleteket ábrázoló 
képein érződik a táj mélységes 
szeretete, de más tematikájú ké-

METER ÉS LAKÁSTEXTIL BOLT 
nyílik Celldömölkön 1997. szeptember 8-án, a 

dr. Géfin téren, a (nagy) ABC épületében 

Takarók és ágyneműk 
1 0 - 3 0 % 

á r e n g e d m é n n y e l 
Minden kedves vásárlónkat a jándékkal 

lepjük meg a nyitás napján! 

LAKÁSTEXTIL MÉTERÁRU 
Függönyök, ágyneműk, törölközők, asztalneműk, karnisok és 

kiegészítő t e r m é k e k széles választékával vár juk vásárlóinkat? 

pei is mély átérzésről és gondos
ságról tanúskodnak. 

A jubileumot a ház átadását 
bemutató dokumentumkiállítás 
tette teljesebbé. gy. 

/ MÁRVÁNY \ 

MUNKARUHA, 
C S E M P E , JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celldömölk, 

Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, Járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járó lap rag asztok 

Szeretette/ várjuk 
\ kedves / 
\ vásárlóinkat! L 
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Átadták az Apáczai Kiadó új irodaházát 
Augusztus 30-án ünnepélyes 

keretek közt, neves személyisé
gek részvételével adták át az 
Apáczai Kiadó űj irodaházát. 
Külsőleg és belsőleg egyaránt 
megújult épületet vehettek birto
kukba a dolgozók. A Széchenyi 
utcában lévő volt pártház még 
májusban került megvételre az 
önkormányzattól 19,2 millió fo
rintért, a nyár folyamán pedig 
szorgos kezek szinte teljesen új
jávarázsolták. 

Az avatási ünnepségen jelen 
volt Honti Mária, a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium 
közigazgatási államtitkára, 
Durst GyőzÖ, a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium tan
könyvekkel foglalkozó képvise
lője, dr. Pála Károly, az OKI 
képviseletében, és dr. Ábrahám 
István a nagy konkurens, a Nem
zeti Tankönyvkiadó igazgatója. 

A nemzetiszínű szalag átvágá
sa után avatóbeszédében Honti 
Mária államtitkár elmondta, 
hogy az 1990-ben alakult kiadó 
..gyökereit mélyre eresztette a 
magyar közoktatásban, és koro
nája is szépen nő." Az intézmény 
névválasztása is üzenetet hordo
zott már az alapításkor, hiszen 
Apáczai Csere János a magyar 

közoktatás és művelődéstörténet 
jelentős személyisége, az általa 
létrehozott szellemi érték múlha
tatlan, és féltve őrzött kincse a 
magyar népnek. Apáczai az eu
rópai egyetemeken szerzett kor
szerű tudással és műveltséggel 
felvértezve tért vissza hazájába, 
ahol elfoglalta katedráit a magyar 
egyetemeken, és elindította az 
európai színvonalra emelendő 
magyar közoktatást. Ő volt az első 
nívós, európai színvonalú magyar 
nyelvű tankönyvek írója. A nevét 
viselő kiadó felvállalta ezt a szel

lemi hagyatékot, és korunkban 
szintén korszerű" és magas színvo
nalú tankönyvek kiadására és ter
jesztésére vállalkozik évről évre. 

Honti Mária az Apáczai Kiadó 
pedagógiai filozófiáját és üzlet
politikáját, mint sikereinek forrá
sát az alábbiakban összegezte: 
Elsősorban a gyerekeket célozza 
meg, olyan tankönyveket készít, 
amelyeket szívesen vesznek ke
zükbe kicsik és nagyobbak egy
aránt, hiszen esztétikusak, színe
sek és könnyen kezelhetőek. 
Másrészt a tanítót, a pedagógust 

F I G Y E L E M ! 
A MÁRTON KFT. 

FELAJÁNLJA 
A CELLDÖMÖLKI LAKOSSÁG 

RÉSZÉRE: 

csatornabekötések földmunkáinak 
elvégzését 

- ásást 135 Ft + áfa méterenként 

AMENNYIBEN IGÉNYLI, 
A HELYSZÍNEN 

ÁRAJÁNLATOT ADUNK. 

Érdeklődni lehet irodánkban, 
a Koptik Odó utcában, 

vagy telefonon a 951422-185-ös számon 

Árvái Tünde vagy Piri Balázs 
ügyintézőknél. 

partnerének érzi és tekinti a 
könyvek életre keltésében és 
életben tartásában egyaránt Be
avatja a használatba a pedagógu
sokat különböző kézikönyvek és 
útmutatók segítségével, másrészt 
nyitott a kritikára, a korrekcióra. 
A kiadványok könnyen beszerez
hetőek, hiszen „odamennek" az 
iskolába, a gyerekekhez pedig a 
lehető legjobb úton, a tanárokon 
keresztül jutnak el. Nem utolsó
sorban pedig össze tudta egyez
tetni a hagyományőrzést és a kor
szerű" ismereteket, a rugalmasság 
elvét pedig mindig szem előtt tar
totta. Nem véletlen tehát, hogy az 
intézmény néhány év alatt ilyen 
nagyívű" pályát futott be. Ehhez 
természetesen egy olyan embere 

van szükség, mint Esztergályos: 
Jenő tanár úr, aki egyaránt jó pe
dagógus és üzletember, aki a 
nagyszabású elképzelésektől a 
legapróbb részletekig fogja át ki
adójának működését, jó érzékkel 
választja meg munkatársait és a 
könyvek alkotóit 

Honti Mária avatóbeszédét kö
vetően Koltai Gergő és zeneka
ra, valamint Nagy Bandó And
rás humorista szórakoztatta a 
meghívott vendégeket A színvo
nalas műsor után Esztergályos 
Jenő ügyvezető igazgató köszö
netet mondott mindazoknak, 
akiknek részük volt abban, hogy 
egy ilyen impozáns, minden 
igényt kielégítő irodaházban 
folytathatja működését az Apá
czai Kiadó. Elsőként Makkos 
István polgármesternek és a kép
viselő-testület tagjainak, akik le
hetővé tették - a volt munkás
őrség épületének meghiúsult 
megvétele után - a korábbi 
MSZMP-székház megvásárlását 
Kun Zoltán építésznek a külső, 
Sellyei Gábor belsőépítésznek 
pedig a belső átalakítások terve
inek elkészítéséért, a Cell-Ép 
Kft-nek és a Kermodulnak pedig 
az elképzelések kivitelezéséért 
Természetesen a köszönet szavai 
szóltak mindazoknak, akik vala
miféleképp együtt dolgoznak a 
kiadóval, így a szerzőknek, a 
szakreferenseknek, a lektorok
nak, a tankönyfelelŐsöknek, a 
nyomdák és papírgyárak képvi
selőinek, a szállító vállalatnak. 
Végezetül az igazgató megerősí
tette cége hármas ars poeticáját, 
miszerint szépet alkotni, hogy 
beleszeressen a gyerek, jót, hogy 
a pedagógusok tudjanak vele dol
gozni, és végül, de nem utolsósor
ban mindezt elfogadható áron. 

Az Apáczai Kiadó az új tané
vet tehát ízlésesen berendezett, 
korszerűen felszerelt irodaházá
ban kezdheti meg. Kívánjuk, 
hogy minél több olyan kiadvány 
láthasson itt napvilágot, amely a 
felnövekvő nemzedék szellemi 
gyarapodását magas színvonalon 
szolgálja. Nováki Márta 

Fotó: Völgyi 

C E 0 L . L B X A H K O 
Gyógyászati segédeszköz 

kereskedés 
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 

* * * * * * * * 
középen* 



1997. SZEPTEMBER 11. UJ K E M E N E S A L J A 

Közművelődési nap 
Augusztus 18-án volt 25 éve, hogy a művelődési intézmények a 

ma is használatos dr. Géfin téri épületbe költöztek. Azóta feladatuk
hoz méltó körülmények között végzik tevékenységüket A jelentős 
évforduló apropóján 1997. szeptember 17-én (szerdán) 9 órától a Vas 
Megyei Közgyűlés Közművelődési, Ifjűsági és Sport Bizottsága, va
lamint Celldömölk Város önkormányzata a város közművelődési in
tézményeivel karöltve jubileumi továbbképzést szervez közművelő
dési dolgozók részére a Kemenesaljái Művelődési Központban. 

A rendezvény Baranyai Attiláné dr. jegyző és Horváth György, 
a Vas Megyei Közgyűlés Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
elnökének üdvözlő szavaival kezdődik. Ezt követően Pálné Horváth 
Mária, a Kemenesaljái Művelődési Központ igazgatója és dr. Bel
lérné Horváth Cecília, a Kresznerics Ferenc Könyvtár igazgatója 
szól a város művelődési mtézményeinek elmúlt 25 évéről, és a jövőbeni 
lehetőségeiről. Makkos István polgármester elismeréseket ad át 

10 órakor Tájékoztató a kulturális törvénytervezetről címmel dr. 
Striker Sándor, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közmű
velődési Főosztályának vezetője tartja előadását Ezt követően dr. 
Szabó László, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója a Nemzeti 
alaptanterv és a közművelődés címmel szól az egybegyűltekhez. 

11 óra 30 perckor fórummal folytatódik a továbbképzés, a téma a 
kulturális törvény. A vitát Pallósiné Toldi Márta, a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója vezeti. gy. 

Somogyofszág tájain 
Nemrég volt a celldömölki re

formátusok dunakanyari kirándu
lása, s máris egy újabb program tet
te változatosabbá egyházközsé
günk életét Ezúttal a fiatalok ki
rándultak, táboroztak. Egy somo
gyi kis faluban, Zselickisfaludon 
volt a szállásunk. Az elmúlt évek 
„nomád" ifjúsági kirándulásai után 
már-már szokatlan volt, hogy nem 
sátorban aludtunk. Az is újdonság, 
hogy most más gyülekezetek fia
taljaival táboroztunk együtt. Cell-
dömölkieken kívül voltak Sárvár
ról, Tácról, Székesfehérvárról, 
Veszprémből is. Ez lehetőséget 
adott újabb baráti kapcsolatok ki
építésére. 

Az egyhetes zselici nyaralás so
rán komolyabb és kötetlenebb 
programokban vettünk részt Dél
előttönként énekeket tanultunk, 
majd kis csoportokban Pál korin-
thusbeliekhez írt második levelé

nek egy-egy fejezete alapján be
szélgettünk, kerestük a választ az 
élet problémáira. A változatos dél
utáni programokban szerepelt aka
dályverseny, túra, vetélkedő, ka
posvári és szennai kirándulás. Ké
pünkön a szennai falumúzeumban 
bemutatott kisbajomi lakóház előtt 
a tábor résztvevői láthatók. Egyik 
este Jákob János, a háború sújtotta 
Boszniában szolgált tábori lelkész 
tartott beszámolót munkájáról, 
megrendítő élményeiről, az ott 
élők sorsáról. 

