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CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ LAPJA • ÁRA: 27,50 FORINT

Sportkoncepció, jelentés a pénzügyi terv megvalósításáról
Tudósítás a képviselő-testület üléséről
Szeptember 3-án tartotta rendes ülését
Celldömölk Város önkormányzata. Két k i 
emelt napirendi pont tárgyalására került sor,
egyik részről az 1997. évi pénzügyi terv els5
félévi megvalósítása, másrészről a városi
sportkoncepció és feladatterv időarányos tel
jesítése került terítékre.
Az ülés hivatalos részének megkezdése
előtt Makkos István polgármester megtisz
telő' kötelességének eleget téve Ölbei Mária
gyermekvédelmi felügyelőnek sok éves mun
kája elismeréséül „Városért" emléklapot ado
mányozott A polgármester rövid méltatásá
ban elmondta, hogy ölbei Mária 1964 óta
dolgozik a gyermekvédelem területén, mun
kája példaértékű. Sokat tett a nevelőszülői há
lózat kialakításáért, számos gyermeket fogad

tak örökbe segítségével. Jelentős szerepe volt
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megyei és
városi szervezetének megalakításában is.
A lejárt határidejű' határozatokról szóló je
lentés elfogadása után a két ülés közt történ
tekről szólva Makkos István elmondta: java
solja, hogy Celldömölk is lépjen be a Vas
Megyéért Egyesületbe. Ezt a javaslatot a kép
viselők egyhangúlag elfogadták. Ugyanígy
elfogadták azt a javaslatát is, hogy a telepü
léstisztasági versenyre nevezzen be a város.
A Kemenesaljái Művelődési Központ kérel
mét, hogy színpadtechnikai felszerelések és
fénymásoló vásárlására benyújtandó pályá
zathoz pénzügyi garanciát vállaljon a képvi
selő-testület, a pénzügyi bizottság hatásköré
be utalta. Néhány szóban ismertette a búcsúi
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rendezvényeket Erdélyi Antal képviselő ez
zel kapcsolatban kérte, hogy az alsósági ren
dezvények lebonyolításában jobban vegye ki
részét a Polgármesteri Hivatal műszaki osz
tálya. A folytatásban a polgármester elisme
rését fejezte ki a szervezőknek a kézilabda
fesztivál sikeres lebonyolításáért Szükséges
nek tartotta megemlíteni, hogy a polgároktól
elnézést kell kérni a tűi hangos mulatságo
kért
Bárányi Attiláné dr., jegyző ismertette a
két ülés között a számlára érkezett pótelő
irányzatok összegét és szólt az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetbe került önkormány
zatok pályázatának kérdéséről, mivel szep(Folytatás a 2. oldalon)

Meglelte a helyét a pénz
Jánosházán - többszöri nekiru
gaszkodás után - konszenzus szü
letett az érintett hét Önkormányzat
és az intézményvezetők között a
Batthyány iskolánál, valamint az
óvodánál keletkezett 1996-os
pénzmaradvány ügyében. A döntés
alapján a maradványból 131 ezer
forint maradt az óvodánál dologi

kiadásokra, és 360 ezer a Bat
thyány iskolánál. A dukai és a kemenespálfai tagiskola 169 ezer fo
rintos maradványa visszakerült az
illetékes önkormányzatokhoz. A
pénzmaradvány többi része ugyan
csak a fenntartó önkormányzatok
kasszájába került (További jános
házi információk a 3. oldalon.)

Kindertojás-figura gyűjtők
A Kemenesaljái Művelődési Központ klubot szervez kindertojás-figura
gyűjtőknek. A klubvezető Budai László, a klubfoglalkozások kéthetente
vasárnap délelőtt 9-től 12 óráig lesznek. Bővebb információkat a jelent
kezés helyszínén, a KMK 1 l-es irodájában kaphatnak az érdeklődők.

Összefogás a könyvtárakért

Keresse márkaszak üzletünkben!
MOLNÁR-MOLNÁR KFT.
Celldömölk, Tó u. Tel.: 95/422-302

1995-ben celldömölki kezdemé
nyezésre szervezték meg az első
megyei könyvtári szakmai napot az
összefogás a könyvtárakért név
alatt meghirdetett országos akció
keretében. Azóta ez a rendezvény
hagyománnyá vált az idén Kör
mend ad otthont a rangos szakmai
tanácskozásnak az immáron őszi
könyvtári napok névre keresztelt
akció keretében.
Celldömölkön a Kresznerics Fe
renc Könyvtár még két jelentős ak

cióval teszi emlékezetessé a
könyvtári napokat amely az idén
október 6-a és 18-a között kerül
megrendezésre. Az egyik az örö
kös könyvtári tag igazolványok ki
osztásának ünnepsége a könyvtár
leghűségesebb olvasói számára,
amelyet október 15-én 11 órakor
tartanak. A másik az ingyenes be
iratkozási lehetőség október 6-18.
között Az űj tagsági lap, illetőleg
a régi lap érvényesítés után az
1997-es évre szól.
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lás és pontosítás után ezt az előterjesztést
egyhangúlag elfogadták.

(Folytatás az l. oldalról)

A folyó ügyek pont alatt visszautalták
Savaria Otthoni Ápolási és Egészségügyi fij
kérelmét az egészségügyi bizottsághoz: vizj
gálják felül annak igazoltságát hogy még egj
ápolási b t működjön-e a területen. A követ,
kező pontban a képviselők 7 igen, 3 ellen- é.
3 tartózkodó szavazattal megszüntették
Dolgozók Általános Iskoláját tekintettel arra,
hogy az érdeklődés egyre lanyhul az ily,
képzési forma iránt Ez a megszüntetés a kt
vetkező (1998/99-es) tanévtől lesz érvény
ben. Ezzel a feladattal ettől kezdve a megyei
önkormányzat fog foglalkozni. Az Önkor
mányzat a Kemenesaljái Baráti Kör javasla
tára megvásárol két alkotást Szakács Lász]
festőművész hagyatékából, és ezekkel a már
meglévő, Móritz Sándor és Szalőky Sándor al
kotásaibűi összeállt gyűjteményt egészítik k i
*
Egy ellenvéleménnyel elvi döntést hoztak
a képviselők arról, hogy gazdasági társaságot
hoznak létre Celldömölk város és térsége
lesztési programjának megvalósítására,
ülés folytatásában néhány ingatlanvásári
kérelem ügyében döntöttek, mégpedig
tívan. így például nem adják el a Hegyi
élelmiszerboltot egy külterületi ingatlant v
lamint lakótömb körüli területet

tember végén újra be kell nyújtani a kérelmet
Szólt arról is, hogy állami számvevőszéki
vizsgálat folyik az önkormányzatnál a közbe
szerzési eljárásokról. Örvendetes húrként kö
zölte, hogy a közútkezel őség véleménye sze
rint elkerülhetetlen a Sárvár-Tatabánya út
felújítása, így a Celldömölköt elkerülő útsza
kasz megépítése. A tervek szerint a jövendő
út a nemrég elfogadott Általános rendezési
terv által kijelölt nyomvonalat követné. A
Müllex K f t problematikájával kapcsolatosan
elmondta: megépült a szemétátrakó a merseváti szeméttelepen, és hamarosan szemétku
ka-csere akciót szervez a kft Erdélyi Antal
képviselő hozzászólásában kérte a szemét
szállító
vállalat
szerződésének
felül
vizsgálatát Válaszában a polgármester el
mondta, hogy a szerződést pénzügyi oldalról
megvizsgálták, hiányosságokat nem tapasz
taltak.
A következő pontban az 1997. év költség
vetésének első félévi megvalósítását vitatták
meg a képviselők. Az írásos anyagból kide
rül: a gazdálkodást különösebb fennakadások
nélkül sikerült lefolytatni. A bevételek jóval
a tervezettek felett vannak, de sok olyan be
vétel is jelentkezett ami a második félévben

nem lesz. Ami a kiadásokat illeti, azok meg
felelő nagyságrendben realizálódtak. A pol
gármester kiegészítésében elmondta, hogy az
év végéig tervezett beruházások közül egye
dül az alsósági orvosi rendelők építésének
van reális lehetősége. A könyvvizsgáló sze
rint szükséges átvilágítani az intézményeket,
de azon se kell meglepődni, ha az ilyen vizs
gálat azt bizonyítja be, hogy egyes intézmé
nyek alulfinanszírozottak. Füzesi László
hozzászólásában elmondta: a pénzügyi bi
zottság megtárgyalta a jelentést és elfogadás
ra javasolja azt Szerintük is szükséges az
óvodák helyzetével foglalkozni. A képvise
lők egyhangúlag elfogadták az előterjesztett
javaslatokat
A folytatásban a városi sportkoncepció
időarányos végrehajtásáról szóló jelentést
tárgyalták meg a képviselők.
Az írásos anyag az elmúlt két év esemé
nyeit taglalja. Az iskolai testnevelés és sport
cím alatt az iskolai sportkörök munkájáról és
eredményeiről számoltak be.
Külön kiemeli az anyag a kézilabda terü
letén elért kiváló eredményeket. A verseny
sport részben főleg a labdarúgás eredményei
ről olvashatunk.
A jelentés szükségesnek tartja a CVSE lé
tesítményeinek felújítását Néhány hozzászó
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* JANOSHAZA * JANOSHAZA * JANOSHAZA * JANOSHAZA *
Véd ett gesztenyefák
A jánosházi önkormányzat több mint fél
millió forintot fordított a vadgesztenyefák vé
delmére. A Tanakajdi Növényvédő Állomás
július-augusztus hónapban végzett permete
zést. Az eredmény most még nem látványos,
a tájékoztatás szerint a hatás a jövő évben lesz
tapasztalható.
Ide tartozó hír, hogy elkészült Jánosháza
parkjainak rendezéséhez,
megújításához
szükséges fakivágási tervdokumentáció. Eb
ben a dokumentációban megtalálható a faál
lomány értékelése, ami szerint értékük közel
60 millió forint

Megszépült hivatal
Az elmúlt hónapokban megszépült a pol
gármesteri hivatal épülete. Még hiányoznak

az ablakokról a zsalugáterek. Felhelyezésük
a csapadékos időszak előtt megtörténik.
A hivatal épülete előtt rövidesen megkez
dődik egy 8 személygépkocsi részére elegen
dő parkoló kiépítése. A munkálatok befejez
tével megváltozik majd a forgalmi rend az
érintett utcában.

Kaotikus állapotok
Meglehetősen kaotikus állapotok voltak a
gyógyszertár környékén, ahol nem egy eset
ben még tehergépkocsik is parkoltak a járdán,
akadályozva és az úttestre kényszerítve a
gyalogos közlekedést a forgalmas útszaka
szon.
Az önkormányzat korlátokat állított fel az
úttest és a járda közé, hogy kikényszerítse
ezzel a szabályos közlekedést és megszün
tesse az állandó balesetveszélyt

I
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Újra a csatornáról
Jánosházán is aktuálissá vált a település
szennyvízcsatorna-hálózatának megépítése.
A pénzigényes munka kivitelezésének meg
kezdése előtt a közeljövőben ismét foglalko
zik a nagyközség képviselő-testülete.

Gyémántdiplomás pedagógus
Gyémántdiplomás pedagógust köszöntöt
tek a közelmúltban Jánosházán. A 79. évében
lévő Almás! Tivadarné, sz. Kiss Klára 1937.
június 17-én vette át diplomáját a kőszegi Ta
nítóképző Intézetben. Pályakezdőként abban
az időben négy éven át nem volt módja a
választott hivatás gyakorlására. Első tanítói
kinevezését 1941-ben kapta meg, ami a vend
vidéki Palinára szólt Három év után Telekes,
aztán Körtvélyes-puszta, majd Jánosháza kö
vetkezett Ez utóbbi helyen 24 évig tanított
innen ment nyugdíjba 1973-ban.
Klára néni, aki jó egészségnek örvend csak a lábai rakoncátlankodnak - kézimunkázással, olvasással, rejtvény fejtéssel és a ház
körüli munkák ellátásával tölti az idejét
A gyémántdiplomát Polyák Istvántól, a
Batthyány Általános Iskola igazgatójától a la
kásán vette á t A jókívánságokhoz mi is csat
lakozunk.
Völgyi L.