Az utolsó estén megrendezett Ki 
mit tud?-on ki-ki egyéni vagy cso
portos szereplésével tehette emlé
kezetessé a búcsúestet. 

Azt hiszem, ez alatt az egy hét 
alatt mindenki nagyon jól érezte 
magát De a sok vidámság mellett 
jutott idő komolyabb dolgokra is, 
hogy közelebb kerülhessünk Isten
hez. Lengyel László 

Reformátusok találkozója 
Az idén szeptember 21-én dél

előtt 10 órakor tartják Adorjánhá
zán az Adorjánháza-Celldömölk-
Csögle-Egeralja-Kispirit-N agy
pirit református gyülekezeteinek 

hagyományos találkozóját. A ren
dezvényen részt vesz az egyházke
rület püspöke, dr. Márkus Mi
hály; ott lesz Mátyás Lajos pápai 
és Szakái Elemér őrségi esperes. 

A LEGKORSZERŰBB B U R K O L A T O K 
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN 

Cell BAU K F T . 
Celldömölk, Építók útja 2. 

(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén) 

ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT., 
ZALAKERÁMIA RT. termékei, 
BAUMIT vakolatok, valarnint 
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók. 

JÁRÓLAP ES CSEMPE 
20 000 Ft feletti készpénzes vásárlása esetén 

5% kedvezményt adunk! 
- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk! 

PÁLYÁZAT 
Sághegyi szüret - Celldömölk, 1997. szeptember 25-28. 

A celldömölki KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁR irodalmi 
és képzőművészeti pályázatot hirdet a SÁGHEGYI SZÜRETI NA
POK alkalmából a Vas megyei általános iskolai és gimnáziumi ta
nulók 10-14 éves korosztályának. 

A pályázat témája: az ösz. 
Minden évszakhoz sajátos tartalmak, hangulatok, színvilág fűző

dik, amelyekkel a valóság ábrázolásán túl mélyebb összefüggések is 
kifejezhetők. Erre utal a mottóul választott költemény is. 

Felhívásunkkal olyan alkotások készítésére ösztönözzük a tanuló
kat, amelyben az őszhöz kapcsolódó gondolataikat (szüret tanévkez
dés, őszi természet stb.) a következő formákban fejthetik ki: 

a) Képzőművészeti alkotás 
Technikája: grafika, festmény (akvarell, pasztell, tempera stb.), 

kollázs. Mérete: 35 cm x 50 cm, 50 cm x 70 cm (paszpartuval) 
b) Elbeszélés 
Terjedelme: legfeljebb 4 A/4-es oldal 
c) ösz a költészetben címmel verselemzést írhatnak kortárs ma

gyar költő/költők művei alapján. 
Kérjük a tanulókat, hogy adataikat (név, iskola, osztály, az iskola 

címe) a pályamunkán feltüntetni szíveskedjenek. 
Beküldési határidő: 1997. szeptember 17. 
Cím: Kresznerics Ferenc Könyvtár, 9501 Celldömölk, Dr. Géfin 

tér 1. Postafiók: 162. Telefon/fax: 95/421-818. 
Az eredményhirdetés és a könyvjutalmak átadása 1997. szep

tember 26-án 15 órakor lesz a könyvtárban. A legsikerültebb 
alkotásokból kiállítást rendezünk. 

A kiállítást megnyitja az a két tanuló, aki a legjobb irodalmi 
pályamunkát küldte be a b) és c) kategóriában. 

jg& Schimmer Győző 
/Qj W$y gyepmester 

W 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21. 
06/30/561-938 

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok, 
kutyák bejelentése. 
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V I T A Szeressük Jánosházát, ahol élünk! 
Válasz az Új Kemenesalja 1997. május 

22-1 számában megjelent Interjú Kovács 
Ottóval, a Jánosházáért Alapítvány elnö
kével címtt cikkhez. 

A cikket sokadik elolvasás után is ugyan
úgy tudom csak megítélni, ahogy legelőször. 
Egy zavaros, ellentmondásokkal teli, nosztal
gikus, a valóságot csak ritkán érintő valami
vel van dolgunk. És ez a valami csak egyre 
jó: Jánosháza mint település és lakóinak (ve
zetőinek?) tudatos lejáratására. Mitől zava
ros, szinte érthetetlen a cikk? Csak egy példa: 
a harmadik kérdésre adott válaszon el kell 
gondolkodni. Hol történik napjainkban a ja
vak elherdálása, kimentése? Az országban ál
talánosan? Jánosházán? K i végzi ezt? Lehet
ne-e a választ néhány konkrét eset fölvázolá
sával (amennyiben Jánosházán történik) vilá
gosabbá tenni, hogy tehessünk valamit? Szá
momra teljesen egyértelmű", hogy a törvé
nyeket a „társadalmi piramis" (nem inkább 
politikai?) felső részén elhelyezkedők hoz
zák. Amennyiben őket demokratikus úton he
lyeztük oda, rosszul is dönthetnek. Amit meg 
is tesznek, pártoktól függetlenül. Rossz tör
vénykezés, rossz munka; a következő válasz
tásokon a nép majd válaszol erre valamit Ál
lítólag így működik a demokrácia. Kovács Úr 
ezt egészen másképpen képzelné el. 

Az ellentmondások közül kiemelném, a 
bevezető sorok szerint Jánosháza változatla
nul Kemenesalja egyik rangos települése (a 
kettő közül), a beszélgetés során azonban ki
derül, hogy a rangos nagyközség a múlté, 
ugyanúgy, mint a volt mezőváros. A kérdező 
még azt is megállapítja, hogy a település le
hajló ágban van (vajon mióta?). Mi az alapja 

ez utóbbi axiómának, amelyre az interjúalany 
nem is reflektál? Azaz elfogadja. 

Igazat adok viszont a cikkírónak, hogy egy 
községre való rálátás tanulságul is szolgálhat 
az országnak. Feltéve, ha az megpróbál ob
jektív maradni. Dyen alapról kiindulva egy 
regényt is megérdemelne az utóbbi 8-10 év! 

Sértő, ahogy Kovács Úr rangsorolja az ér
telmiséget Van az első osztályú értelmiség, 
aki jánosházi születésű, és többsége ugyan 
máshol vállal munkát, és van a másodrendű 
értelmiségi, aki bevándorolt, és soha nem tud 
azonosulni községével, ráadásul megosztott 
is! Nekem ez a megközelítés valahonnan is
merős. Mindenesetre megnyugtató, hogy egy 
emberöltő után már jánosházinak számítanak 
a betelepülők. 

Érdekes gondolkodás ez annak a tükrében, 
hogy nyugaton 6-szor, 8-szor változtat lakhe
lyet (sokszor szakmát is) az állampolgár. Eb
ből kiszámítható, hogy hány évig kellene él
nie, hogy mindenütt az első osztályba soro
lódjék, e gondolkodás szerint minimum 1 
napra. Ennél sokkal érdekesebb és hasznot is 
hozó lett volna annak taglalása, hogy hova 
lesz, miért nem gazdagítja községét a képzett 
jánosházi? 

De milyen is a mai Jánosháza? Nem sok
ban különbözik más, hasonló nagyságrendű 
településektől. A várossá válás vizsgálatakor 
rengeteg Összetevőt vizsgálnak, s ezek alap
ján alig marad el pl. Répcelaktól. Kiépített 
intézményhálózata működik. A nagyközség
ben megtelepedett a nyugati tőke, igen ko
moly beruházásokkal nyugati színvonalat ho
nosított meg. Többszáz embernek ad munkát, 
akiknek egy részét a szomszéd megyék kö

zeli-távoli részeiről kell ideszállítani. De 
munkát adnak a magyar befektetők is, akilrj 
időszakonként munkaerőhiánnyal küszköd
nek, noha 30-40 munkanélküli, 40-50 ,jöveJ 
delempőtlós" él a településen. A község a 
szennyvízcsatorna megépítésével közműveit; 
tekintetében összkomfortossá válik. 

A társadalmi szervezetek száma meghalad-! 
ja a háború előtti számot, többségük önkor
mányzati támogatást is kap. 

A képviselő-testület - az anyagi lehetősé
gekhez mérten - mindent megtesz, hogy ki
alakítson egy olyan települést, ahol a mainál; 
is jobb és kellemesebb lesz a családok élete. 
Ebben számít a lakosság segítségére, megér
tésére és becsvágyára, a társadalmi szerveze
tek munkájára. Tény, hogy a község a fejlő
dés dinamikájában nem az elsők közé tarto
zik. A megyei átlagnál alacsonyabb a képzett
ségi szint, korosodó a község lakossága. Sok 
esetben találkozom meg nem értéssel olyan
kor, amikor a következő századot megalapo
zandó kérdésekről beszélgetünk. Jánosháza 
elemi érdeke, hogy a fejlődés folytatódjék. 
De ehhez be kell fogadni a modern fejlődés 
újabb és újabb elemeit Ez nagyon nehéz, 
hosszú folyamat Esetenként népszerűtlen in
tézkedésekkel kell szolgálnia a közt a válasz
tott képviselőnek. Mert a szolgálat nem azo
nos a népszerűség hajszolásával! 

Véleményem szerint Jánosházának nincs 
szüksége arra, hogy a valóságot megszépít
sük, arra viszont igen, hogy lakói szeressék 
településüket, tudatosan és alaptalanul ne árt
sanak megítélésének. 

.... —_ Molnár Géza 
f _ \ polgármester, Jánosháza 

JATEK 1 JATEK A KMK negyedszázada JATEK • JATEK 
A Kemenesaljái Művelődési Központ az idén ünnepli 25 éves 

fennállását. Ez alkalomból egy játékra hívjuk Ö n t Kérjük, tart
son velünk! 5 fordulón keresztül Összesen 25 kérdésre kell vála
szolnia kiállításainkkal kapcsolatban. Decemberben kell majd 
együttesen leadni a kitöltött totókat intézményünkben, Némedl 
Lászlóné előadónknál. Az ez évben kiállító művészeink által fel
ajánlott alkotásokat fogjuk majd kisorsolni a helyesen kitöltök 
között 

1. forduló 
Az 1972-1977-Íg terjedő időszak kérdései: 

1. Mikor adták át a Kemenesaljái Művelődési Központot? 

1. 1972. augusztus 20. 
2. 1972. augusztus 18. 
X. 1971. augusztus 19. 