VIDEOTECHNIKA S Z E R V I Z NYÍLT CELLDÖMÖLKÖN
1997. szeptember l-töl a Sági u, 16. szám alatt

Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587
GARANCIÁVAL JAVÍTUNK: - videókat kamerákat
- televíziókat monitorokat
- HI-FI-készülékeket
- autórádiókat
- mikrohullámú sütőket

Decemberben ismét

1

Új Kemenesalja falinaptár
Lapunk szerkesztőbizottsága - az olvasók és a hirdetők körében
végzett felmérésekre, valamint az előző évek tapasztalataira hagyat
kozva - ismét elhatározta, hogy megjelenteti az Uj Kemenesalja 1998.
évi falinaptárát A mellékletként készülő falinaptár a korábbiakhoz
hasonlóan önköltséges, ami esetünkben azt jelenti, hogy a rajta sze
replő hirdetések bevételeiből fedezzük az előállítás költségeit így az
olvasók ingyen kapják meg. A falinaptáron mintegy húsz, névjegy
kártya mérení hirdetés elhelyezésére van lehetőség. Ez persze csak
átlagos méret akik ennél nagyobb felületet szándékoznak vásárolni

ÚJ!! TV-KÉPCSŐ FELÚJÍTÁS
Rossz, halvány képcsövét új, nyugati technológiával olcsón felújítjuk.
TÖKÉLETES SZÍNEK, ERŐTELJES KONTRASZT
- 1 év garancia
VÁRJUK KEDVES

ÜGYFELEINKET!

FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök
reklámjuk elhelyezésére, ennek sincs akadálya. A korlátozott megje
lenési hely miatt azonban fontos, hogy a vállalkozók, a vállalatok és
esetleg magánszemélyek idejében jelentkezzenek igényeikkel.
A hirdetések leadásának határideje: 1997. november 3-a, helye:
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk, műszaki osztály, Nagy Antal.
A hirdetési tarifák:
90 x 50 milliméter - névjegykártya méret 6 500 forint + áfa
90 x 100 milliméter - kétszeres méret
12 000 forint + áfa
A hirdetésben fekete-fehér fényképet is el lehet helyezni, a három
alkalmazott alapszín: píros, kék, fekete.
Az 1998-as falinaptár a decemberi első lapszámunkban jelenik
meg, s amint közöltük, ingyen jut el az Új Kemenesalja minden
olvasójához.

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

1997. SZEPTEMBER 25.

( \ & r \

Ismét nyitva az „Andi-bolt"
1

5;

Tanfolyamok a művelődési központban
Ezen az őszön is számos tanfo
lyamot indít a celldömölki Keme
nesaljái Művelődési Központ. Bő
vebb felvilágosítást a KMK-ban
kaphatnak az érdeklődők szemé
lyesen vagy telefonon a 420-037es számon. A nyelvtanfolyamok
közül indul német kezdő és közép
haladó. A tanfolyamok 60 órásak
és heti két alkalommal kerülnek
megtartásra. Ugyanilyen feltételek
mellett szerveznek angol középha
ladó kurzust is. A német nyelv
tanfolyam 7000 illetve 8000, míg
az angol 7000 forintba kerül. Alsó
tagozatos gyermekek számára

szombat délelőttönként 9-10 órffl
jazz-gimnasztikát tart Tamás Gj
bomé. A 12 foglalkozás ára 21Q
forint. 7 éves kortól lehet rock an
roll kurzusra jelentkezni. A külön
böző szintű, 16 alkalommal meg.
tartandó tanfolyam ára 2400 Ft, v<
zeti Döbrente Dezső. A Keme.
nesalja Néptánccsoport utánpótlSi
együttesébe várja a táncos lábú %,
18 év közötti gyerekeket és fiat*
lókat. Ipsics Ferenc gyermek nép.
tánctanfolyamot tart az 5-8 évei
korosztálynak. A 20 foglalkozási
magába foglaló kurzus 2000 fo.
rintba kerül.

•

AGRO EN-TA

1
Ez év április 13-án zárt be az „Andi-bolt" néven ismert élelmiszerüzlet
Celldömölkön a Temesvár és a Hámán K. utca sarkán. Az üzletet még
1991-ben vásárolta meg Schimmer Andrea a privatizáció során. Az idő
közben elavult épületet teljesen lebontották, és négy hónap alatt egy
egészen új, modem épületet varázsoltak a helyére. Az eladótér ily módon
24-ról 54 négyzetméteresre, a raktárhelyiség 10 négyzetméterről 100
négyzetméteresre bővült. Az ízlésesen berendezett, patikatisztaságú bolt
ban bővült az áruválaszték is, és hetente más-más áruféleséget 20-30
százalékos kedvezménnyel árusítanak a naponta 5-tóT 19 óráig folyama
tosan nyitva tartó üzletben.
V.L.

AHOL A VÁSÁRLÓ A LEGDRÁGÁBB!

A CELLDÖMÖLKI
LAKBÉR ÁRUHÁZBAN
^90OT-

Celldömölk Város Önkormányzatának
26/1997. (IX. 3.) sz. rendelete
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a lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak
megállapításáról szóló 44/1996. ( X I I . 18.) sz. rendeletének
módosításáról

ŐSZI VÁSÁR,

Thomson TV
Daewo TXT
Ágynemtf
Paplan
Szabadidőruha
Krepp ágynemű"
Törülköző

MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ
SZAKÜZLET
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: 95/422^18.
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T E L E F O N O K , CSILLÁROK, KEPÉK
REKLÁMÁRON!

M
A rendelet 2. §-ának (2) bekezdése az alábbira változik:
2. § (2) HŐdíj: Ft/GJ

968

2.§
A rendelet 2. §-ának (3) bekezdése az alábbira változik:
2. § (3) Melegvíz hődíj: Ft/m

202,64

3

3-§
Ez a rendelet 1997. október 1. napján lép hatályba.
Celldömölk, 1997. szeptember 3.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

A LEGKORSZERŰBB B U R K O L A T O K
A L E G N A G Y O B B VÁLASZTÉKBAN

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

SZERETETTEL
VARJUK
KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
Celldömölki LAKBÉR ÁRUHÁZ
dr. Géfin Lajos tér
Telefon: 95/420-139

ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT.,
ZALAKERÁMIA RT. termékei,
BAUMTT vakolatok, valamint
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók.
JAUOLAP ES CSEMPE
20 000 Ft feletti készpénzes vásárlása esetén
5% kedvezményt adunk!
- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk!
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A fényképi realizmus
színpompás olajképeken
Göncz János

kiállítása

„Nekem nem voltak mestereim, én mindent
magamtól tapasztaltam ki a festészetben" mondja magáról Göncz János hídvégi naiv fes
tő. Valóban ilyenféle gondolatok motoszkálnak
az Ádám Jenő Zeneiskola és a Kresznerics Fe
renc Könyvtár feljárójában kiállított képek lát
tán az ember fejében. Falusi jelenetek, életké
pek, ma már feledésbe merült népi játékok, mes
terségek elevenednek meg az erős színekkel
megfestett naiv realista irányzathoz sorolható
képeken. Maga a szerző mondja, hogy a képein
szereplő személyek és épületek valósak, és hogy
tudatosan arra törekszik: élethűen, felismerhető
en árázolja „modelljeit". Nem célja a megbotránkoztatás vagy bármiféle mesevilág kialakítá
sa és ábrázolása. Emléket akar állítani a jövő
nemzedéknek, hisz a természettel közeli kap
csolatban álló paraszti lét immár a múlté. Ke
mény, nehéz munkával teli napokat éltek, de a
jövő nemzedéknek ismerni kell ezt, hiszen az ő
gyökereik is valahol ebből a világból (is) táplál
koznak.
Göncz János 1934-ben született parasztcsa
ládban. A falu életét már gyermekkorában meg
örökítette. Számára a legszebb ajándék mindig
a ceruza és a papír volt. Iskoláit szülőfalujában,
majd egy ideig Enyingen végezte. A háború
után a lendvai gimnáziumban érettségizett Ezt
követően szerszámkészítő szakmát tanult A
nagy elvándorlások idején - az 1960-as évek
második felében - az akkor még Nyugat-Né

metországnak nevezett államba ment vendég
munkásnak, tervei szerint 2 évre - 26 lett belőle.
Ma nyugdíjas és főleg szlovéniai szülőfalujában
él. Talán a honvágy volt az, amiért elkezdett
festeni. Dél-Németországban élt és itt idézte fel
emlékeit és szülőfaluját Először - valószínűleg
- maga is megdöbbent, milyen részletesen em
lékszik mindenre. Készültek a képek és - kö
zöttük otthon érezte magát. Mikor rákérdeztem,
hány képet festett ez idáig, csak „átlagolással"
számította ki a 300 alkotást úgy tűnik, nem
fontos a mennyiség, inkább a megörökítendő
témák diktálják a művek megszületésének mi
kéntjét és miértjét
Hosszú hagyománya van a szlovéniai Mura
vidék magyarsága és Vas megye közötti kap
csolatnak. Kiemelkedő a kulturális együttműkö

Bérletes színházi előadások
A celldömölki színházi évad
most is a könnyed szórakozás ked
velőinek igényeit elégíti ki. A ha
gyományokhoz híven négy előadás
kerül bemutatásra. Ezek a követke
zők:
1. Békeffi-Lajtai: A régi nyár

/
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MUNKARUHA,
CSEMPE, JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
Csempék, járólapok
széles választéka.
Fürdőszoba- berendezések,
szanlterek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
csempe-,
járó lap rag asztó k.
\
A

Szeretettel
várjuk
kedves
vásárlóinkat!
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című zenés játéka a tatabányai Já
szai Mari Színház előadásában.
Rendező: Pethes György.
2. P. Barillet-J. P. Grédy: A
kaktusz virága című zenés vígjáté
ka a veszprémi Petőfi Színház mű
vészeinek előadásában. Rendező:
Szilágyi Tibor.
3. Heltai Jenő: Naftalin című
színjátéka a veszprémi Petőfi Szín
ház előadásában.
4. Molnár Ferenc: A testőr című
vígjátéka a veszprémi társulat ven
dégszereplésében. Rendezte: Koltai Róbert
Bérletek ára: I . hely 2700, I I .
hely 2400, nyugdíjasoknak és diá
koknak 2100 forint Válthatók a
KMK 11. számú irodájában. Igény¬
bejelentési határidő október 5.
A Dukai Takách Judit Játékszín
Alapítvány páholybérletei: arany
15 000, ezüst 10 000, bronz 6000
forint. Válthatók az alapítványnál,
illetve a KMK igazgatójánál.