2. Ki volt az első kiállító művész? 
1. Krieg Ferenc 
2. Horváth János 
X. Szalóky Sándor 

3. Milyen rendszerességgel vannak kiállítások a galérián? 
1. 2 hetente 
2. 3 hetente 
X. havonta 

4. Wegenast Róbert kiállítását 1975-ben láthatták az érdeklődök. 
Milyen művészeti ágat képvisel? 

1. díszlettervező 
2. szobrászművész 
X. fotóművész 

5. Egy évben volt kiállítása Dallos Lászlónak, Kodolányi Lászlónak 
valamint Geszler Máriának. Melyik ez az év? 

1. 1975 
2. 1976 
X. 1977 

Köszönjük, hogy játszik velünk! 
Jó fejtörést kívánunk! 

Kemenesaljái Művelődési Központ 
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A ce celli gimnázium alapításának hiteles krónikája 
Gimnáziumunk 50 éves jubileumi ünnepségeinek hatása nyomán 

több oldalról felmerült annak óbaja, hogy az iskola alapításának 
részletes és hiteles történetét is hasznos lenne feltárni a mai nemze
dékek előtt Igaz, hogy megjelent az iskola Évkönyve, mely átfogó 
ismereteket ad a múltról, s ehhez járul az első, mondhatjuk alapító 
Öregdiákok által kiadott ÍGY KEZDŐDÖTT című emlékkönyv, de a 
részletes ismeretekre is érdemes lenne odafigyelni, hiszen egy háborús 
összeomlás után romokon kisarjadt élet „világra jötte" a mának is 
Üzen. A következő időszakban megpróbáljuk olvasóink elé tárni 
mindazt, amit az alapítás küzdelmeiből hasznosnak látunk. Mottónk 
ehhez: „Minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének 
legmélyebb sarkalatja a kiművelt emberfő. A tudományos emberfő 
mennyisége a nemzet igazi hatalma." (Széchenyi István: Hitel.) 

4. A népgyűlés és miniszteri ígéret 
A pártközpont döntése a népgyűlések helyének kijelölése és meg

határozása tekintetében érthető meghökkenést, sőt megdöbbenést kel
tett. Igaz, nem is tudtak arról, milyen céllal kértük egy népgyűlés 
megrendezését Kemenesalján egyenesen a központi helységben, Cell
dömölkön. Mivel az időpont meghatározása a helyi és járási szervezet 
vezetőségének feladata volt, időt nyertünk arra, hogy sürgősen intéz
kedjünk a népgyűlések helyének meghatározásáról, kijelöléséről is. 
így a megyei titkár azonnal táviratilag és expressz levélben jelezte, 
hogy a két népgyűlés színhelye Celldömölk és Jánosháza lesz, majd 
személyesen tárgyalta meg Budapesten Veres Péterrel, a Nemzeti 
Parasztpárt elnökével ezt a mindennél fontosabb népgyűlést, megje
lölve az időpontot is: szeptember 29-e, vasárnap délelőtt 11 óra, illetve 
Jánosházán délután 4 óra. Az indok is alapos volt. Ugyanis tudomá
sunkra jutott az, hogy Keresztúri Dezső kulwszminiszter, akit ide 
vártunk és kértünk, szeptember 28-án, szombaton Pápán lesz, az ottani 
Népi Kollégium felavatásának ünnepélyén, és ez bizonyossá teszi 
Celldömölkre jövetelét is, mert nem utazik vissza Budapestre, hanem 
a hírek szerint Nyárádon éjszakázik az ottani esperes plébános jóba-
rátjánál. így nem kell a kudarctól tartani, ami tavasszal megesett, hogy 
a meghirdetett népgyűlés elmarad. Mindenképpen ide tudjuk hozni, 
mégha esetleg különmozdonyt kell is érte küldeni netán Pápára! Ez 
komoly döntés volt a vasút részéről is! Keresztúrinak minden körül
mények között Cellbe kell jönnie! A Pártközpont beleegyezett!! Ostf-
fyasszonyfa ragaszkodott a kijelöléshez, oda este jutottunk el, és fák
lyafénynél tartotta meg a népgyűlést Keresztúri, viharos körülmények 
között, sűrű panaszok, kiabálás, zajongás és izgalom közepette. 

Cellben viszont azonnal felgyorsult a tempó a gyűlés előkészítésé
re. A szándék sikerülvén most már a Nemzeti Parasztpárt vezetősége 
vette kézbe az ügyet a megyei titkár irányításával. Szeptember 23-án 
estére összehívtak egy döntést hozó, minden táreadalmi réteget átfogó 
gyűlést a Szociáldemokrata Párt helyiségébe, az azóta már lebontott 
épületbe, melynek helyén ma az ÁFÉSZ és egyéb testületek irodái 
vannak. Ezen a kézben lévő eredeti feljegyzés szerint a következők 
voltak jelen név szerint is: Független Kisgazda Párt - Gál Sándor ny. 
ev. ig. tanító, Csúcsai János polg. isk. tanár; Szociáldemokrata Párt -
Maák Dániel elnök, vasutas, Zsiray Elemér vasutas, Szloboda Ferenc 
cukrászmester, Bóta László fűszeres, Rács Imre festő, Pék Ferenc; 
Kommunista Párt - Kralovánszki József titkár, Solymosi N. , Lalits 
Milán; Nemzeti Parasztpárt - Nádasdy Lajos ref. lelkész, megyei 
titkár, Farkas Ferenc Szövosz felügyelő, Belovári István újgazda, a 
Földigénylő Bizottság elnöke, Németh Sándor újgazda, Halmos 
György telekkönyvi irodatiszt, dr. Buday Ferenc járásbtrő, a Nemzeti 
Bizottság elnöke; Borbély Kálmán nagyközségi h. vezető jegyző; Bú
za János bíró; dr. Olajos József járási főjegyző; dr. Nemes Vazul r. 
k. plébános; dr. Rajczi N . polg. isk. igazgató; Római Katolikus Fiú
iskola: Uhlár Ferenc igazgatótanító, Horváth Lajos tanító; dr. Dóczy 
Kálmán kir. közjegyző; R. k. Polgári Leányiskola: két apáca a tan
testületből (nevüket nem tudjuk); Vasutas Szakszervezet: Szita István; 
kórház: dr. Förgeteg János és dr. Őszi András főorvosok; dr. Kiss 
Károly tisztifőorvos; a szövetkezetektől: Prediger József és Ihász An
tal. 

A gyűlést Nádasdy Lajos ref. lelkész nyitotta meg és vezette le. 
Alapos és részletes tájékoztatást tartott a gimnázium ügyében eddig 

történt munkáról, a népgyűlés előkészítéséről, és bizonyosra véve a 
kulmszminiszter jelenlétét, a gimnázium létrehozásában legilletéke
sebb személy ideérkezését, komoly és nyomatékos szavakkal kérte a 
jelenlévőket, hogy a siker érdekében a hátralévő napokban a maguk 
részéről is mindent tegyenek meg. Itt most nem a Nemzeti Paraszt-
pártról lesz és van szó, hanem Celldömölk és Kemenesalja mindennél 
fontosabb érdekéről: egy felsőfokú iskola megalapításáról, az annyira 
óhajtott gimnázium alapjainak lerakásáról. Ismertette a benépesítésre 
vonatkozó adatokat, s az anyagi feltételeket Ha a népgyűlésen a 
miniszter ígéretet tesz, ezt ki lehet ügyes taktikával provokálni belőle, 
úgy azt bizonyosan nem fogja visszavonni, és valóra válik a régi álom. 
A kibontakozó jövőre nézve és azt tárgyilagosan felmérve: az itt lé
tesítendő gimnázium állami gimnázium kell hogy legyen! Kérte á 
hozzászólásokat, hogy aztán itt és most döntve, vasárnap a népgyű
lésen ezzel lehessen a miniszter elé állani. 

A részletes tájékoztatás után eléggé feszült légkörben megkezdőd
tek a hozzászólások. Elsőnek dr. Nemes Vazul kért szót és rögtön ki 
is jelentette, hogy egyházi felekezeti gimnázium kell. Indoklásában 
kifejtette, hogy a bencés rendnek sok évszázados múltra visszatekintő 
érdemei vannak az iskolázás területén, a tudományok terjesztésében, 
kívánatos lenne, ha itt is bencés gimnázium létesülne, és ezt teljesen 
rá lehetne bízni az itteni apátsági rendtagokra, sőt ebben a formában 
az iskola elhelyezésének kérdését is meg lehetne oldani. Dr. Rajczi 
azonban az állami iskola mellett érvelt Dr. Förgeteg és dr. őszi a 
piarista rend érdemeit méltatva erre bízná a helyi gimnáziumot Dr. 
Kiss tisztifőorvos szerint rá kell ezt bízni a miniszterre, ő hivatott a 
döntésre. Ekkor kért szót Szita István MÁV pályamester, és szenve
délyes szavakkal mondotta el, hogy annak idején Erdélybe helyezték 
Désre, és fia az ottani gimnáziumban kezdte tanulmányait Áthelyez
ték őt szolgálatra Tasnádra. Innen fiát 1943-ban a neves nagykárolyi 
piarista gimnáziumba akarta beíratni, ahova bejárhatott volna vonat
tal, mivel alig 20 kilométerre volt S idézzük a beszéd kéziratos szö
vegét: „Rövid várakozás után megszólalt (az igazgató): látom a bizo
nyítványból, hogy a gyermek magaviselete és tanulmányi eredményei 
jók. Ez nem is képezné akadályát, hogy felvegyük a gyermeket az 
intézetbe. Csak egy akadály van: az, hogy a gyermek más vallású, 
nem római katolikus... Ezekre a hideg elutasító szavakra próbáltam 
érvelni a háború okozta helyzettel, azzal, hogy Dés messze van... 
Minden érvelésem s kérésem hiábavaló volt... Ezért kell nekünk ál
lami gimnázium, ahol nincs személyválogatás és vallás szerint való 
megkülönböztetés." Kralovánszky párttiücár ugyancsak az állami 
gimnázium mellett érvelt A felszőlamlók sorát Gál Sándor zárta be. 

A vita lezárása után megszületett a döntés: állami gimnázium ala
píttassák Celldömölkön. Végül megbeszéltük a gyűlés rendjét idejét 
egy röplap kiadását és szövegét (ez terjesztésre is került). Szombaton 
este megkérdeztük Pápán, ott van-e a miniszter? Ott volt, s mégis 
izgultunk. S másnap, majdnem csőd! ígéret szerint a miniszternek 3/4 
11-re kellett érkeznie. A fogadásra minden kész. A templomokból 
özönlik ki a nép és jönnek a leégett községháza előtti térre. Ezúttal a 
prédikációk is rövidebbek voltak. Múlik az idő, 1/4 12, s a miniszter 
sehol! A tömeg kezd türelmetlen lenni. Jenéi Imre rendőrkapitány 
motoros rendőrt küld Pápa felé, mi megyünk a vasútra, ha kell, menjen 
a mozdony! Jő vissza a motoros: jön, mögötte alig vánszorog az autó: 
tengelytörés! El tudja képzelni az olvasó, micsoda izgalom ráz szinte 
valamennyiünket, akik a szervezésben részesek voltunk?!! 