Ajándékkönyvek a könyvtárnak
Újabb eredménye van annak a
felhívásnak, amelyet a celldömölki
Kresznerics Ferenc Könyvtár inté
zett a Kemenesaljáról elszármazott
jelentős személyiségekhez, hogy
megjelent kiadványaikkal bővítsék
a könyvtár állományát, ezáltal job
ban követhető legyen életútjuk és
munkásságuk. A legújabb külde
mény Hülvely István politológus
tól érkezett aki a debreceni Kos
suth Lajos Tudományegyetem
munkatársa. Három, a politikai tu
dományokkal foglalkozó kötetet
juttatott el Celldömölkre. Az első,
az 1994. évi önkormányzati válasz
tások politikai szociológia körké
pét tartalmazza. A kötetben Haskő
Katalinnal közösen A második ön
kormányzati választás Kemenesal
ján - Celldömölk és vonzáskörzete

címmel jelentetett meg tanulmányt
A második kötetet is a fenti szer
zővel közösen írta. Ez az alapmű
Bevezetés a politikatudományba
címet visel, és rövid áttekintést ad
a politikáról. A harmadik Monetarizmus: múlt és jelen - Deviancia
vagy normalitás című, az MTA
Debreceni Akadémiai Bizottsága
és a Friedrich Ebért Alapítvány ál
tal 1996-ban rendezett azonos cí
mű konferencia anyagát tartalmaz
za. Ebben Hülvely A monetarizmus, avagy a kapitalizmus dilem
mái címmel megtartott előadásá
nak szövegét találjuk. Termé
szetesen, a felhívás továbbra is ér
vényes, bízunk benne, hamarosan
újabb kiadványok érkezéséről tu
dósíthatunk.
gy-

Schimmer

Győző
gyepmester

Iskolakezdésre
101 fiatalt részesített beiskolá
zási segélyben a kemenespálfai ön
kormányzat. Az iskolások szemé
lyenként 2000, az óvodások 1000¬
1000 forint juttatásban részesültek
a tanévkezdés alkalmából.

dés is. Példamutató a könyvtárak közötti kap
csolat de számos énekkar, néptáncegyüttes is
vendégszerepelt kölcsönösen. Ennek a hagyo
mánynak és Mihók Tamás celldömölki lakos
baráti kapcsolatainak köszönve jött létre a kiál
lítás, amelyet szeptember 2-án nyitott meg dr.
Bellérné Horváth Cecília, a Kresznerics Fe
renc Könyvtár igazgatója az Ádám Jenő Zene
iskolában. A megnyitón a művész (képünkön)
keresetlen szavakkal köszönte meg a meleg fo
gadtatást.
A kiállítás külön színfoltja, hogy Göncz Já
nos felesége, Júlia, aki nemrég kezdett el kép
zőművészettel foglalkozni, is kiállította néhány
festményét és festett tányérját. A tárlat e hó vé
géig tekinthető meg a zeneiskola kamaratermé
ben és a könyvtár feljárójában.
Györe Géza

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

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok,
kutyák bejelentése.
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Bakó László
Bakó Lászlóról tudom régóta, hogy vadá
szik, most mégis a legújabb élményekről be
szélgetünk. Első kérdésem arra vonatkozik,
miért éppen Namíbiát választotta.
- Véletlenül kerültem oda. A télen Kovács
Lajos barátom hívott meg egy alföldi vadá
szatra. Esti beszélgetés során vadásztársunk
említette, hogy Namíbiába készül és társat
keres. Szívesen jelentkeztem, vonzott a lehető
ség. Neki barátja az a müncheni űr, akinek a
farmjára utaztunk, így 30 százalék engedményt
kaptunk. A vadászat nem került annyiba, mint
nálunk a külföldinek gímszarvast lőni.
- Meddig tartott az út?
- Június 5-én Frankfurtból indultunk este
9 órakor egy Jambó típusú óriásgéppel, más
nap reggel 9 órakor landoltunk a főváros
Windhoek repülőterén. Vártak bennünket, és
mentünk a tulajdonos 18 ezer hektáros farm
jára, ez Windhoektól 250 kilométerre van.
-Milyen benyomásokat szereztél az ott töl
tött tíz nap alatt?
- Részben az ottaniak elmondása alapján
tudom, részben a saját tapasztalatom is, hogy
Namíbia felszínét a Kalahári és a Namíb si
vatagba olvadó fennsíkok alkotják. Ahol mi
voltunk, az a terület 1800 méterre van a ten
gerszint felett Száraz a levegő, nagyon érde
kes a klíma. Reggel plusz egy, mínusz egy
fok van, napközben pedig 25-27 fok, és a 27
fokban is el lehet viselni a pulóvert, de ha
leveted, nem érzed a hiányát. A nap reggel
fél hétkor kel, este hatkor nyugszik, és hirte
len sötét van. Január Óta egy csepp eső sem
esett, a folyómedrek szárazak, dohányozni
kint nem szabad.
-Mi van az állatokkal, hogyan vészelik át
ezt a nehéz időszakot?
- A természet sok mindent megold. A fák
2-3 méter magasra nőnek, a növényevő álla
tok a fák leveleit eszik. De a természet is
védekezik, hosszú, hegyes tüskék gátolják
meg a fák teljes lombtalanítását Mindenütt
legelők, erdők, bozótok, hegyek vannak,
szántóföldet nem láttam.
- Milyen volt az ellátás?

Ezüstérmes nagykudu.

- Európai szintű, a napi háromszori étkezés
bőséges volt A bécsiszelet oryxból készült,
és jobb volt, mint a borjúhús. A farmon egy
ház van három apartmannal, fürdőmedencé
vel, gazdasági épülettel, és van a feketék la
kása, amire a kajiba szó illik.
- Milyen viszony van a feketék és a fehérek
között?
- A fehérek általában német telepesek, úgy
tűnt, mintha összhang lenne, de ez az össz
hang felszínes. A feketék nem nagyon törik
magukat a munkában. A farmon négy néger
család dolgozik, illetve a férfiak dolgoznak,
a nők otthon 4-6 gyermeket nevelnek. A csa
lád hetente kap 5 kiló vadhúst és 40 namíbiai
dollárt.
- Mihez lehetne ezt viszonydani?
- Egy üveg dél-afrikai vörösbor 26 dollár
ba kerül.
- Voltak-e nagyobb települések?
- Utunk során egyszer haladtunk el kis bá
nyászfalu mellett, aranybányászok lakják, fe
hérre meszelt házaik a rendezettség képét
mutatták. A legközelebbi 5-6 ezer fős kis vá
ros Omaruru, a szélsőségek városa. Bent ele
gáns épületek, boltok, bankok vannak. Egye
di tervezésű"paloták sorakoznak pálmafákkal,

ML

1

kerítésekkel, a kerítés fölötti szögesdróthálí
a közbiztonságra utal. A város szélén vannak
a viskók, ahol a bádognak nagy becsülete;
van.
- Gondolom, másnap már vadásztatok...
- Azért az nem ment annyira gyorsan.
Először a fegyvereket kellett belőni. Lőlapra
lőttünk kétszáz méter távolságból. Meggy&í
ződtek róla a vendégek, tudunk-e lőni. Ha!
igen, akkor mehetünk a terepre. A farmer a
vadásztatásból él, neki sem mindegy, milyen
az elejtett vad trófeája, eladja a vad húsát is.
Ha valaki hibáz, sebez, a vad nem kerül elő,
a véreb nem találja meg, a teljes árat kell
fizetni. Nekünk ilyen gondunk nem volt Sőt,
a gazdának az volt a kérése, ne lapockán lőjük
meg a vadat, mert így sok a veszteség, hanem
a lapocka mögött 9-10 centivel. Ennek is si
került eleget tenni.
- Hogyan telt egy vadásznap?
- Reggel 8 órakor terepjáróra ültünk, délig
mentünk, ebéd után szintén, háromnegyed
hatig. Ha az útról látható volt a vad, akkor
lőhettünk. Lövésre engedélyt a farm intézője
vagy a néger fővadász ad. Vadbőség van,
mégis nagyon nehéz volt vadászni, álló vadat
nem lehetett találni, a terep köves, sziklás bo
zótos terület, jó rejtőzködő hely a vadaknak.
Ráadásul ott naponta vadásznak, a vad riadt
- Miért kocsiról történt a vadászat?
A bozótok között lövésre készen közle
kedni nagyon nehéz. Van más oka is, a kövek
alatt sok veszélyes kobra van.
- Vannak-e oroszlánok?
-Korábban voltak, most 260-300 kilomé
terrel északabbra vannak. Leopárd nyomával
viszont találkoztunk.
- Mire vadásztál és milyen eredménnyel?
- ö t vad kilövésére volt engedélyem. A
nagykudu Afrika legszebb, legnemesebb an
tilopja. Gyönyörű, ahogy a szarvát hátravetve
fut A hegy tetején tartózkodnak, és csak enni
járnak le. Figyeltük a terepet, semmi mozgás
- a sok páviánt kivéve, ha veszély van, riaszt
ják a többi vadat Ezúttal is így történt, a
nagykudu csapat megindult, elöl a vezérte1

-
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bén, utána a borjak, a kisebb bikák, mindig
leghátul megy a legnagyobb bika. Csak egyegy villanásra láttam, sok idő nincs, gyorsan
kell cselekedni. Sikerült. Érdekesen alakult a
^bra kilövése. A kudukhoz hasonlóan a he
gyen tartózkodnak. Már úgy nézett k i , hogy
pem lesz eredmény, amikor a fővadász intett:
ott van a zebra. Veszem a távcsövet, csak
nehezen fedezem fel. A fővadász azt látta,
ahogy a zebra a farkával hajtotta a legyeket,
IdtúnŐ szeme van. A lövés a jelenlévők cso
dálkozására sikerült, lemértük, 400 méterre
voltam a zebrától. A sziklás terepről csörlővel
sem tudták levontatni, ott szedték szét, zsá
kokban hordták le és vitték a városba. Este a
főnök pezsgőt bontott Oryx antilop. A négy
éves bikát előbb be kellett cserkészni. Le
szálltam a kocsiról, igyekeztem közelebb fér
kőzni hozzá, mintegy 300 méterről lőttem. Jó
lövést kapott, mégis elment még 350 métert
Azt hittem, nem látom többet Aranyérmes
lett A Thomson gazella ezüstérmesre sike
rült Egyedül a varacskos disznót lőttem les
ből. Nálunk a vaddisznó este jár, ott délután

A r a n y é r m e s oryx-antilup.

jött Agyara 25 centiméteres, ezüstérmes. A
zebrának nincsen trófeája, bőrét készítik ki.
-Biztos akadt néhány érdekes epizód a sok
vadászélményen kívül is...

UJ K E M E N E S A L J A
- Kettőt említek. A repülőtérre mentünk
egy egyenes, a végtelenbe nyúló úton, a talajt
legyalulják, arra jön a bitumen és kész az ú t
Ezen a hosszú úton három autóval találkoz
tunk. A főnök megjegyzi: mire ez a nagy
forgalom? Bementünk a városba emlék
tárgyat venni, érdekes, hogy a gyékényen
áruló feketék két-három nyelvet is jól beszél
nek. A boltban cigarettát akartam venni, de
ott nem volt, szólok a barátomnak, gyere,
menjünk át egy másikba. Az előttünk álló úr
hátrafordul: maguk is magyarok? Harminc
éve települt ki.
- A vadászok többfélék, az igazi vadász
szereti a természetet, van. aki sportnak tartja,
és van, aki a jó falatokért vadászik. Melyik
csoporthoz tartozol?
- Számomra a vadászat sok gyönyörűség
gel járó szenvedély, a vad megközelítése, te
rítékre hozása, különleges trófeák gyűjtése a
meghatározó hobbi. A trófeákat később szál
lítják haza, addig a sok szép fénykép segít az
élmények felelevenítésében.
- Köszönöm a délutáni beszélgetést.
Káldos Gyula

A Vas Megyei Közgyűlés kemenesaljai kitüntetettjei (5.)
Péter József nyugalmazott karbantartó
A Vas Megyei Közgyűlés öt kemenesaljai
személyt tüneteit ki az Önkormányzat Szol
gálatáért Kitüntető oklevéllel és emlékplaket
tel. DT. Bérdi Gusztáv orvost, Baranyai Attiláné dr. közjegyzőt, Pataki Márton nyugalma
zott tanárt és Pavlics István jánosházi plébá
nost már korábbi számainkban bemutattuk.
Ezúttal ötödikként Péter Józsefet, az Imahá
zai Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet dolgo
zóját ismerhetik meg olvasóink.
Péter József tősgyökeres mesteri, itt született,
általános iskolai tanulmányait is itt végezte, az
inasévek után a honvágy visszahozta a faluba,
ma pedig 44 évi aktív munka után itt tölti a
megérdemelt pihenést, mint nyugdíjas.
Budapesten tanult villanyszerelő szakmát,
ahol 1954-ben végzett A két év katonai szol
gálat után, 1960-ban családot alapított, és há
zat épített a faluban. Két gyermeke van, akik
szüleiktől meglehetősen messze találták meg
a boldogulásukat Egyikük Pécsett tanárnő,
másikuk Tatabányán ápolónő. Jóska bácsi két
unoka boldog nagypapája.
A ledolgozott 44 év két munkahelyhez kö
tődik. Az ÉDÁSZ celldömölki kirendeltségé

nek szolgálatában eltöltött 10 év után Imaháza
következett, ahová 34 éven át járt Jóska bácsi
minden nap. Itt karbantartó szerelőként gyako
rolta a szakmáját, és használta fel mindazokat
az ismereteket, amelyeket a számos tanfolya
mon szerzett Letette a villanyszerelő mester
vizsgát, megszerezte a lánghegesztő, a csator
na- és vízmúkezelő szakmát, valamint elektro
technikai vizsgát is tett Szükség is volt az
„ezermesterre", hiszen az intézet területén min
den műszaki munkát, a vízvezeték-szereléstől a
villanyszerelésig a néhány fős karbantartó bri
gádnak kellett elvégeznie. Szerette a munkáját
és a kollégáit, akik most hiányoznak.
Munkahelyén 22 évig volt szakszervezeti
titkár, aminek elismeréseként a SZOT okle
véllel, illetve kitüntetésének ezüst fokozatá
val jutalmazta. A faluban végzett társadalmi
munkájának elismeréseként is arany kitünte
tést vehetett á t
Jóska bácsi a nyugdíjas életet még csak
kóstolgatja, hiszen ez év május 28-án vonult
pihenni. Persze unatkozni még nem volt ide
je, hiszen egy falusi házban, a kertben és a
ház körül mindig akad bőven tennivaló. Más

Újdonság a könyvtárban
Megtorpanni látszott a magyar néprajzi könyvkiadás (is). Megtor
panni látszott az Új magyar tájszőtár és a Magyar néprajz köteteinek
kiadása is, részproblémákkal foglalkozó könyvek is elvétve kerültek
kiadásra. Az idén változni látszik a helyzet, megjelent a Magyar nép
rajz hétköznapi élettel foglalkozó kötete és a Néptánc kislexikon.
A (nép)tánc a maga nyelvhez nem kötöttségével mindig fontos
helyet foglalt el a művészetek sorában. Persze, ez a tevékenység is
rengeteget változott századunkban. Míg régebben szigorúan kiemelt

részt ott a szőlő a Sághegyen, ami szinte
egész éven át ad munkát Ezentúl több ideje
lesz kijárni a közeli tavakra, hogy kedvenc
időtöltésének, a horgászásnak hódolhasson,
együtt az unokákkal.
Péter Józsefnek gratulálunk a kitüntetés
hez, és kívánunk hosszú, jó egészségben el
töltött nyugdíjas éveket!
Nováki M.

eseményekhez és a párválasztáshoz kötődött a tánc, ma inkább az
ünnepi alkalmak kiegészítője mellett a puszta szórakozás eszköze lett
A Néptánc lexikon két funkciót próbál betölteni. Egyik oldalról álta
lános, a tánccal kapcsolatos fogalmak tömör magyarázatát adja, míg
másfelől a magyar néptánccal kapcsolatos mélyebb ismeretek alapos
tárháza. Szinte minden ismert tánc rövid leírása szerepel a kötetben,
így megtalálható a twist, az onestep, a bossa nova stb. leírása, de
szerepel a pantomim címszó is. A magyar néptánccal foglalkozó le
írások bő képanyaggal és táncírással bővülnek ki. Néhány cím: egeres
tánc, legényes, tüskömtánc stb.
Györe Géza
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A főorvos elmondta: a felnőtt korú lakosság
fogszakorvosi ellátása mellett égetően szükség
lenne egy iskola-fogszakorvosi állás betöltésére
is. Ámde az eddig többször is meghirdetett ál
lásra mind ez ideig megfelelő jelentkező nem

akadt. Jelenleg a felnőtteket ellátó fogszakorvo.
sok helyettesítik, de három hónap elteltével e«
a tb nem finanszírozza.
Celldömölkön és környékén átszervezésre
nincsen szükség, marad a jól bevált régi rend ét
beosztás, amit a lakosság ismer és tud. Fogszalcorvosi ügyelet nem volt és ezután sem lesz,
ugyanis 30 000 fő alatti lakosság esetében nem
is szervezhető!
A közszájon forgó híreszteléssel szemben a
szakorvosi szűrővizsgálat nem kötelező! Mégis
azt mondhatjuk: személyes érdekünkben, egész
ségünk érdekében ajánlott! A rendeletben ígért
,.Kiskönyv" sincsen még meg - hogy mikor lesz
meg, az a dodonai jósok titka - , de feljegyzés
készül mindenkiről, papír van róluk. És a ké
sőbbiek során, szükség esetén ennek alapján
van igazolás és az esetleges orvosi ellátás során
kedvezmény is. Hogy milyen „eredményes"
volt a legújabb rendelkezés, mutatja az, hogy az
orvosi és technikai szakellátást igénylő fizető¬
képes kereslet soha nem tapasztalt alacsony
szintre zuhant.
A „fogas kérdésekkel" kapcsolatos beszélge
tés leglényegesebb tartalmát adjuk közre, amit
ismerni érdemes, ami hasznos. A magunk részé
ről megállapíthatjuk azt, hogy dolgozó népünk
aligha lépett be aparadicsom kapuján, amint azt
a miniszterelnök úrnak a parlament őszi ülésé
nek első napján elmondott beszédéből követ
keztetni lehetne!
Nádasdy Lajos

Irattára és a Lakitelek Alapítvány 1992-ben kö
tött.
E megállapodás alapján a Magyar Honvédség
JJ. világháborús veszteségeit mágneslemezre
vitték.
Az adatbázis több mint 650 ezer személyi
adatkarton feldolgozását tartalmazza. A szolgál
tatást 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. Tele
fon: 06-1-214-2072.
Adaüap igényelhető a celldömölki MDF-nél
is, Pőcze Istvánnénál a Gábor Áron u. 6. szám
alatt
A Magyar Demokrata Fórum igyekszik a
műit lezárásához, a I I . világháború okozta, de
máig fájdalmat okozó bizonytalanságok elosz
latásához hozzájárulni.

Fogas kérdések - ahogy az illetékes látja
A közelmúlt hetekben megszaporodtak mind
az országos, mind a regionális sajtóban a fogá
szati szakrendelésekkel kapcsolatos közelmények, esetenként foglalkozott vele a rádió köz
érdekű magazinja és a televízió is, meglehetősen
felkorbácsolva a társadalom súlyosan érintett,
alsóbb, dolgozó rétegeinek indulatait. A külön
böző* híresztelések a fogászati szakellátás átala
kításáról, átszervezéséről, jövőbeni módjáról vá
rosunkban és a hozzá tartozó településekkel
kapcsolatban arra késztettek bennünket, hogy
megkérdezzük dr. Mihály András fogszakor
vos, csoportvezető főorvos, szakmai koordiná
tort: valójában mi a helyzet e téren ma, és mi
várható a jövőben?
- Az 1995-ben kiadott kormányrendelet azóta
többszörösen is módosult. Ennek során egy éve
megszűnt a teljesen ingyenes fogszakorvosi el
látás és kezelés, azaz a 18-60 év közötti aktív
korú dolgozóknak az orvosi kezelésért is fizetni
kell. Korábban a társadalombiztosítás fizette a
teljes alapellátás díját, illetőleg meghatározott
összeget fizetett a fenntartó önkormányzatok
nak, s ha adódott különbség, azt az önkormány
zatoknak kellett kipótolniuk. Ez év júliusától új
ból változott a helyzet, minden érdekelt részére
hátrányosan. Ettől kezdve lényegesen kevesebb
a tb-hozzájárulás összege: a korábbinak körül

3$>°

Közlemény

A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel a
Magyar Demokrata Fórum díjtalan adatszolgál
tató tevékenységet indít. Az MDF Keresőszol
gálat segítséget nyújt mindazoknak, akiknek ro
kona, ismerőse eltűnt a II. világháborúban.
Az adatszolgáltatást az a szerződés teszi le
hetővé, amelyet a Magyar Honvédség Központi

JATEK • JATEK

belül 70 százalékát kapja meg az önkormányzat,
a szakellátás fenntartója.
A szakellátásban a helyi fogszakorvosok ma
gyar anyaggal nem dolgoznak a levegőn és a
vízen kívül, hanem minőségi külföldit használ
nak, ami valutáért külföldi áron szerezhető be.
(Ezt különben e sorok írója is a gyakorlatban
tapasztalta az elmúlt hetekben.)
Az orvosi szakmunka ingyenes: a 18 év alat
tiaknak, 55 évet betöltötteknek, nyugdíjasok
nak, közgyőgyellátásra jogosultaknak, terhes
anyáknak a terhesség megszűnése után három
(3) hónapig, a sorkatonáknak. A technikai mun
kákért: fogpótlás, fogszabályozó készülékekért
stb. a törvény által megszabott százalékban kell
fizetni, nyugdíjasoknál ez 50 százalék. Az aktív
korú lakosság vagy TAJ-számmal nem rendel
kezők részéről a technikai munkáért 100 száza
lékot, az orvosi szakmunkáért tb-díjkedvezménnyel fizetnek (két csekket kapnak). Az aktív
korú dolgozók a gyökértömésért, állapottól és
munkától függően 500,800,1200 forintot fizet
nek.

A K M K negyedszázada

A Kemenesaljai Művelődési Központ az Idén ünnepli fennállá¬
sának 25. évfordulóját. Ez alkalomból egy játékra hívjuk Önt.
Kérjük, tartson velünk! 5 fordulón keresztül összesen 25 kérdésre
kell válaszolnia kiállításainkkal kapcsolatban. Decemberben kell
majd együttesen leadni a kitöltött totókat intézményünkben, Ne
med i Lászlóné előadónknál. Az ez évben kiállító művészeink által
felajánlott alkotásokat fogjuk majd kisorsolni a helyesen kitöltök
között.

2. forduló
1. 1979. január 5-én nyílt kiállítása annak a művésznőnek, aki váro
sunk avatásának tiszteletére, több mint 60 rajzban örökítette meg
Celldömölk házait, utcáit K i ő?