A tömeg nem oszlott el, sikerült egyben tartani. S aztán a Nemzeti 
Bizottság elnökének üdvözlő szavai nyomán felzúg az ütemes kiáltás, 
és felröppennek a rejtve tartott transzparensek: Gimnáziumot Celldö
mölknek! Ma is meghatódom, ha erre a jelenetre gondolok. Ezt a ma 
élők aligha tudják átérezni! A miniszter meglepődik, de látszólag 
nyugodtan mondja el beszédjét, amire készült. S a végén ígéretet tesz 
a gimnázium alapítására. Micsoda öröm, micsoda ujjongás!! 

A gyűlés után a miniszter dr. Nemes Vazul és Nádasdy Lajos 
kíséretében rövid látogatást tett Jándi Bernardin apátnál, majd a Nem
zeti Parasztpárt helyiségében a 48-as bizottság elnöke, Ludwán Sán
dor átadta neki a MEMORANDUMOT, mely a kérést s az azt alátá
masztó különféle adatokat tartalmazta. Ebéd után Jánosházára tartva 
a miniszter kézbe vette a terjedelmes anyagot és részleteiben alaposan 
megbeszéltük annak igazságát! Nádasdy Lajos 
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Celldömölk Város Önkormányzata 21/1997 (VI. 25.) sz. rendelete 
az általános és részletes rendezési terv (ÁRT és RRT) 

s helyi építési előírásairól (2. rész) 
Ipartestületek Zöldterületek, zöldfelületek 

10. § 12. § 

(1) Az iparterületek rendeltetésük szerint három alövezetre oszlanak: 
a) Termelőipari területek, amelyek elsősorban ipari üzemek és 

egyéb üzemi létesítmények elhelyezésére szolgálnak. 
b) Szolgáltatóipari területek, amelyek jellegében a lakosságot köz

vetlenül ellátó szolgáltató (kis-)iparok elhelyezésére szolgálnak. 
c) Raktárterületek, amelyek jellegében raktárak elhelyezésére szol

gálnak. 
(2) Az alaprendeltetés mellett további kereskedelmi és szolgáltató 

tevékenység épületei is elhelyezhetők, önálló intézményi és irodai 
főtevékenység is elhelyezhető, ha a környező ipari üzemek környezeti 
ártalmai a telepítendő létesítmények használatát nem veszélyeztetik 
és az új létesítmény a környezeti terhelésével a meglévő ipari és üzemi 
funkciót nem zavarja. 

Az ipari és üzemi funkciókat a kereskedelmi és szolgáltató tevé
kenységtől egyre kevésbé lehet megkülönböztetni. Az ipari tevékeny
ség bonyolultsága egyre több irodai tevékenységet igényel (pl. számí
tógép-összeszerelés stb.) és egyre inkább azonnali kereskedelmi tevé
kenység is jelentkezik az ipari vagy üzemi területen. Fontos szempont 
marad azonban, hogy az új funkciónak megfelelő legyen a hely, illetve 
az új funkció ne zavarja a meglévő területfelhasználást. E tekintetben 
tehát nem lehet megelégedni egy funkció-kategorizálással, hanem a 
tényleges egymásrahatást kell vizsgálni. 

(3) Az iparterületeken egyedi és tömbtelkek egyaránt kialakíthatók 
az RRT szabályozási tervlap előírásai szerint 

(4) Környezet terhelhetősége szempontjából az ipari területeket la
kóterületekkel vegyesen beépítettnek kell minősíteni, kivételt képez 
az Építők útja - Gyár utca (iparvasút) és Sport utca, i l l . annak a Sági 
út túloldalán való meghosszabbítása (jelenleg földút) közötti terület
sáv, valamint Alsóság területén a Kismező pusztai bekötő útnak a 
Sági út túloldalán való tervezett folytatásától délre és a Vásárosmis-
ke -Köcsk felé vezető bekötő úttól északra lévő ipari terület 

(5) Az iparterületek telekalakítását és építési feltételeit az RRT 
szabályozási tervlapja tartalmazza az alábbi kiegészítésekkel: 

a) A telkek alakítása az építés és telekalakítás általános szabályai 
szerint lehetséges azzal a megkötéssel, hogy 

- Az ipar területén lévő szélső telkeknek egyéb övezetekkel 
határos telekhatára mentén (elő- és oldalkert) 10 m széles - több
szintes - védőfásítást kell létesíteni, ha a meglévő beépítés ezt 
megengedi. 

- Iparterület telkének legkisebb szélessége 20 m, mélysége 50 m 
lehet, kivétel, ha az RRT szabályozási terv másként rendelkezik. 

- Iparterületen egyedi telek és tömbtelek egyaránt létesíthető, de 
az építés és telekalakítás általános feltételeit be kell tartani. 

b) Építés, vagy telekalakítás esetén az érintett ingatlanokra beépí
tési terv készítendő, amelynek az épületek tömegét, a közlekedés 
megoldását (értelemszerűen a ki- és behajtókat, a parkolást stb.) és a 
zöldterület kialakítását kell tartalmaznia. A további építési eljárás 
során a jóváhagyott beépítési tervet kötelezőnek kell tartani, a beépí
tési terv megváltoztatása csak új, az egész ingatlanra kiterjedő beépí
tési terv jóváhagyásával lehetséges. 

Zöldfelületi rendszer 

11. § 

(1) A zöldterületek, zöldfelületek és a belterületi erdők szervesen 
együttműködő, aktív biológiai hálózata képezi a zöldfelületi rendszert 
A város belterületén a klimatikus viszonyok fenntartása, javítása ér
dekében a zöldterületekből, a belterületi erdőkből, továbbá az építési 
telkek és az építési területek növényzettel fedett részéből egységes 
zöldfelületi rendszert kell kialakítani. 

(1) A zöldterület a település belterületének állandóan növényzettel 
fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú 
része (közpark, közkert). A meglévő és tervezett közparkok és köz
kertek a szabályozási terven Z jelű területek. A város általános sze
repű és kiemelt fenntartású közparkjai a szabályozási terven Zkp jelű 
területek, csak egy-egy funkciót ellátó, kisebb méretű és nem kiemel
ten fenntartott közkertek a Zkk jelű területek. 

(2) Közpark céljára közútról, köztérről közvetlenül megközelíthető 
területet, az ezen elhelyezhető építmények céljára pedig - ha a köz
használattól való elzárásuk szükséges - építési telket kell kialakítani. 

A különleges növényzeti értékeket képviselő zöldfelületek védett 
városi parkká nyilvánítását a Természeti értékek védelme című pont 
tartalmazza. 

(3) A közparkokban az alábbi rendeltetésű építmények helyezhetők 
el: 

a) a pihenés és az egyéni testedzés építményei (sétaút, pihenőhely, 
tomapálya, gyermekjátszótér stb.), 

b) a területet igénybe vevők részére szükséges vendéglátás, idegen
forgalom intézményei, építményei (a szálláshelyek kivételével), 

c) az ismeretterjesztés építményei, továbbá 
d) a terület fenntartásához szükséges építmények, 
e) illemhelyek. 
(4) Közparkban az épületek által elfoglalt terület legfeljebb a köz

park területének 2%-át, a közhasználat elől elzárt intézményterületi 
rész pedig a 20%-át nem haladhatja meg. (Ahol ennél szigorúbb az 
előírás, ott ezt az RRT szabályozási terv tartalmazza.) 

(5) Az új közparkok és közkertek, valamint a meglévő zöldterületek 
felújítása csak kertépítészeti tervek alapján valósulhat meg. 

(6) Új utcanyitás esetén a kétoldali utcafásítás kötelező. Meglévő 
utca esetén a foghíjak pótlásának fajait szakmai szempontok szerint 
kell meghatározni. 

(7) Iparterületen belüli fásításra - a környezetterhelés minden eset
ben egyedi meghatározásától függő - területsáv biztosítandó. 

(8) A zöldfelületi rendszeren belül - a fasorokat is beleértve -
pótlási kötelezettség nélküli fakivágási engedély csak a fa biológiai 
pusztulása, i l l . környezetére veszélyes állapota (balesetveszély), i l l . 
allergiakeltés esetén adható. 

(9) A közparkokban és közkertekben a sport, pihenés és vendéglá
tás létesítményei az OÉSz 41. §-a Figyelembevételével, részletes ren
dezési és beépítési terv alapján helyezhető el. Ezen túlmenően szezo
nális és alkalmi jellegű kereskedelmi létesítmények (pl. fagylaltozó, 
zenepavilon, újságos) is elhelyezhetők, a park állapotát nem veszé
lyeztető, nem szennyező módon. 

(10) A szabályzási terven zöldterületi területfelhasználási övezet
be sorolt területek más területfelhasználási egységbe csak az általános 
rendezési terv módosításával sorolható át 

Bel- és külterületi erdőterületek 

13. § 

(1) A belterület csak tervezett védelmi célú erdőt tartalmaz. A 
védelmi célú erdő (véderdő) elsődleges rendeltetése valamely létesít
mény káros környezeti hatásának csökkentése. 

A véderdőkben 
a) „többszintes" növénytelepítést kell kialakítani, 
b) épületet elhelyezni tilos, 
c) kizárólag olyan, nem épület jellegű építmények helyezhetők el, 

amelyek az erdő rendeltetésének betöltésében nem zavarják. 
A véderdő — amennyiben a védelmi funkció indoka megszűnik -

közjólétivé átminősítendő. A véderdő megszüntetését követően a terű-
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leiarányos előfásítást és biológiailag egyenértékű növénytelepítést el 
kell végezni. 

(2) A külterületen meglévő és tervezett erdők rendeltetése: 
a) gazdasági, ahol az elsődleges rendeltetés az erdőgazdálkodás; 
b) közjóléti, ahol az elsődleges rendeltetés a szabadidő-eltöltés és 

pihenés, használata korlátlan; 
c) rekreációs, ahol az elsődleges rendeltetés a szabadidő-eltöltés és 

pihenés. Használata azonban korlátozott, mivel a tulajdonos csak 
meghatározott feltételek mellett bocsátja rendelkezésre (pl. belépő¬
díj); 

d) vízparti ligeterdő, ahol az elsődleges rendeltetés a nyílt vizek 
védelme és azokhoz méltó környezet biztosítása. 

(3) A gazdasági erdőkben 
a) a fafajok megválasztását elsődlegesen a gazdasági érdek hatá

rozza meg; 
b) csak az erdőgazdasággal kapcsolatos épületek helyezhetők el (az 

erdő rendeltetésének megfelelő építmények, szolgálati, lakó- és szál
lásépületek, biztonsági okokból szükséges őrházak, erdészház, vala
mint ezek melléképületei, melléképítményei); 

c) a legnagyobb beépítettség 1% lehet. 
(4) A közjóléti erdőkben 
a) a telepítés lehet zárt, ahol az erdő környezetképző szerepe el

sődleges és néhány ligeten jelennek meg az egyéb közjóléti funkciók, 
vagy ligetes telepítésű, ahol általában az élővizek szerepe elsődleges, 
amelyet kiegészít az erdő 

- a szükségessé váló fakitermelés tarvágással nem végezhető, 
- a szálalásos kitermelés pótlását csak szakterv alapján, és a leg

rövidebb időn belül el kell végezni; 
b) a szabadidő-eltöltést, testedzést és turizmust szolgáló építmény 

és élővíz biztosító körülényeket igénylő gyógyintézmények építmé
nyei, valamint strand, üdülőtábor és kemping helyezhető eke) a leg
nagyobb beépítettség 2%. 

(5) A rekreációs célú erdőkben 
a) a telepítés általában ligetes és alárendelt az elsődleges - rekre

ációs - funkcióknak 
b) az elsődleges funkciók lehetnek: 
- szabadidő eltöltés (játékok, csónakázás, strandolás stb.) 
- sportolás (lovaglás, úszás, golfozás, evezés, tornapálya stb.) 
- pihenés. 
c) a szabadidő-eltöltést, testedzést és turizmust szolgáló építmény 

és élővíz biztosító körülményeket igénylő gyógyintézmények építmé
nyei, valamint strand, üdülőtábor és kemping helyezhető el, 

d) a legnagyobb beépítettség 5%. 
(6) A vízparti ligeterdőkben 
a) a telepítés mindig ligetes, mert itt az élővizek szerepe elsődleges, 

amelyet az erdő csak kiegészít 
- a szükségessé váló fakitermelés tarvágással nem végezhető, 
- a szálalásos kitermelés pótlását csak szakterv alapján, és a leg

rövidebb időn belül el kell végezni, 
b) a szabadidő-eltöltést, testedzést és turizmust szolgáló építmény 

és élővíz biztosító körülményeket igénylő gyógyintézmények építmé
nyei, valarnint strand, üdülőtábor és kemping helyezhető el, 

c) a legnagyobb beépítettség 2%. 
(7) A közjóléti és rekreációs célú erdőkben a létesítmények elhe

lyezését csak részletes rendezési és beépítési terv alapján lehet enge
délyezni. 

(8) A területen elhelyezhető építmények céljára építési telket kell 
kialakítani, ha azoknak az erdőterületen belüli elkülönítése szükséges. 

(9) Erdő létesítése vagy felújítása csak erdészeti terv alapján vé
gezhető. 

(10) Erdőt felszámolni, megszüntetni csak környezeti hatásvizsgá
lat alapján lehet, amelynek tisztáznia kell, hogy 

- az erdő rendeltetését igénylő területhasználat, UL tevékenység 
megszűnt-e? 

- a megszűnő erdő kiváltható-e új telepítéssel? 
- a megszűnés milyen környezeti (kÖmyezeWédelmi, ökológiai, 

klimatikus) és társadalmi hatásokkal jár? 
(11) Belterületen erdőt kivágni csak engedéllyel és biológiailag 

egyenértékű erdőterület előzetes visszapótlása esetén lehet Az egyen
értékű erdősítést kiviteli tervben kell rögzíteni, megadva a telepítés 
helyét, módját, területnagyságát biológiai értékét és a visszapótlás, 
előfásítás ütemét 

Mezőgazdasági területek 

14. § 

(1) A mezőgazdasáig rendeltetésű terület a település külterületének 
a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcso
latos termékfeldolgozás és tárolás céljára szolgáló része. 

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű területeket más célra felhasznál
ni nem lehet, azon rendeltetésének megfelelő hasznosítást kell foly
tatni. A földhasználó köteles a termőföldet a művelési ágnak megfe
lelően hasznosítani, és a föld termékenységének fenntartásáról, UL 
növeléséről gondoskodni. 

(3) A mezőgazdasági rendeltetésű területek két alövezetre oszlanak: 
a) általános mezőgazdasági övezet (M), amelyet az ÁRT Külterü

leti szabályozási terv mezőgazdasági területként határol le, 
b) kiskertek övezete (Mk), amely a Sághegyi Tájvédelmi Körzet 

területén helyezkedik el és az ÁRT Külterületi szabályozási terv kis
kertek övezeteként határol le, 

c) az egyes övezetek módosítása csak a külterület szabályozási terv 
módosításával lehetséges. 

(4) Az általános mezőgazdasági övezet részletes előírásai: 
a) 720 m2-t el nem érő területű földrészleten csak az OÉSz 12. 

§-ban felsorolt köztárgyak és egyéb építmények helyezhetők el. A 
földrészleteken épület nem létesíthető és ekkora földrészlet újonnan 
nem alakítható ki. 

b) 720-1500 m 2 területű földrészleten az előző pontban foglalt 
építméyneken tűi az alábbi épületek is elhelyezhetők: 

- présház, legfeljebb a terület 3%-os beépítettségével és legfeljebb 
3 m-es homlokzatmagassággal. 

c) 1500-10 000 m területű földrészleten az előző pontban foglalt 
építményeken tűi az alábbi épületek is elhelyezhetők: 

- á területet igénybe vevők ellátását szolgáló kiskeresketelmi, ven
déglátó, kereskedelmi szállásépület sportolási létesítmény legfeljebb 
a terület 5%-os beépítésével és legfeljebb 4,5 m-es homlokzatma
gassággal, ha a közművesítési, közegészségügyi, tűzrendészeti és va
lamennyi egyéb létesítési feltétel maradéktalanul biztosítható. 

d) 10 000 m2-nél nagyobb földrészleten az előző pontban foglalt 
építményeken túl az alábbi épületek is elhelyezhetők: 

- mezőgazdasági telephely és egyéni gazdálkodás telephelye is 
elhelyezhető, a terület 5%-os beépítettségével és legfeljebb 6 m-es 
homlokzatmagassággal. A telephelyen mezőgazdasági és állatte
nyésztési tároló és feldolgozó is létesülhet, valarnint egy lakóépület 
is elhelyezhető állandó ottlakás céljára, ha a közművesítési, köz
egészségügyi, tűzrendészeti és valamennyi egyéb létesítési feltételek 
maradéktalanul biztosíthatók. 

e) A c) és d) pont alatti telephelyek 
- országos vasútvonaltól és főúthálózat útjától 100 m-nél, bekötő-

űttől és egyéb utaktól 50 m-nél közelebb nem lehetnek, 
- a telephelyek megközelítéséhez burkolt utat kell kiépíteni és a 

közforgalmi úttól a telephelyig fasort kell ültetni. 
(5) Az építési hatóság a létesítés feltételeinek biztosítása céljából 

az engedélyezési eljárás sorári valamennyi építést és létesítést magába 
foglaló beépítési terv készítését írhatja elő. 

(6) A tartalék belterületen a belterületbe vonásig mezőgazdasági 
termelés folytatható és épület nem helyezhető el, kivétel, ha a 
távlati belterület-fejlesztésre részletes rendezési terv készül és az 
jóváhagyásra kerül, mert ebben az esetben a jóváhagyott rendezési 
terv szerinti - külterületen is építhető - építmények valósíthatók 
meg. 

KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

Közúti közlekedés 

15-§ 

(1) Külterületi elsőrendűül (autópálya, autóút, külterületi elsőrendű 
főút) nem érinti a város igazgatási területét 

(2) Külterületi másodrendű főút a Pápa-Sárvári 88. sz. út (a jelenlegi 
8404. sz. összekötő út átépítésével), szabályozási szélessége 40,0 m. 

(3) Belterületi másodrendű főutak (szabályozási szélességeket a 
szabályozási terv tartalmazza) 
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- Wesselényi utca északnyugati folytatása (88. sz. főút-Baross Gá

bor utca között) 
- Wesselényi utca 
- Kossuth Lajos utca 
- Sági utca 
- Horváth E. utca 
- Baross Gábor utca 
- A város nyugati oldalán (a 88. sz. főút és a 8432. sz. ök. út között) 

tervezett új út 
-Hrsz.: 0420 sz. űt (8433. sz. ök. út belterületi szakasza) 
- Izsákfa utca 
(4) Külterületi összekötő' utak (szabályozási szélességeket a szabá

lyozási terv tartalmazza) 
- Tervezett 841. sz. ök. út 
- 8432 sz. ök. út (Gérce) 
- 8433 sz. ök. út (Vásárosmiske) 
- 84137 sz. ök. út (Köcsk) 
- 8429 sz. Ök. út (Jánosháza) 
- 8459 sz. ök. út (Boba) 
- 842 sz. ök. út (Kaposvár) 
(5) Belterületi gyűjtŐutak 
(szabályozási szélességeket a szabályozási terv tartalmazza) 
- Pápai utca 
- Búza János utca 
- Batthyány utca 
- Csokonai Mihály utca 
- Kolozsvár utca 
- Arany János utca 
- Ostffy tér 
- Koptík Odó utca 
- Wesselényi utca (Hollóssy tér - Kossuth Lajos utca között) 
- Vörösmarty utca 
- Kodály Zoltán utca 
- Kassa utca 
- Gyár utca és nyugati folytatása Bajcsy Zs. E. utca vonaláig 
- Bajcsy Zs. E. u. és északi folytatása a Kolozsvár utcáig 
- Építők útja 
- Hársfa utca (a Puskin utca-Építők útja között) 
- Sport utca 
- Hegyi utca 
- Marx Károly utca 
- Bem József utca (Hegyi utca-8433. sz. ök. út között) 
- 0344 hrsz. út, 0346 hrsz. út és a tervezett átkötésük a 0354 hrsz. 

útig (KismezŐ térsége) 
- 2753 hrsz. út és a 0354 hrsz. út (Kismező puszta felé vezető út) 
- Bokodi utca 
(6) A szabályozási szélességek: 
- 1 . rendű" főútnál az OÉSZ-nek megfelelő 40,0 m 
- JX rendű főúrnál az OÉSZ-nek megfelelő 30,0 m, ahol ez a 

beépítési adottságok miatt nem biztosítható, ott min. 20,0 m (lásd a 
mellékelt keresztmetszeti méretezést) 

- gyűjtőútnál az OÉSZ-nek megfelelő 22,0 m, ahol ez a beépítési 
adottságok miatt nem biztosítható, ott min. 16,0 m (lásd a mellékelt 
keresztmetszeti méretezést) 

(7) A nyomvonal jellegű közlekedési területeken - a rendeltetését 
nem zavaró módon - fasorokat, cserjéket kell telepítem a környezeti 
ártalmak csökkentése és a létesítmény esztétikus megjelenése érde
kében. Képzőművészeti alkotások elhelyezése - hasonló feltételek 
betartása mellett - kívánatos. 