JATEK • JATEK

1. Balázs Irén
2. Tavaszy Noémi
X Molnár Edit
2. Salamon Nándor művészettörténész nyitotta meg Borsos Miklós
szobrászművész tárlatát, melyik évben?
1. 1980
2. 1983
X 1981
3. 1978-ban nyílt tárlata egy népszerű karikaturistának. K i ő?
1. Sajdik Ferenc
2. Hegedűs István
X Balázs-Piri Balázs
4. 1978-ban nyílt tárlata Lugossy Máriának. Mely művészeti ág
képviselője?
1. Textil
2. Bőr
3. Üveg
5. Az 1001 éjszaka meséi, Az öreg néne őzikéje című mesék illuszt
rátora - többek között K i ő?
1. Róna Emy
2. Márton András
X Mészáros András
Köszönjük, hogy játszik velünk!
Jó fejtörést kívánunk!
Kemenesalja) Művelődési Központ
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MÜRCI
Milyen érdekes név, illetve
szó a murci! K i találhatta ki?
Idom nem volt nyelvészetileg
utána nézni a murci elnevezés
nek, helyette megkérdeztem töb
beket Válasz volt bőven: se
must, se bor, kavarog a hordóban
és ha isszuk, bennünk. Jó kedvet
ád és gyomrot feszít, agyat szé
dít, butaságokra hangol, dalra
ugyan nem fakaszt Van a mur
ának sokféle elnevezése, példá
ul: kancatej, zavaros, agymosó,
borzas - miegymás.
Amikor szüretközeiben a régi
borunk fogyóban van, nagyon
várjuk a murcit Igazi murci csak
egyszer adódik évenként - szü
retkor, illetve szüret után a forrás
idején, amikor nem az emberek,
a gazdák énekelnek elsőként, ha
nem a hordók zümmögnek, ez
már egy kicsit irigység is, hisz
nem mi, hanem a hordók „dalol
nak", a kotyogók „ciripelnek",
élénkítve a gazdát De egyszer el
hallgatnak a hordók, és ekkor jön
az ember! A valóságban azért
előbb, hiszen a forrásban lévő
„nedűt", aki igazán szereti, belopódzik a gázban telített pincébe
(veszélyes is lehet), lopóval szip
pant a forrásban lévő se bor, se
must italából. Ráhúz, kínál ünne
pélyesen, de látására a bornem
isszák (asszonyok és mások) ir
tóznak, amikor a poharakba csu
rog a majdnem tejfehér ital: a
murci. Az igazi gazda pedig vall
ja: végre megértük ezt is! Hogy
ezen ital miért éppen murci, a kö
vetkezőkben megnézem jobban
nyelvészetileg is akár Kresznerics szótárában vagy másutt
Természetesen

napjainkban

már arra gondolunk, hogy csur
ranjon poharainkba az újnak és
nemesnek számító italunk, ami
ért egy éven át megdolgoztunk
szőlőinkben. A szőlőfürt kedves,
csendes, amolyan művészi, vá
szonra kívánkozó gyönyörűség,
de a murcit ki rajzolta, festette
meg? Talán senki. A borászati
kislexikonban rátaláltam a tudo
mányos megnevezésére és elszo
morodtam, mert „csak" így intéz
ték el a szakértők: „Murci. A za
jos erjedésen túljutott bor, amely
még erjedetlen cukrot és jelentős
mennyiségű szén-dioxidot tartal
maz." Ez a tudomány - biztosan
igaz, de a tény az is, hogy a ka
nyargós hegyi utakon hazafelé
egészen más értelme van ennek
- eleinktől fogva.
Néhány ismert, vagy ismeret
len adalék a borászati kislexikon
ból a továbbiakban:
SZÜRET: A szőlő termésének
leszedése, begyűjtése. Történhet
kézzel és géppel. A szüretelőgéppel 40-60 kéziszedő munkáját le
het elvégezni.
SZÜRKEROTHADÁS: A sé
rült szőlőbogyón megtelepedett
szürkepenész (Botrytis cinerea)
által okozott károsodás. Kedvező
időjárás mellett ez a penész
okozza a nemesrothadást, a szőlő
aszusodását
KÉNYSZERSZÜRET: A sző
lő betakarítása kedvezőtlen idő
járás, erős rothadás, jégverés stb.
miatt
ÚJHORDÓ BEAVATÁSA:
Az az eljárás, amelynek során a
fában lévő cserzőanyagok nagy
részét kivonják, ezáltal a hordót
a must, a bor befogadására szak
szerűen alkalmassá teszik. Két tí
pusa ismert: gőzölés, forrázás.
UTÓPRÉSMUST: Az utolsó

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Porkoláb László Péter és Bertalan No
émi, Abod Imre és Makai Enikő Judit Czupor At
tila és Hetényi Rita, Kiss István és Bognár Vero
nika, Szabó Csaba és Zsámboki Dóra, Antalovics
István és Lówinger Noémi, Hegyi László Ferenc
és Dominek Nikoletta Mária, Füzesi László Tamás
és Frank Ágnes, Horváth István Rajmund és Ke
lemen Rozália, Horváth Miklós és Horváth Tünde
Veronika, Berki Tibor és Horváth Zsófia, Papp
Sándor és Hanák Szilvia, Nemes Roland és László
Mónika, Rozsnyai Dénes és Dobai Judit Hegedűs
Csaba Zoltán és Balogh Henrietta, Tarczi Balázs
és Kovács Tünde, Ferenczi Attila és Szabó Anita,
Ábrahám Attila és Záborszky Tünde, Sümegi Béla
és Nagy Cecília, Balázsi Róbert és Nagy Lívia,
Borbás Tamás és Bóka Izabella, Varga Csaba és
Árvái Mónika, Gyurák Pál és Józsa Tímea.
Születés: Kiss Tibor és Böcskör Katalin fia: Ro
land, Molnár László Károly és Nagy Anikó fia:
László, Könczól János és Tóth Tímea fia: Gergő,

sajtolással nyert must Általában
kedvezőtlenebb kémiai összeté
telű, mint az előző préselés must
nyerése. Különválasztásával a
bor minősége határozottan javul.
SPONTÁN ERJEDÉS: Az a
folyamat, amikor a mustot a saját
ismeretlen élesztőgombái erjesz
tik ki.
SŰRÍTETT MUST: A must
víztartalmának csökkentésével
készített koncentrátum. Módja:
elpárol ogtatás, kifagyasztás, for
dított ozmózissal (áteresztő hár
tya) végrehajtott szűrés.

TAPOSÁS: A szőlőbogyó fel
tárásának régi módja.
TELJES ÉRÉS: A szőlő adott
érettségi állapota, amikor töme
gében a legtöbb cukrot tartalmaz
za.
TOJÁS-DERÍTÉS: A friss
tyúktojás fehérjének felhasználá
sával végzett tisztító kezelés. Szíri
kímélő hatása miatt főleg vörösbo
rok derítésére használják.
TÖRKÖLYKALAP: Héjonéresztett erjedő must tetején öszszegyűlt törkölyrészek tömege.
DJ.

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 irodalmi 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.

Németh Zsolt Lajos és Kutasi Valéria leánya: Dó
ra, Szabó István és Limpár Tímea Erzsébet fia:
Márk, Németh József és Somogyi Mária: leánya
Rebeka, Mógor Balázs és Kolonics Melinda fia:
Máté, Molnár Csaba és Prépost Anita fia: Ádám,
Lakatos Csaba és Péter Andrea fia: Balázs Csaba,
Mayer Géza és Mészárics Zsanett leánya: Klaudia.
Halálozás: Tolnai József, Török Pájné sz. Kiniczky Irma, Péntek Károly, Turbizca Ferenc.
MERSEVÁT
Születés: Hérincs Károly és Vass Éva leánya:
Noémi Éva.
KKMENES MAGASI
Születés: Török László és Kecskés Bernadett fia:
László, Takács Norbert József és Mátyás Enikő
leánya: Eszter Enikő.
DUKA
Születés: Hajdú József és Kotecz Erzsébet fia: Ad
rián.
JÁNOSHÁZA
Születés: Musits Sándor és Molnár Irén fia: Krisz
tián, VégeÜ Pál és Sallai Éva fia: Viktor.

KE MENÉS M1HALYFA
Születés: Marton István és Tóth Anna Piroska
leánya: Szabina.
VÖNÖCK
Születés: Marton Károly és Fűzfa Zsuzsanna fia:
Balázs.
NEMESKOCS
Születés: Pityer Zoltán és Csajbók Márta fia: Zol
tán Patrik, László Dezső Győző és Holla Renáta
fia: Martin.
BOBA
Születés: Fodor József és László Judit Ida leánya:
Hajnalka Judit
BORGÁTA
Születés: Toldi Attila és Sebestyén Erzsébet
leánya: Kitti.
KENYÉRI
Halálozás: Németh Béla.
KISSOMLYÓ
Halálozás: Farkas Kálmánné sz. Tóth Mária.
NAGYSIMONYI
Halálozás: Horváth Gyula.
OSTFFYASSZONYFA
Halálozás: Csiszlér Ferencné sz. Lőrincz Erzsébet
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Celldömölk Város Önkormányzata 21/1997 (VI. 25.) sz. rendelete
az általános és részletes rendezési terv
(ÁRT és RRT)
helyi építési előírásairól (3. rész)
Sághegy egyedi helyi építési előírásai
26. §
(1) A külterületi szabályozási terv TVK megnevezésű" lehatárolás
sal ábrázolja a Sághegyi Tájvédelmi Körzet Celldömölk közigazgatási
területre eső részét A TVK területén csak a természetvédelem keze
lési utasításainak megfelelő tájhasználat és gazdálkodás engedélyez
hető".
(2) A Sághegy területén elhelyezhető létesítmények
- pince-présház létesítmények,
- idegenforgalmat kiszolgáló közösségi létesítmények,
- közlekedési létesítmények,
- közmű létesítmények,
- m e z ő - és erdőgazdasági termelést kiszolgáló létesítmények,
- erdő és egyéb zöldfelületi létesítmények,
- táj- és környezetvédelmet kiszolgáló létesítmények.
a) A Sághegyi Tájvédelmi Körzet területén építési telkenként egy
földszintes + tetőteres, magastetős, legfeljebb egy pince-présház egy
séget magába foglaló gazdasági épület létesíthető.
b) Az övezetet legalább részleges közművesítéssel el kell látni, azaz
közkifolyós vízellátással és elektormosenergía-ellátással.
c) A pince-présházat kizárólag magastetővel, azaz oromfalas nyeregetővel kell lefedni. A tetőtérben galéria szint létesíthető, azonban
térdfalak és oromfalon erkély nem alkalmazható. A tető hajlása 40°nál lankásabb, 45°-nál meredekebb hajlású nem lehet. Az épületet
oromfallal a lejtőirányba kell elhelyezni a szabályozási tervben jelölt
kivételeken kívül.
d) A pince-présház földszinti padlóvonala nem lehet magasabb,
mint 1,0 m, sem a kialakított csatlakozó terepfelszíntől, sem az eredeti
- a lejtőnek megfelelő - terepmagasságtól.
e) A pince-présház homlokzatmagassága - bármely homlokzaton
mérve nem lehet nagyobb 3,5 m-nél.
f) A pince-présház tetőhéjazatot kizárólag cserép használatával kell
kialakítani.
g) Az épületek homlokzatának színezésére a fehér színt kell alkal
mazni. Ettől eltérő szmezési igény esetén más szín alkalmazása csak
az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.
h) Kerítés építése tilos. A telek lehatárolása csak élősövény telepí
tésével. Ül. a terepadottság figyelembevételével helyi kőből rakott,
legfeljebb 0,45 m magas mellvéddel kialakított támfal létesítésével
engedélyezhető.
(3) Közlekedési létesítmények
a) A tervezési területen a közlekedés nyomvonalai részére az
alábbi szabályozási szélességeket (vagy védőtávolságot) kell biztosí
tani.
- 8432. Celldömölk-Gércei összekötő űt: a tengelytől mért 50,0
m-es védőtávolság.
- Gyújtőutak: 16,00 m-es szabályozási szélesség
- a hegyet körülvevő gyűrű,
- a turistaházhoz vezető út,
- a Mesteri község felé vezető ú t
- Főbb gazdasági utak: 8,00 m-es szabályozási szélesség.
- A telkekhez vezető kisebb jelentőségű gazdasági utak: 6,00 m-es
szabályozási szélesség.
b) Parkolóhelyet kell biztosítani az alábbi területeken:
- Személygépkocsik és autóbuszok részére a turistaház mellett
- Autóbuszok részére a turistaház alatt a buszfordulónál.
(4) Felszíni vízelvezetés létesítményei
- Szennyvizeket szikkasztani nem lehet, zárt medencében kell gyűj
teni!
- 6 m szabályozási szélességben olyan űt kialakítása szükséges,
ahol a vízelvezetés az út tengelyében történik.