(8) Közlekedési övezetben kialakított építési telken 
a) szolgálati lakóépületek és szállásépületek, 
b) intézmények építményei, 
c) egyéb építmények helyezhetők el, 
d) a lakóterületeken épült gépkocsi tárol ók és földszinti gépkocsi

tárolók más célú felhasználása nem megengedett 
A közterületeken, közutakon a közlekedést és a közműépítést, vala

mint fenntartást nem zavaró módon fasorokat és cserjéket kell ültetni 
- lehetőleg „többszintes" elrendezésben a környezeti ártalmak csök
kentése érdekében. Ezzel együtt törekedni kell a közterületek, terek és 
utak humánus megjelenésére, esztétikus kialakítására. 

A közlekedési épületek elhelyezésére szolgáló telkeken elsősorban 
a közlekedéssel összefüggd létesítményeket kell elhelyezni. Amennyi

ben a közlekedési létesítmény részére nem szükséges a terület, úgy 
annak új rendeltetés szerinti átminősítéséről kell gondoskodni. 

Vasúti közlekedés 

16. § 

(1) Az országos vasúti törzshálózat része: 
a) a Pápa-Győr, 
b) a Tapolca-Székesfehérvár és 
c) a Sárvár-Szombathely vasútvonal. 
(2) A városi személy- és teherpályaudvar törzshálózati vasúti cso

mópont 
(3) Minden további vasútvonal iparvasút 
(4) Vasút által igénybe vett területsáv védőtávolságai: 
a) a pályaudvarok esetében mindkét oldalon 100-100 m, 
b) a vasúti fővonalak szélső vágányainak tengelye és lakóépületek 

között 50-50 m, 

c) az iparvágány tengelyétől 50-50 m. 

KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK 

Közműellátás 
17. § 

(1) A tervezett lakóépületeket és intézményeket teljes közművesí
téssel kell ellátni. 

(2) A közműhálózatot az MSz 7487/2 szerint közterületen kell 
megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett 

(3) Az ipari, kereskedelmi és szolgáltatási célra kijelölt területeket 
teljes közművesítéssel kell ellátni. 

(4) Átmeneti megoldásként a szennyvízelhelyezésnél alkalmazható 
közműpótló berendezés (zárt szennyvíztároló). 

(5) Á közcsatorna-hálózat kiépítését követően a közműpótló beren
dezést meg kell szüntetni. 

Vízi közmüvek 

Vízellátás 

18. § 

(1) A távlati vízbeszerzési területek helyét biztosítani kell. 
a) Tartalék vízbázis területe I . ütem: Sömjénmihályfa igazga

tási területén 
b) Tartalék vízbázis területe I I . ütem határai: 
- Sárvár-Pápa I . rendű városi főút 
- É-D-i irányú H. rendű elkerülő városi főút 
- Gérce-Celldömölk I I . rendű városi főút 
- É-D-i irányú I . rendű városi elkerülő főút 
(2) A vízellátó hálózatot úgy kell kialakítani, hogy annak mentén 

lévő ingatlanok mindegyike külön bekötéssel ellátható legyen. 
(3) Házi vízbekötést csak az elválasztott rendszerű szennyvízcsa

tornára, vagy zárt szennyvíztározóra való rákötéssel egyidejűleg sza
bad engedélyezni. 

Szennyvízcsatornázás 

19. § 

(1) A szennyvíztisztító-telep védőtávolsága 300,0 m. 

Felszíni és csapadékvízelvezetés 

20. 

(1) A tervezett fejlesztési területekről lefolyásra kerülő csapa
dékvizet nyílt árokhálózattal kell a befogadóba vezetni. 

(2) Nyílt árok zárt csatornába való bekötése előtt hordalékfogó 
műtárgy építendő. 

(3) A telkek területén tereprendezési munkák — a talajerózió elke-
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rülése érdekében - csak hatósági engedély alapján végezhetők, ha az 
eredeti terepszint 1,0 m-nél nagyobb mértékben átrendezésre kerül 
(bevágás, feltöltés, rézsű", támfal stb.). 

(4) A vízfolyások (Cinca és Kodó patak), illetve befogadó árkok 
(Celli alsó árok, Alsósági árok, Ipartelepi árok, Váltó árok, Görbe 
árok) mentén a fenntartási sávot szabadon kell hagyni. 

Energiaközm ü vek 

Villamos hálózatok 

21. § 

(1) A villamos energiát szállító vezetékek elhelyezését az MSz 151. 
és az MSz 7487. sz. szabványok előírásai szabályozzák, míg a részük
re szükséges védőtávolságokat az IpM 11/1984. (VIII . 22.) sz. rende
lete rögzíti. A részletes rendezési terv alá vont terület esetében: a 
meglévő 20 kV-os szabadvezeték: 5,0-5,0 m-es (belterületre épített 
szakasz esetén 2,5-2,5 m-es), meglévő kisfeszültségű szabadvezeték: 
1,0-1,0 m-es, meglévő kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték: 0,5-0,5 
m-es biztonsági övezettel rendelkezik a szélső vezetékek függőleges 
síkjától vízszintes irányban mérve. 

(2) Tervezett 20 kV-os és 0,4 kV-os földkábel-hálózatok elhelye
zésére az MSz 6487. sz. szabványban előírt közműsávot a járdák alatt, 
illetve a gyalogos forgalom céljára szolgáló területeken biztosítani 
kell. Részükre a fent hivatkozott IpM-rendelet 1,0-1,0 m-es védőtá
volságot ír elő. 

(3) A 20/0,4 kV-os transzformátorállomások telepítésénél a teher
autóval történő megközelítés, önálló épület esetében körüljárhatósá
got és 5,0 m-es védőtávolságot kell figyelembe venni. 

Gázvezeték-hálózatok 

22. § 

(1) A Jánosháza-Répcelak-Sopron nagynyomású földgázvezeték 
védőtávolsága belterületen 7,0-7,0 m, külterületen 28,0-28,0 m. 

(2) Az átadó- és fogadóállomás közötti nagyközépnyomásű föld
gázvezeték részére 9,0-9,0 m-es, a középnyomású hálózat részére 
5,0-5,0 m-es, a kisnyomású hálózatok esetében 3,0-3,0 m-es az MSz 
7084. sz. szabványban rögzített biztonsági övezet 

(3) A földgázhálózatok részére a közutak alatt az MSz 7487. sz. 

szabványban rögzített az autópálya tájolása szerinti „hideg oldalon" 
a szükséges 1,0-1,0 méteres védőtávolságot biztosítani kell. 

Távközlés, telekommunikációs hálózatok 

23. § 

(1) A meglévő távbeszélő légvezetékek biztonsági övezete 1,0-1,0 
m a nyomvonal tengelyétől mérve. 

(2) A meglévő és tervezett távközlési alépítmények részére a vil
lamoskábel esetére leírtak az irányadók az egyéb közművezetékektől 
1,0-1,0 m-es védőtávolság betartásával. 

Távhőellátó hálózatok 

24. § 

(1) A távhővezetékek részére 1,5-1,5 m-es védőtávolság, tömbcsa
torna esetén 1,0-1,0 m-es védőtávolság biztosítandó. 

Egyéb terület 

25. § 

(1) Az egyéb rendeltetésű területhez tartozóan a következő öveze
tek különböztetendők meg: 

a) Vízmedrek és vízgazdálkodási területek övezete 
b) Szilárd és folyékony települési hulladékok elhelyezésére és ke

zelésére szolgáló telephelyek, lerakóhelyek övezete 
(2) A vízmedrek és vízgazdálkodási területek Övezetében az OÉSz 

47. §-ában foglaltak érvényesek. 
(3) A mezőgazdasági rendeltetésű területeken a vízfolyások védő

távolságában lévő és létesítendő erdők a felszíni vízminőség védelmét 
és a természetvédelmet, valamint a szabadidő-eltöltést és rekreációt 
szolgálják. E területeken strand, kemping és sátortábor, valamint a 
közjóléti erdőkben elhelyezhető építmények építhetők. 

(4) A települési, szilárd és folyékony hulladék elhelyezésére és 
kezelésére szolgáló területek 

- a városi szeméttelep, 
- a szennyvíztisztító telep. 

(Folytatás a következő számban) 

HIRDETMÉNY 
A Vas Megyei Földművelésügyi Hivatal 

az 1993. évi JJ. törvényben előírtak alapján a 
volt Celldömölki Földkiadó Bizottság műkö
dési területén a még részarány földtulajdon
nal rendelkezők földtulajdon kiadási helyé

nek meghatározására nyilvános sorsolást tart 
1997. szeptember 16-án (kedden) 9 órákor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében, melyre 
minden érintett részaránytulajdonost ezúton 
meghív. 

Az 1993. évi I I . törvény 4/B § (5) bekez
dése szerint az FM Hivatal földkiadási eljá
rása során egyezségi kísérletnek helye nincs. 

Azokban a kérdésekben, amelyekben a tör
vény egyezségkötés megkísérlését írja elő, az 
FM Hivatal minden esetben nyilvános sorso
lással dönt Az érintett tulajdonosok a sorso
lás megkezdését megelőzően egyezséget köt
hetnek. 

Tóth Istvánná 
hivatalvezető 

VIDEOTECHNIKA SZERVIZ NYÍLIK CELLDÖMÖLKÖN 
1997. szeptember 1-től a Sági u. 16. szám alatt 

Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

GARANCIÁVAL JAVÍTUNK: 

- videókat, kamerákat 
- televíziókat, monitorokat 
- HI-FI-készülékeket 
- autórádiókat 
- niikrohullámú sütőket 

UJÜ 
TV-KÉPCSÖ FELÚJÍTÁS 

Rossz, halvány képcsövét új, nyugati technológiával 
olcsón felújítjuk. 
TÖKÉLETES SZÍNEK, ERŐTELJES KONTRASZT 
- 1 év garancia 

VÁRJUK KEDVES ÜGYFELEINKET! 

FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök 
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Mersevát égy osztállyal 
feljebb menetel 

A Mersevát SE labdarúgócsapata az elmúlt 
bajnokságban sikeresen szerepelt, és felkerült 
a megyei IL osztályba. A sportegyesület ün
nepélyes évadzáró összejövetelén a vezető¬
ség és a csapat edzője. Nagy Csaba elemezte 
az SE és a játékosok munkáját, eredményes
ségét - mérkőzésenként és játékosonként. A 
vezetőség megköszönte Mersevát önkor
mányzatának azt az anyagi és erkölcsi segít
séget, amellyel támogatta a csapatot Külön 
köszönetet mondtak a község lakosságának, 
hogy lelkes szurkolásukkal segítették csapa
tukat 

Nagy Csaba, a csapat edzője elmondta, 
hogy Merseváton régi hagyományai vannak 
a labdarúgásnak. 

- Nagy öröm számunkra, ha öregfiúk ta
lálkozójára kerül sor falunap vagy búcsú al
kalmából, és a régi játékosok közül Szalay 
Kálmán bácsi - aki már elmúlt hetven éves 
- fiatalosan vezeti a mérkőzéseket 1975-ben, 

i r r r 

Nagy Csaba edző gratulál a legeredményesebb játékosnak, Szabó Lászlónak. 

amikor a szomszédvár tsz-elnöke elhatározta, 
hogy létrehozza a Kemenesalja SC-t, akkor a 
mersei csapatot beolvasztották az új csapatba 
úgy, hogy minden felszerelést tőlünk vittek 
el. Majdnem húsz évig nem létezett önálló 
labdarúgócsapat csak a rendszerváltás után 

A felnőtt csapat tagjai: álló sor - Nagy Csaba edző, Somogyi István, Domonkos László, Csórt Norbert, 
Marsai Csaba, Győr vari Tamás, Orbán László, Horváth Gábor, Fűzfa Zoltán; guggolnak - Vizi Péter, 
Molnár Sándor, Szabó László, Takács László, Kovács Péter, Horváth Lajos; kapusok - Homlok István 
és Horváth András. 

sikerült létrehozni 1992 decemberében a 
Mersevát Sportegyesületet. Az 1993/94-es 
körzeti bajnokságban indultunk el újra, 
amelyben a felnőtt csapat második, az ifjúsá
gi csapat pedig első helyezést ért el. A kezdők 
között volt Somogyi István, Győrvári Tamás, 
Orbán Gábor, Takács László, Molnár Sándor, 
Csőri Norbert, akik ma is játszanak a csapat
ban. Az eredmények és a fokozatos csapat
építés után a vidéken futballozók is hazaiga
zoltak. A sportvezetés és az önkormányzat 
pozitív hozzáállásának eredményeként az el
múlt bajnoki szezonban már jétékosokat iga
zoltunk a környező csapatokból. 

- Milyen feladatok előtt állnak? 
- Mersevát lakossága nem éri el a hatszáz 

főt Ennek a pici közösségnek kell előterem
teni az anyagi és a tárgyi feltételeket ahhoz, 
hogy a megyei II. osztályban is megálljuk a 
helyünket Elkezdtük az öltözők átépítését és 
zuhanyozók kialakítását, és készül az új pálya 
is. Sikerült olyan játékosokat igazolnunk -
Gyurák Antal, Gulyás Róbert, Horváth Tibor 
és Mészáros János - akikkel a reményeink 
szerint - és ez a célunk is - a középmezőny
ben leszünk. 

- Sok sikert! Hajrá Mersevát! 

Kép és szöveg Beleznay L. Erzsébet 

Kézilabda 

Felemás bajnokság - feltörekvő fiatalokkal 
Kósa Ottó edző értékelése a 

CVTV-nek adott interjú alap
ján: 

- A z 1996-97-es bajnokság szá
munkra felemásra sikerült Volt 
egy nagyon jó őszi szereplés gyen
ge befejezéssel, ami az évad végén 
a 4. helyet jelentette. A tavasz át
lagon alul sikerült ugyanis nélkü
löznünk kellett Gőczét Fonyót 
Gulyást és a sérült Bagicsot. He
lyüket 18-19-20 éves fiatalok töl
tötték be. Ettől kezdve egy elvet 

követtem: akövetkezŐ bajnokságra 
építgettem a csapatot. Ez a fiatal és 
tehetséges gárda volt hogy bele
szaladt egy-egy nagy vereségbe, 
vagy nagyon szép dolgokat produ
kált mint például Balatonalmádi
ban. Sajnos bejött jó néhány egy
gólos vereség is, ami értékes pon
tok elhullajtását jelentette. 

-Ellenfeleinknél majdnem min
denütt volt egy vagy két rutinos, 
magasabb osztályból kiöregedett 
játékos, akik tudták, mikor kell lő

ni, vagy éppen továbbpasszolni a 
labdát 

- Az edzéslátogatottság jónak 
mondható, 10-14 játékos rend
szeresen jelen volt. Próbálták meg
valósítani az elképzeléseimet és 
hétvégeken azokat tudtam pályára 
küldeni, akik a hétközi edzéseken 
ott voltak. 

- A játékosok közül Lendvai 
Roland teljesítményét emelném ki, 
aki egy személyben próbálta pótol
ni Gulyást és Fonyót. ó mondta 

egy baráti beszélgetés alkalmával, 
hogy nekik nem az a fontos, amit 
a zsebükbe tesznek, hanem a körül
ményeken kellene javítani: hogy 
legyen megjelenése a csapatnak, 
szép mezek, melegítők, cipők. 
Hogy legyen egy normális busz, 
amivel alkalmanként velük tarthat
nak a családtagok, menyasszo
nyok, barátnők is, hogy ez a csapat 
egy baráti kis különítmény lehetne. 

- Mindent összevetve: ha a je
lenlegi fiatalokhoz sikerülne 
visszaédesgetni az idősebbek közül 
is néhányat jó kis csapat lehetne; 
de lehet, hogy ez már nem is az én 
témám lesz. V.L. 
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^seményel [ SPORT <C> eredmények 

E L L E N F E L E I N K VOLTAK... 
Szentgotthárdi MSE-CVSE-Antók Nyomda 3:0 (2:0) 
Szentgotthárd, 300 nézd. V.: Takács G. (Tapolca) 
CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Nagy A., Csákvári, Latyák, 

Stiber - Dobány (Nagy L), Kelemen (Molnár), Bognár, Lengyel (Dé
nes) - Balhási, Pécz. Edző: Sebestyén Attila. 

SZMSE: Simon - Bánfalvi, Koncz, Kecskés, Meskó - Marton, 
Korpics, Pálcsa, Kovács Cs. - Harsányi, Szóké (Szele). Edző: Horváth 
Zoltán. 

Augusztus 24-én rekkend hőségben, meglepően kevés számú néző 
előtt - többségük Cellből érkezett - kezdődött a mérkőzés. Rögtön a 
hazai csapat lepett fel támadókig. Az 5. percben a kapkodó és elmé
lázó védelmünk mellett Korpics bólintott a hálónkba. (1-0). A gyor
san bekapott gól láthatóan megzavarta játékosainkat, annak ellenére, 
hogy a 8. percben kecsegtető helyzetben Meskó a saját 16-osuknál 
kézzel húzta le a kitörő Kelemen elől a labdát. Legnagyobb megle
petésre a játékvezető Kelemen ellen ítélt szabadrúgást Ezt követően 
a mezőnyben változatos, sok szabálytalansággal tarkított félóra kö
vetkezett Ez idő alatt 2-2 sárga lapot osztott ki a játékvezető a két 
csapat játékosai között A kapuk lényegében nem forogtak veszély
ben. Már-már úgy látszott, hogy 1-0 marad az első játékrészben az 
eredmény, amikor a 44. percben Pálcsa kitűnő indításával Korpics 
hagyta a jobb oldalon faképnél védelmünket A labdát majdnem az 
oldalvonalig vezette, majd onnét átívelt a baloldalra, ahol az ötösről 
-senkitől sem zavartatva-Harsányi fejelte újra a celli csapat hálójába 
a labdát (2-0). 

A szünetben Kelement Molnár váltotta fel. A játék ott folytatódott, 
ahol a félidőben abbahagyták. Most a két csapat küzdelméből egyre 
többször a hazaiak jöttek ki győztesen. Nagy bravúros védései azon
ban megmentették kapunkat a góloktól. A 29. percben már a kapus 
sem tudott segíteni. Egy mőesést intett be a 16-osunknál a partjelző. 
A fiatal játékvezető - ki tudja hányadszor - most is fenntartás nélkül 
fogadta el a beintést, idősebb partjelző társát nem tartotta ildomosnak 
felülbírálni. A belőtt szabadrúgást Pálcsa csúsztatta fejjel a celli kapu 
jobboldalába. (3-0). A hátralévő játékrészben is a hazaiak támadtak 
többet, és csak Nagy Z. teljesítménye akadályozta meg a nagyobb 
arányú vereségünket 

A mérkőzésen jobb teljesítményt nyújtó hazaiak győzelme 
megérdemelt. A celldömölki csapat a vasi rangadón tudása alatt 
teljesített. 

Az ifjúságiak találkozóját a három tartalékkal kiálló celldömölki 
csapat Szabó András szépen eltalált szabadrúgás góljával megnyerte. 
A gól az első félidőben esett Ezzel a győzelemmel Boznánszki Gábor 
fiai továbbra is veretlenek maradtak. 

CVSE-Antók Nyomda-Soproni Vasutas SE 6:0 (3:0) 
Celldömölk, 500 néző. V.: Horváth S. (Kisbér) 
Góllövők: Pécz (3), Dobány (2), Bognár 
A szentgotthárdi mérkőzést követő szerdán élvezetes, gólokban 

gazdag mérkőzésen búcsúzott az idei Magyar Kupától a celldömölki 
csapat A Horváth - Latyák, Csákvári, Kelemen (Nagy A.), Stiber -
Molnár, Dobány, Bognár, Lengyel (Dénes) - Balhási (Nagy I.), Pécz 
Összeállításban játszó celli kék-sárgák mindent elkövettek, hogy be
kerüljenek az ország legjobb 32 csapata közé. A továbbjutás 
nem csak a játékosokon múlt, és nem is az SVSE elleni mérkőzésen. 
A vendégek. Gárdái - Bánfalvi, Takács, Orosz, Begovits (Kovács) -
Németh, Szálai, Stark (Biocsics), Magony (Menyhárt) - Honti, 
Porpáczy összeállítású csapata ellen a beharangozott biztosnál is 
biztosabb győzelmet aratott a minden csapatrészben jobb Celldö
mölk. A mérkőzés után sajnáltuk igazán a Dorog elleni elmaradt 
győzelmet 

CVSE-Antók Nyomda-Hydro SE Lébény 4:1 (2:0) 
Celldömölk, 1000 néző. V.: Tarczi (Pápa) 
Góllövők: Pécz, Molnár, Dobány, Csákvári 
CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Latyák (Nagy A. 75. p), Csák

vári, Kelemen, Stiber - Molnár, Dobány, Bognár, Lengyel - Balhási 
(Nagy I . 80. p), Pécz. Edző: Sebestyén Attila. 

Lébény: Dold - Gulyás L., Oláh, Moór, Vadász P. (Vadász Z. 60. 
p) - Dávid, Gulyás L, Horváth N., Heizner - Horváth T. (Kovács 46. 
p) , Baracskai (Fülöp 72. p). Edző: Keglovics Ferenc. 