- 8 m szabályozási szélességnél egyoldali árokkal kell megoldani
a vízelvezetést U alakú beton-csatoma építése szükséges, melynek
minimális mérete 40 x 60 cm.
- 8 m-nél szélesebb utaknál két oldali trapéz szelvényű árok építése
szükséges.
- A hegyoldalról lejövő vízlevezetők csak hordalékfogó műtárgyak
után köthetők be a hegy lábánál kiépülő árokhálózatba. A hordalék
fogók rendszeres tisztítása szükséges!
Ideiglenes épületek (pavilonok) és mobil árusítás
27. §
(1) Ideiglenes épület szolgálhat:
a) építkezés felvonulási épületeként iroda, öltöző és raktár céljára,
b) telek ideiglenes hasznosításaként az övezeti előírással nem el
lentétes rendeltetésre,
c) közterület ideiglenes hasznosításaként virág-, újság- és dohány
árusítás céljára,
d) rendezvények, ünnepi alkalmak (advent húsvét alsósági napok,
a Föld napja stb.) résztvevőinek kiszolgálására általában kereskede
lem, szolgáltatás és vendéglátás céljára a rendezvénnyel és az ünnepi
alkalmakkal összhangban.
(2) Ideiglenes épület csak a meglévő épületek, az épített környezet
a közművek, a gyalogos-, a kerékpár- és a gépjármű-forgalom zava
rása, valamint fakivágás nélkül helyezhető el.
(3) A közterületen álló ideiglenes épület / ( l ) c) és d) pontja/ rend
szeres nyitvatartásáról és annak elmulasztásával járó bontási kötele
zettségről az építési engedélyben rendelkezni keÜ.
(4) Ideiglenes épületek közül
a) a felvonulási épület az építkezés befejezéséig, de legfeljebb 1
évig állhat fenn,
b) a telek vagy közterület ideiglenes hasznosításaként épített ide
iglenes épület (pavilon) csak a terület végleges hasznosításának meg
kezdéséig, de legfeljebb 3 évig állhat fenn,
c) a rendezvények, ünnepi alkalmak résztvevőinek kiszolgálására
épülő ideiglenes épület a rendezvény időtartama alatt állhat fenn a
szükséges építési - árufeltöltési - és bontási - elvonulási - idők
figyelembevételével.
(5) Az ideiglenes épületek rendeltetésszerű használatához szük
séges gépjármű várakozó- (parkoló-) helyekről és rakodóhelyekről
a végleges jellegű épületek általános szabályai szerint kell gondos
kodni azzal az eltéréssel, hogy e helyek közterületen - ki nem jelölt
helyen is - lehetnek az önkormányzattal történő megállapodás
szerint
(6) Mobil árusítás telken vagy közterületen egyaránt lehetséges,
akár járműről, akár mozgatható állványról a (2) pont betartásával, de
közterületen csak a nyitva tartás idején.
Műemléki és helyi építészeti védettség
28. §
(1) Műemléki védettségek fokozatai, valamint védett épületei, mű
emléki jelentőségű területei és műemléki környezetei megegyeznek
a - mindenkori - Magyarország Műemlékjegyzékében foglaltaknak.
A műemlékvédelem alapvető szabályait, hatályos jogait és kötelmeit
a mindenkori építési törvény és az azt kiegészítő ágazati rendeletek
alapján kell érvényre juttatni.
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a) Műemlék épületek
Sorszám
Jegyzékszám
7650
7654
7652

1.
2.
3.

Név
R. k. volt bencés templom
Romtemplom
Tanácsház, volt bencés kolostor

b) Műemlék jellegű épületek
Sorszám
Jegyzékszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7651
7649
7655
7656
9923
9565
7653
10624
7751
7752

c) Városképi jelentőségű épület
Jegyzékszám
Sorszám
7658

1.

d) Műemléki környezet
Jegyzékszám
Sorszám
1.

9828

2.

6791

Cím
HoUósy J. tér
Koptik Odó utca
Szentháromság tér 1.

Név

Cím

Hrsz.
881
303
875
Hrsz.

Kálvária és Szentsír-kápolna
Szt Miklós r. k. templom
Rendőrség, egykori sóhivatal
Lakóház
Volt Joachim-ház
Lakóház
Szentháromság-szoborcsoport
Volt Arató-ház (MÁV)
Nepomuki Szt. János r. k. templom
Volt Medgyesy-Somogyi kúria

HollÓsy J. tér
Sági utca 169.
Koptik Odó utca
Nemesdömölki út 13.
HollÓsy J. tér 2.
Sági út 177.
Szentháromság tér
Király János u. 13.
Izsákfa utca
Izsákfa u. 39.

Név

Cím

Lázár-ház

Sági u. 20.

1079/4

Cím

Hrsz.

Név

880
2454
538
12/1
884
2405
1009
897
4150
4153,4155
4156, 4158
Hrsz.

Szentháromság tér, lehatárolás RRT
szabályozási terven
Koptik Odó utca, lehatárolás RRT
szabályozási terven
értékeit, és az átalakítást, felújítást és bővítést ennek alárendelve kell
elvégezni.
- Új épület építése esetén az engedélyezési dokumentációban be
kell mutatni az épület környezetét (utcaképét). Az új épületnek alkal
mazkodni kell a környezetéhez (tömeg, homlokzat, tető stb.), de az
épület megjelenése a mai építészeti felfogást tükrözze (archaizálás
kerülendő).

A r. k., volt bencés templom és
rendház környezete
A pórdömölki romtemplom környezete

(2) Helyi jelentőségű építészeti értékek védelme
a) Védendő beépítések területén a város jellemző beépítési karak
terét meg kell Őrizni az alábbiak szerint:
- Meglévő főépületek átalakítása, felújítása és bővítése esetén az
engedélyezési dokumentációban be kell mutatni az épület eredeti ki
alakítását (tömeg, homlokzat, tető stb.), ha arra már nem lenne mód,
akkor a karakterét. Vissza kell állítani az eredeti épület építészeti
(A - Alsóság, I - Izsákfa, K - Kiscell, N - Nemesdömölk, P - Pórdömölk, Pi - Pityervár
vr
Cím
Védett érték

Műemléki előírások szerint
Kiscell műemléki környezete
Műemléki előírások szerint
Pórdömölk műemléki környezete
Polgári villák a századforduló és azt követő évekből
Baross Gábor u.-Wesselényi Miklós u.¬
Kossuth Lajos u.-Széchenyi István u. és
Batthyány u. által határolt terület
Zártsorú, földszintes térfalak
4
N
Nemesdömölki ev. templom környezete
Orsós utcatér fésűs - helyenként vegyes - beépítésű térfalak
5
A
Műemlék jellegű alsósági r. k. templom környezete
Orsós utcatér fésűs - helyenként vegyes - beépítésű térfalak
6
A
Hegyi utca a Sági úttól a temetőig
Az utca fésűs - helyenként vegyes - beépítésű térfalai
7
A
Somogyi Béla utca
Orsós utcatér fésűs - helyenként vegyes - beépítésű térfalak
8
I
Műemlék jellegű izsákfai r. k. templom környezete
b) Helyi jelentőségű védett építmények főépületének (építmény homlokzat, tető stb.), ha arra már nem lenne mód, akkor a karakterét
nek) átalakítása, felújítása és bővítése esetén az engedélyezési doku Vissza kell állítani az eredeti épület építészeti értékeit, és az átalakímentációban be kell mutatni az épület eredeti kialakítását (tömeg, tást, felújítást és bővítést ennek alárendelve kell elvégezni.
1
2
3

K
P
K

( A - Alsóság,
Vr
I
1
I
2
I
3
I
4a
I
4b
1
4c
5
A
6
A
7
A
8
9
10
A
11
A
12
A

I - Izsákfa, K - Kiscell, N - Nemesdömölk, P - Pórdömölk, Pi - Pityervár)
Védett érték
Hrsz.
Cím
Izsákfa u. 46.
Izsákfa u.
Bokodi u. 8.
Bokodi u. 10.
Bokodi u. 12.
Bokodi u.
Sági út
Somogyi Béla u.
Sági út 174.
Sághegy
Sághegy
Hegyi u.
Marx Károly u. 11.
Marx Károly u. 13.

3353
3251
3237
3236
3235
3234
2752/3
2797
2698/1
2110
2848
2849

Népi lakóház fésűs-kontyolt
Harangláb és emlékmű
Népi lakóház, fésűs-kontyolt
Népi lakóház, fésűs-kontyolt
Népi lakóház, fésűs-kontyolt
Népi lakóház
Bárányos kapu
Modem templom
óvoda szecessziós épülete
Sághegyi fogadó
Sághegyi múzeum
Ravatalozó és emlékmű (mai)
Népi lakóház, fésűs-oromfalas
Népi lakóház, fésűs-oromfalas
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Vr
13
14
15
16
17
18
19
20
21a
21b
22
23
24
25a
25b
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

A
A
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
N

Cím
Marx Károly u. 42.
Marx Károly u. 44.
Sági út 37.
Sági út 39,
Király János u. 26.
Kisfaludy u. 2.
Kisfaludy u. 3.
Kisfaludy u. 1.
Akácfa u. 14-40
Zalka Máté u. 37-45.
Akácfa u. 42-64.
Akácfa u. 66-80.
Zalka Máté u. 47-53.
Zalka Máté u. 55-77.
Zalka Máté u. 58-80.
Vörösmarty Mihály u.
Wesselényi Miklós u.
Wesselényi M . u. 2.
Dr. Szomraky Z. u.
Nemesdömölki u. 15.
Ostf fy tér
Nemesdömölki u. 9.
Nemesdömölki u. 7.
Nemesdömölki u. 5.
Nemesdömölki u. 3.
Nemesdömölki u. 1.
Nemesdömölki u.
Nemesdömölki u.
Nemesdömölki u.
Pozsony u.
Széchenyi I . u. 12.
Széchenyi I . u. 15.
Rákóczi F. u. 37.
Rákóczi F. u. 35.
Rákóczi F. u. 33.
Rákóczi F. u. 31.
Árpád u. 18.
József Attila u. 3.
József Attila u. 11.
József Attila u.
Széchenyi L u. 24.
Dr. Géfin Lajos tér
Dr. Géfin Lajos tér
Dr. Géfin Lajos tér
Dr, Géfin Lajos tér
Petőfi Sándor u. 5.
Petőfi Sándor u. 7.
Petőfi Sándor u. 9.
Petőfi Sándor u. 11.
Deák Ferenc u. 22.
Deák Ferenc u. 24.
Deák Ferenc u. 26.
Deák Ferenc u. 28.
Deák Ferenc u. 30.
Rákóczi F. u. 10-12.
Rákóczi F. u. 14.
Rákóczi F. u. 16.
Petőfi Sándor u. 17.
Kolozsvár u.
Nagy Sándor tér 13.
Hársfa u.
Sági út
Sági út
Hársfa u. 4/a és 2/b
Hársfa u. 2.
Hunyadi János u. 11.
Király János u.
Koptik Odó u.
Rákóczi Ferenc u. 39.
Kisfaludy Károly u. 5.
Ostffy tér
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Hrsz.
2669/4
2668
1833
1834
837/2
1007
1064
1065
1144/3
1144/3
1144/14
1144/16
1144/18
1144/20
1114/2
992
812/7
748
812/1
2
229/2
13
15.
20.
23
24
217
218/1
226
906
533
734
585
586
587
588
743
396/2
522
527/1
384
545
1368
1369/1
1370/1
592
591
590
584
717
718
719
720
721
732
731
714
692
1422
902/4
1867/9
1195/10
1195/2
1195/8
869
1391/17
584/2
1011
550