Augusztus 31-én a lébényi csapattal premier bajnoki mérkőzést 
játszott a CVSE-Antók Nyomda. A hazai csapat mindjárt a mérkőzés 
elején magához ragadta a kezdeményezést A sorozatos támadások 
eredményeként már a 9. percben gólt kiáltott a nagyszámú közönség. 
Lengyel szép labdával indította Dobányt, aki bejátszotta magát az 
ellenfél 16-osán belülre, ahol buktatták, de a játékvezető sípja néma 
maradt Szerencsére a labda Pécz elé perdült aki 12 méterről kilőtte 
a jobb sarkot (1-0). 

A gól után is az „Antók-fiúk" uralták a mezőnyt A 31. percben a 
nagyszerűen játszó Lengyel húzott el Bognár labdájával a bal oldalon, 
majd a alapvonalról átívelt a jobb oldalra, és labdáját a jó ütemben 
érkező Molnár élesen a léc alá fejelte. (2-0). 

A gólt követően Csákvárit a lébényi Horváth N . átjátszotta a 16-
osunkon. A szépen kiugró középpályás a bal sarokba irányította a 
lövést, de a kifutó Nagy Z. bravúros vetődéssel hárított. A következő 
percekben a vendégek is vezettek néhány veszélyes támadást, de a 
celli védelem mindig közbe tudott lépni. A 40. percben Horváth N. 
Dobányt buktatta, aki estében még Péczhez tudta továbbítani a labdát 

(Folytatás a következő oldalon) 

Hétről hétre, mérkőzésről mérkőzésre 
NB III . Bakony-csoport 

1. forduló: CVSE-Antók Nyomda-Herend •-• 
Kőszeg-Celldömölk VSE-Antók Nyomda 2-2 9. forduló: (október 5., 14.00) 

2. forduló: MÁV DAC-CVSE-Antók Nyomda 
CVSE-Antók Nyomda-Tapolca 4-1 10. forduló: (október 12., 14.00) 

3. forduló: CVSE-Antók Nyomda-Körmend Ü-Q 
Szentgotthárd-CVSE-Antók Nyomda 3-0 11. forduló: (október 19., 13.30) 

4. forduló: Pápa-CVSE-Antók Nyomda •r-Q 
CVSE-Antók Nyomda-Lébény 4-1 12. forduló: (október 26., 13.30) 

5. forduló: CVSE-Antók Nyomda-Sopron •_• 
Csoraa-CVSE-Antók Nyomda 1-0 13. forduló: (november 2., 13.00) 

6. forduló: (szeptember 14., 15.30) Répcelak-CVSE-Antók Nyomda CM3 
CVSE-Antók Nyomda-Kapuvár 14. forduló: (november 9-, 13.00) 

7. forduló: (szeptember 21., 15.00) CVSE-Antók Nyomda-Tihany • - • Lenti-CVSE-Antók Nyomda Ű-Ű 15. forduló: (november 16., 13.00) 
8. forduló: (szeptember 28., 15.00) Petőháza-CVSE-Antók Nyomda •-• 
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E L L E N F E L E I N K VOLTAK... 
(Folytatás az előző oldalról) 

Pécz egyedül indult kapura, de Tarczi játékvezető* nem adott előnyt, 
szabadrúgást ítélt és Horváthot sárga lappal büntette. A hazai csapatot 
pedig megfosztotta egy ígéretes helyzettől. 

Szünet után az első negyedórában végleg megpecsételődött a Lé-
bény SE sorsa. Az 51. percben a kitörő Dobány elé varázsolták a 
labdát, aki egyet igazított azon, majd 14 méterről a kifutó Dold mellett 
a jobb sarokba bombázott. (3-0). 

Az 57. percben a baloldali szögletzászlónál Stiber tette le szöglet-
rúgásra a labdát A kitűnő ívben belőtt labdáját a védők fölé emelkedő 
Csákvári küldte fejjel a léc alá. (4-0). 

A gól után a lébényiek edzője átszervezte csapatát Lecserélte tá
madóit azért, hogy megakadályozza csapatának még súlyosabb vere
ségét A mester taktikája sikerrel járt, a lesre játszó vendégek védel
mével szemben tehetetlennek bizonyultak a celli támadók. A 82. perc
ben Bognár 20-22 méterről szánta el magát lövésre. A jobb felső 
sarokba lecsapódó labdát Dold kapus bravúrosan tornázta kapu fölé. 
A lövés és a védés megérdemelt nagy tapsot kapott A vendégcsapat 
szórványos támadásait a 86. percben siker koronázta. A Nagy A. és 
Csákvári között kilépő, csereként beállt Kovács 8 méterről védhetet
len góllal megszerezte csapatának a becsületgólt (4-1) 

A jó ajánlólevéllel érkezett Lébény ellen is gólokban gazdag 
mérkőzésen szórakoztatta a hazai csapat a pályára kilátogató szép 
számú közönséget, akik a mérkőzés végén vastapssal köszöntötték 
a levonuló szereplőket. Sportszerű mérkőzésen csak a lébényi 
edző taktikája mentette meg csapatát a nagyobb arányú vereség
től. A hazai csapatban több játékos is felejtetni tudta szentgott
hárdi teljesítményét, de közülük Nagy Z., Stiber, Lengyel és Bog
nár játékát külön is ki kell emelni. 

Az ifjúsági találkozón két jól felkészített csapat játékát láthatták a 
nézők. Az ellenfél feladta a leckét a celli ifiknek, akik csak a 90. 
percben lőtt góllal tudták az egyik pontot itthon tartani. CVSE-Antók 
Nyomda-Hydro SE Lébény ifjúsági mérkőzés eredménye 2-2 (1-2). 
Góllövők: Mórocz T., Győrvári. 

J - tim -

E L L E N F E L E K R E VÁRVA... 
Szeptember 21-én Lentibe utazik a CVSE-Antók Nyomda. Bajno

ki mérkőzésen a két csapat eddig hat alkalommal játszott egymás 
ellen. Lentiben három bajnoki mérkőzés volt ez ideig. Ebből egy 
győzelem, egy döntetlen, egy pedig vereséggel végződött 1947. ok
tóber 12-én találkozott a két csapat egymással először. A kerületi I/B 
osztályában a Pesti - Bartus, Süle - Kiss, Vajda, Létai - Németh, 
Nyfrő, Pukler, Magyar, Ágoston összeállítású CVSE 3:1 arányban 
győzött Lentiben. 

Az NB m-ban utoljára 1990. május 20-án 0-0-ra végződött a két 
csapat mérkőzése Lentiben. Ezen a mérkőzésen a CVMSE színeiben 
az alábbi csapat lépett pályára: Zsolnai - Nagy, Csákvári, Geicsnek, 
Sebestyén - Horváth J., Hetyési (Mészáros), Szentgyörgyi, Balhási -
Pécz, Varga Cs. (Kőszeg). 

A Lenti TE is állandó résztvevője a Négy város labdarúgótornának. 
A tornákon tizenháromszor léptek pályára egymás ellen a csapatok, 
ebből kilenc mérkőzésen (kétszer 1 l-esekkel) a celldömölki csapat 
nyert Legutóbb Celldömölkön 5-2-re sikerült ellenük a felkészülési' 
tornán a győzelem. Az elmúlt bajnoki évadban a Lenti TE a 8. helye
zést érte el az NB III-ban. A döntetlenek csapatának ismerték meg az 
ellenfelek (30 8 15 7 40-34 39). Döntetlennél rosszabb eredményre' 
ellenük mi sem számítunk. Tipp: X 2 1 

Szeptember 28-án a Herendi Porcelán SE labdarúgóit fogadja a 
CVSE-Antók Nyomda. Az 1990-es évek elején négy alkalommal ját
szott a CVMSE Herend ellen az NB III-ban. Amennyiben az alacso
nyabb osztályban játszott bajnoki mérkőzéseket is beszámítjuk, akkor 
összesen hat alkalommal játszottak egymás ellen a csapatok. A hat 
mérkőzésből a celli csapat részéről kettő győzelemmel, három dön
tetlennel és egy vereséggel végződött A Kapuvárhoz hasonlóan a 
Herend sem nyert eddig még Celldömölkön, sőt még gólt sem ért el. 
A három celli mérkőzésen kettő hazai győzelem és egy döntetlen 
született A gólarány 4:0. Utoljára 1992. április 19-én a Kőszegi (Csef-
kó) - Molnár J., Tarczi, Szentgyörgyi, Mészáros - Horváth J., Lakner, 
Balhási, Varga I . - Gelesits (Sebestyén), Sárközi összeállítású 
CVMSE 1-0-ra győzte le a Herendi Porcelánt A győztes gólt Balhási 
1 l-esből lőtte. Tipp: 1 
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>^v A kézilabda-fesztivál végeredménye 
A kategória: (5 csapat) 

1. Budapesti Elektromos SE 
2. Fotex KC Veszprém 
3. Cellép Kf t Celldömölk 
4. IPR Celldömölk 

B kategória (5 csapat): 

1. Kuncsevo Moszkva 
2. Fotex KC Veszprém 
3. Dinamó Pancevo 

C kategória (6 csapat): 

1. SP 29 Opole 
2. Dunafen- SE 

3. CVSE-CELLKOLOR 

D kategória (7 csapat): 

1. Kuncsevo Moszkva 
2. Dinamó Pancevo 
3. Eötvös-Apáczai Kiadó 

Celldömölk 

G kategória (12 csapat): 

1. SP 29 Opole 
2. Budapesti Vasas 
3. Vetterslev-Hom 

Ringsted 
4. Hunyadi Debrecen 
5. Eötvös DSE Celldömölk 

H kategória (6 csapat): 

1. Hunyadi Debrecen 
2. Ikervár SE 
3. Körmend DMTE 
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Szeretne Ön 
szerepelni 

az Új Kemenesalja 
1998. évi 

falinaptárán? 
Keresse 

hirdetésszervezőnket! 

Birkózás 
Meghívásos területi diák bir

kózóversenyt rendeztek Mezőla
kon, ahol ott voltak Ostffyasz-
szonyfa versenyzői is. A keme-
nesi szakosztály dobogós ver
senyzői: 

1987-90. között születettek: 
24 kg: 3. Egervári Gábor 
26 kg: 2. Pongor Zsolt 
28 kg: 1. Kovács Zsolt 

2. Fertig Tamás 
35 kg: 3. Nemes Gergő 
45 kg: 3. Végh Rudolf 
1985-86-os születésűek: 
38 kg: 1. Pongor Zoltán 
45 kg: 1. Boda Péter 
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n r w CELLDÖMÖLK VAROS 
M Mg ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

KEMENESALJA 
Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • A szerkesztőbizottság tagjai: Dala 
József, Györe Géza, t Horváth Lajos {örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nádasdy 
Lajos (nívódíjas), Németh Tibor, Völgyi László. Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai előkészítés: Szignatúra Kft, 
Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175 