Védett érték
Népi lakóház, fésűs-oromfalas
Népi lakóház, fésűs-oromfalas
Polgárház, hézagosan zártsorú
Polgárház, hézagosan zártsorú
Polgárház, L em. zártsorú
Fsz. zártsorú épület
Fsz. zártsorú épület
Fsz. zártsorú épület
I . em. sorházak (modern)
I . em. sorházak (modern)
I . em. sorházak (modern)
L em. sorházak (modern)
I . em. sorházak (modern)
I . em. sorházak (modern)
I . em. sorházak (modern)
Városi kórház főépülete
Vasútállomás felvételi épület
MÁV szállásépület
MÁV javítóműhely (modem)
Malom épülete
Zársorú épület
Két fésűs, oromfalas épület
Zártsorú épület
Zártsorú épület
Zártsorú épület
Zártsorú épület
Zártsorú épület
Zártsorú épület
Zártsorú épület
Ravatalozó
Városi ház, I . em zártsorú, eklektikus
I . em. általános iskola
Polgárház, hézagosan zártsorú
Polgárház, hézagosan zártsorú
Polgárház, zártsorú
Polgárház, hézagosan zártsorú
Közösségi ház, napközi otthon
Polgárház, hézagosan zártsorú sarok
Polgárház, hézagosan zártsorú
Kollégium, szabadonálló, modem
Polgárház, I . em., szabadonálló
Városi ház, I . em., eklektikus (MHB)
Városi ház, fsz. eklektikus (Posta)
Városi ház, fsz. eklektikus
Városi ház, fsz. eklektikus (Földhivatal)
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Polgárház műhellyel, fsz. (sütöde)
Sporttelep lelátó és tűzoltóság, modern
Gimnázium I . em., szabadonálló, modem
Ipartelep, modem
MÁV oktatóbázis
Szakmunkásképző és Szakközépiskola
Ikerház, orvoslakások, modem
Ikerház, modem
Lakóház
Épület a XVÜ. sz.-ból
Templom
Polgárház, fsz. hézagosan zártsorú
Fsz. zártsorú épület
Evangélikus templom
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(3) Védett építészeti értékekkel kapcsolatos jegyzékek karbantar
tása
a) Műemlékjegyzékbe felvételről, ill. esetleges törlésről és az ahhoz
kapcsolódó eljárási rendről az illetékes országos szerv dönt (OMF).
b) Helyi építészeti értékek jegyzékbe vételéről, ill. esetleges törlés
ről a rendezési tervek keretén belül kell dönteni, az eljárás megegyezik

A Gazdaszorgalom §
A díszkertben
Lakókörnyezetünkhöz hozzátartozik az utca, a kert virágos része
is. Az egynyári virágok ültetésével évente variálhatjuk környezetünk
színét, formáját ízlésünk szerint. Ha valamelyik növénytársítás nem
nyeri meg a tetszésünket, csekély anyagi ráfordítással és munkával
kedvezőbbre változtathatjuk. Az évelő lágyszárú növények, vagy a
cserjék és Örökzöldek telepítése azonban több évre előre kiható cse
lekedet, ezért nagyobb körültekintést igényel. Az egymás hegyére
hátára telepített örökzöldek csak a gazda pénztárcavastagságát jelzik
a környezetnek. Ne feledjük, hogy néhány év múlva a ma még csak
embermagasságú fácska tekintélyes koronát nevelve ház magasságúra
növekedhet, elárnyékol és elnyom nvinden egyéb növényt körülötte.
Ezért telepítés előtt kérjük ki szakemberek véleményét
A hagymás őszi ültetési növényeknél vegyük figyelembe, hogy
kora tavasszal el virágzanak, utánuk üres marad a terület. Ültetés
előtt a hagymákat válogassuk meg. Csak az egészséges, beérett
darabokat ültessük el. Célszerű ültetés előtt Chinoin Fundazolos
oldattal csávázni a hagymákat. Az édes tulipánhagymákat elősze
retettel rágják meg a talajlakó kártevők. Ellenük hatásos lehet a
hagyma alá adagolt teáskanálnyi talaj fertőtlenítőszer. Sokan fog
lalkoznak árvácska-szaporítással. Ezer db palánta előállításához 5
g mag szükséges. Ügyeljünk arra, hogy mindegyik fajtacsoportból
csak F-l-es fémzárolt magot vessünk, mert csak így várhatunk
egyöntetű nagy virágokat.
A százszorszépek közül legkedveltebbek a Ponpon virágú fajták.
Egy gramm magból 1000 palánta nevelhető. Augusztus második felé
ben kell ültetni a császárkoronát Vigyázzunk az ültetés mélységére,
20-25 cm legyen! Legalább 3 évenként szedjük fel a gumókat, mert
lefelé hozza újabb gumóit, ezzel néhány év alatt leássa magát a nyers
altalajig, miáltal kifullad.
A fehérliliom szaporítása is augusztus végi teendő. A júliusban
elvirágzott növény nyugalmi időszakban van, hagymájának nincs élő
gyökere. A 7 cm körméretnél fejlettebb hagymákat ültessük ki virág
záshoz. A kisebb példányokat neveljük fel sorba vetve. A fehérliliom
hagymáit is célszerű 0,2%-os Chinoin Fundazol 50 WP oldatával
csávázi. Július végétől lehet félfás dugványról szaporítani a tujákat,
a borókaféléket és az álciprusokat A növekedésüket befejezett hajtá
sok alkalmasak erre. A dugványt úgy kell letépni, hogy a talpánál kis
kétéves rész is maradjon, amelyet késsel simára vágurik. A legismer
tebb lombhullató cserjék szintén szaporíthatók dugványról. A még
teljesen el nem fásodott fagyai, tamariska és hibiszkusz (indiai mály
va) hajtások alkalmasak erre. Mindkét csoport dugványai 10-15 cm
hosszúak legyenek. Félámyékos helyen, nedvesen tartva 4-6 hét alatt
a lomblevelűéit, 4-6 hónap alatt az örökzöldek is meggyökeresednek.
Vigyázat! 25 C fok felett megáll a gyökeresedés!
A díszkertek és lakóterek éke a szépen gondozott pázsit Napjaink
ban különböző kész gyepkeverékek kaphatók. Célszerű" a pázsit igény
bevétele szerint megválasztani a fűféléket A legsötétebb színű a
Sportkeverék. Nevéből eredően olyan területre célszerű vetni, ahol
sokat tapossák a gyepet, gyerekek, kutyák játszanak rajta. Jő táperő
ben tartva nem ritkul ki, nem csomósodik erős igénybevétel mellett
sem.
Árnyalattal halványabb színű a Pázsitkeverék nevű* összeállítás.
Nem annyira strapabíró, mint a Sportkeverék gyep, növekedése és
tartóssága egyébként hasonló.
Enyhén sárgászöld színű a Margitsziget nevű" gyepkeverék. Kife
jezetten nagy felületek (2-300 m ) esetén mutatós, szoliterekkel. Igé2

a rendezési terv jóváhagyásával, de csak az érdekelt szervek vélemé
nyének kikérése szükséges (OMF).
}
(4) A védett építészeti értékek megőrzésének támogatási rendjéről
- az érdekelt szervek bevonásával és támogatásával - a városi önkor
mányzat az éves költségvetésében dönt
(Folytatás a következő számban)
nyes. Gyakori nyírást, öntözést,rendszerestápanyagvisszapótlást igé
nyel. Finomabb szálú füvekből áll, mint az előző két keverék.
Kifejezetten alacsony növekedésű", vékony szálú pázsitot kapunk a
Golfkeverék vetése után. Halványzöld, bársonyos-selymes felületet
ad. Meghálálja a heti kétszeri nyírást, bőséges Öntözést és tápanyag
visszapótlást, mivel csak alacsonyra nyírva adja ki formáját
A felsorolt keverékeken kívül egyes fűfajok Önálló telepítésével is
lehet egyéni ízlésnek megfelelő szép gyepet kialakítani.
Mindegyik típusú gyepre érvényes, általános szabály, hogy hetente
nyírni, öntözni, műtrágyázni kell. A gyakori nyírás következtében
mindegyik tömöttebbé válik. A gyomok nem tudnak bennük megte
lepedni. Egyéni ízlés kérdése a fű közötti fehérhere, vagy eperhere
léte-nemléte. Mindkét faj kúszóhere, elnyomja a pázsitfüveket, kirit
kítja. Virágjuk odacsalja a darazsakat és méneket, amelyek gyermek
ek járta pázsit esetén kifejezetten kellemetlenek lehetnek.
Erősen árnyékolt helyeken egyik pázsitféle sem képes megélni.
Rövid idő alatt kiritkulnak, elm oh ás ódnak. Byen részekre helyesebb
egyéb talajtakaró cserjét ültetni.
A tartós gyep alapja a telepítéskori helyes talajelőkészítés. Először
is fel kell ásni a telepítendő részt. K i kell szedni minden tarackot,
gyökeret, régebbi gyep esetén a fűcsomókat El kell végezni a terep
rendezési munkákat, a teraszokat, vápákat ki kell alakítani. E durva
előkészítést követi a fmom, agrotechnikai előkészítés. Gereblyével,
kapával aprómorzsás, úgynevezett fmom kerti magágyat kell készí
teni. A magágyat addig kell tömöríteni, hengerezni, amíg a cipőnyo
mokból csak a sarok benyomődása látszik. Ekkor következhet a vetés.
Mindegyik keverékféleségből 3-4 dkg magot szükséges egyenletesen
kiszórni négyzetméterenként Az egyenletesen elszórt magot seké
lyen, (1-2 cm) be kell gereblyézni. Ajánlatos a területet egyenletesen,
permetszerű porlasztású vízzel legalább 10 mm mennyiséggel (10 liter
víz négyzetméterenként) áztatásszerűen megöntözni. A slaggal, erős
vízmosással történő öntözés nem megfelelő, mert kimossa a magot!
Átlagos körülmények között 10-12 nap múltán várhatjuk a kelést Ne
ijedjünk meg, ha a gyomok is megjelennek! Nekik is optimális kö
rülményeket teremtettünk! A hajszálvékony fűszálak 10-15 cm-es
magassága esetén - kelés után kb. két hét - magasra állított fűnyíróval
járjuk le a területet Ekkor levágjuk a gyomok tenyésző csúcsát Egy
hét múlva alacsonyabb fúhyíróállással nyírjuk meg a kész gyepet A
gyomok kipusztulnak, nem kell kémiai gyomirtást végezni. A leka
szált nyiradékot gereblyézzük össze, vagy egyéb módon gyűjtsük
össze. Az elterített nyiradék nem táplálja a gyepet, hanem kiritkítja,
segít betelepedni a nemkívánatos évelő gyomnövényeknek.
Dr. Hollós; István

Az Uj Kemenesalja
hirdetési tarifái:
-

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés

16 000
8 800
5 600
3 900
2 100
600

forint
forint
forint
forint
forint
forint

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

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

AUTÓSOK
FIGYELEM!
A Magyar Autóklub Celldömölki Műszaki
Állomásán szeptember 27-én
az OLDTIMER bemutatóhoz kapcsolódóan

A „PERFEKT"
Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt.
még várja a jelentkezőket Celldömölkön indítandó

mérlegképes
könyvelői tanfolyamra

k e d v e z m é n y e s belépési l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t u n k " .
Ezen a napon 08 órától 12 óráig az autóklubba belépők részére
INGYENES közlekedésbiztonsági vizsgálatot végzünk.
Érdeklődni lehet: Magyar Autóklub
Celldömölki Műszaki Állomásán. Zalka u.
(garázssor)
Telefon: 95/420-538

az 1997/98 tanévtől, vállalkozói szakon.
Érdeklődni: Kustos Lászlónénál, a polgármesteri hivatalban.
Telefon: 95/421-830

... tudni jó!

Hétről hétre, mérkőzésről mérkőzésre
MEGYEI I . OSZTÁLY
1. forduló:
Jánosháza-Csák ánydor oszló
Kemenesalja-Tetra Uraiújfalu
2. forduló:
Rábatótfalu-Kemenesalja
Uraiúj falu-Jánosháza
3. forduló:
Jánosháza-Rábatótfalu
Kemenesalja-Csepreg
4. forduló:
Csepreg-Jánosháza
5. forduló:
Kemenesalja-Sárvári Vasas
6. forduló:
Kemenesalja-Gyh.-Szentkirály
Sárvári Vasas-Jánosháza
7. forduló:
Jánosháza-Kemenesalja
8. forduló:
Jánosháza-Gyh.-Szentkirály
Kemenesalja-Apát istvánfalva
9. forduló: (szeptember 28., 15.00)
Csörötnek-Kemenesalja
Apáti stvánfalva-Jánosháza
10. forduló: (október 5., 14.00)
Jánosháza-CsörÖtnek
Kemenesarja-Cs.kopács-Pamut
11. forduló: (október 12., 14.00)
Nagyrákos-Kemenesalj a
Cs.kop ács-Pamut-Jánosháza
12, forduló: (október 19., 13.30)
Jánosháza-Nagyrákos
Kemenesalja-Táplán-Interfruct
13. forduló: (október 23., 13.30)
Vép-Kemenesalja
Táplán-Interfruct-Jánosháza
14. forduló: (október 26., 13.30)
Jánosháza-Vép
Kemenesalja-Vasvár
15. forduló: (november 2., 13.00)
N árai-Kemenesalja
Vasvár-Jánosháza
16. forduló: (november 9., 13.00)
Jánosháza-Nárai
Kemenesalj a-TK-Raszter

1-0
1-0
0-0
3-2
0-4
2-4
2-3
3-2
2-0
1-2
3-1
1-0
2-0
•-O
•-•
•-•

•-Q
•-•
•-•

•-•
•-•

•-•
•Q

•-•
•-•
Q-U
UJJ
•-•

UJJ

17. forduló: (november 16., 13.00)
Vasszécseny-Kemenesalja
TK-Raszter-Jánosháza
18. forduló: (november 23., 13.00)
Jánosháza-Vasszécseny
Kemenesalja-Trika Ikervár
19. forduló: (november 30., 13.00)
Trika flceTvár-Jánosháza
Csákánydoroszló-Kemenesalj a

UJJ
UJJ

•-•
UJJ
UJJ
UJJ

MEGYEI ü . OSZTÁLY
1. forduló:
Csénye-Szergény
Mersev át-Kemenesmagasi
Alsóság-Nagysimonyi
Ostffy asszonyfa-Szeleste
2. forduló:
Pecöl-HOZER-Alsóság
Jákfa-Mersevát
Kemenesmagasi-Csénye
Szergény-Kőrismenti
BŐ-Ostffy asszonyfa
3. forduló:
Kőrismenti-Kemenesmagasi
Mersevát-S imaság
Alsóság-Szeleste
Bő-Szergény
Hegyfalu-Ostffyasszonyfa
4. forduló:
Ostffyasszonyfa-Alsóság
Nagysimonyi-Mersevát
Kemenesmagasi-Szergény
5. forduló:
Mersevát-Pecöl-HOZER
Alsóság-Hegyfalu
Szergény-Jákfa
Bó'-Kemenesmagasi
Rábap aty-Ostffy asszonyfa
6. forduló:
Alsóság-Bő
S zeles te—Mersev át
Simaság-S zergény
Jákfa-Kemenesmagasi
Ostffy asszonyfa-Gérce-V.miske
7. forduló:
Mersevát-Ostffy asszonyfa

0-3
2-2
1-3
2-1
6-0
0-2
3-0
l-l
0-0
l-l
5-2
0-2
2-1
0-1
3-3
2-3
2-0
l-l
1-2
1-3
l-l
l-l
l-l
3-1
5-2
2-1
1-6
UJJ

Rábapaty-Alsőság
Kemenesmagasi-S imaság
Szergény-Nagysimonyi
8. forduló: (szeptember 28., 15.00)
Alsóság-Gérce-V.miske
Hegyfalu-Mersevát
Pecöl-HOZER-Szergény
Nagysimonyi-Kemenesmagasi
Ostffyasszonyfa-Csénye
9. forduló: (október 5., 15.00)
Mersevát-Alsóság
Kemenesmagasi-Pecöl-HOZER
Szergény-S zeleste
KőrismentiOstffy asszonyfa
10. forduló: (október 12., 15.00)
Rábapaty-Mersevát
Alsőság-Csénye
Ostffy asszony fa-S zergény
S zeleste-Kemenesmagasi
11. forduló: (október 19., 14.00)
Kőrismenti-Alsóság
Mersevát-Gérce-V.miske
KemenesmagasiOstffy asszonyfa
Szergény-Hegyfalu
12. forduló: (október 23., 14.00)
Mersev át-Bő
Alsóság-S zergény
Ostffy asszonyfa-Jákfa
Hegyfalu-Kemenesmagasi
13. forduló: (október 26., 13.00)
Csénye-Mersev át
Kemenesmagasi-Alsóság
Szergény-Rábapaty
Simaság-Ostffy asszonyfa
14. forduló: (november 2., 13.00)
Mersevát-KŐrismenti
Gérce-V.miske-Szergény
Rábapaty-Kemenesmagasi
Alsóság-Jákfa
Ostffy asszonyfa-Nagysimonyi
15. forduló: (november 9., 13.00)
Simaság-Alsóság
Kemenesmagasi-Gérce-V.miske
S zergény-Mersevát
Pecöl-HOZER-Ostffyasszonyfa

UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
U-U
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ

uu

UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
UJJ
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4> SPORT 4> eredmények - események ^ SPORT 4>
ELLENFELEINK VOLTAK...

Csorna SE-CVSE-Antók Nyomda 1-0 (0-0)
Csorna, 600 néző. Vezette: Kozma (Nagykanizsa)
Csorna SE: Lőre - Préger, Bera, Jakab, Horváth A. - Kovács,
Németh A. (Hollósi, 36.), Árpási, Pozsgai (Fenyő, 46.), - Szeder
(Csík, 92.), Váli. Edző: Hernicz Sándor.
CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Molnár (Nagy A., 46.), Csákvári, Latyák, Stiber - Dobány, Kelemen, Bognár, Lengyel - Balhási
(Dénes, 21), Pécz. Edző: Sebestyén Attila.
Szeptember 7-én a kitűnő talajú csornai pályán tapogatódzó játék
kal kezdődött a mérkőzés. A celli csapatból Pécz kapott Préger sze
mélyében szoros őrzőt, míg Latyák Szederre vigyázott A 7. percben
Pozsgai került nagy helyzetbe, de a 16-osról gyatrán mellé lőtt Ezt
követően a celldömölki csapat ragadta magához a kezdeményezést
Ennek eredményeként a 16. percben Bognár indította mesterien Balhásit, középen Pécz és Dobány is gólra éhesen várták a beadást, de
helyette a kissé jobbra kisodródó Balhási lövésre szánta el magát, a
labda azonban elzúgott a kapu előtt A 20. percben Kelemen mentés
közben a saját kapufánkat találta el, de Nagy Z. a veszélyesen pattanó
labdát szépen védte. A vendégcsapat a 23. percben Kovács és Németh
révén vezetett támadást Németh adta be jobbszélről a labdát miköz
ben Latyák Szeder mezébe belekapott Szeder kiszabadult a fogásból,
majd látva, hogy a labdát nem tudja megjátszani, látványosan elesett
az ötösön. A játékvezető továbbot intett, a közönség viszont 1 l-est
reklamált Továbbra is a celli csapat uralta többet a labdát A Váli
által vezetett csornai kontratámadások viszont többször is veszélyt
jelentettek kapunkra. Az első félidő legnagyobb gólhelyzetét azonban
a 41. percben a celldömölki csapat hagyta ki. A celli gárda szabad
rúgáshoz jutott amit mintegy 22 méterről Csákvári küldött kapura.
A labda egy védőről szögletre pattant Lengyel szögletét Latyák em
berbe fejelte, majd felszabadítottak a védők. A kivágott labdát Molnár
szerezte meg és játszotta Lengyelhez, aki az alapvonalról beadott A
beadásra Pécz robbant be és öt méterről fejjel a bal felső saroknál
találta telibe a kapufát A visszapattanó labdát Kelemen próbálta is
mételten kapura fejelni, de fejese elkerülte a csornai kaput
Szünetben mindkét csapat cserét hajtott végre. A cserék sikerrel
jártak. A celli csapatban Nagy A. jobban tudta semlegesíteni a bal
oldalon oly sok veszélyes támadást vezető Válit, míg a csornaiaknál
Fenyő kitűnő labdákkal indította a támadókat Az 53, percben Bognár
egy ütközésnél kicsivel tovább maradt a földön. Ezt a cselekedetét a csornai szurkolók közakaratának megfelelően - a játékvezető sárga
lappal jutalmazta. Az első tíz perc elteltével fölénybe került a csornai
együttes. Szinte két percenként egy-egy gólhelyzetet dolgoztak k i .
Hol a kapus, hol a védők tisztáztak szorongatott helyzetekben, hol
pedig a csornai csatárok ügyetlenkedték el a jobbnál-jobb helyzeteket
Jellemző, hogy ebben az időben az ellenfél kapujára mindössze három
Bognár fejes ment A Balhási-Dénes csere sem használt támadójáté
kunknak. A 73. percben Dobány indított egy ígéretes támadást, de
Pécz nem tudta megszelídíteni a labdát amelyről Lengyel is lekésett
és azt Jakab könnyedén hárította. Egy perccel később Bognár Nagy
A. elé továbbította a labdát de a hazai védőknek sikerült szögletre
menteni. A 76. percben Bognár Pécz elé tálalt de ő nem vállalta egy
az egyben a kapura törést A még jobb helyzetben lévő Déneshez
akart passzolni, de labdáját a védők lefülelték. Három perc alatt három
ígéretes helyzetet puskázott el a celli csapat Ezt követően újra a
csornai csapat lendült támadásba. Fölényüket három szöglet is jelle
mezte. A 84. percben a harmadik sárgát is begyűjtötte a celli csapat
Latyák Válival szembeni megmozdulását jutalmazta sárga lappal a
játékvezető. A 88. percben felszabadult védelmünk a nagy nyomás
alól. Lengyel indította a baloldalon kiugró Péczet kihínő labdával,
akit mezénél fogva Préger visszarántott Most elmaradt a sárga lap,
hiába követelte a celli kórus. A megítélt szabadrúgást Bognár és
Lengyel rövidpasszos megoldással végezte el, majd Bognár a jobb
oldalon felfutó Kelemenhez ívelte a 16-oson belülre a labdát Kele
men fejese azonban célt tévesztett nem a befutó Péchez továbbította
a labdát hanem azt a kapus az ötösön a földről szedte fel, míg Pécz

a 1 l-es ponton egyedül várta a fejjel való beívelést Higgadtabb meg
oldással a celli csapat saját javára dönthette volna a mérkőzést Már
mindenki belenyugodott a döntetlenbe és a megváltó sípszót várta,
amikor Nagy Z. a 90. percben röviden rúgott ki egy labdát melyből
Szedert indították kapunkra, aki a jobb oldali 16-os sarkáról átívelt a
bal oldali ötös sarkára, és a berobbanó Árpási négy lépésről a jobb
sarokba fejelte a csornaiak győztes gólját (1-0). Meglepetésre a já
tékvezető még Öt perccel tovább vezette a mérkőzést Részünkről
sajnos a hosszabbítás sem maradt esemény nélkül, Csákvári is be
gyűjtött a 93. percben egy sárga lapot így aztán Kapuvár ellen Latyák
mellett ő sem léphet pályára.
Két ellentétes félidőnek lehettek a nézők tanúi. Mezőnyben az
első félidőben a celli, a másodikban a csornai együttes játszott
Jobban. Végül a mérkőzést a két csapat támadósora közötti kü
lönbség döntötte el a hazaiak javára. Ezt akkor Is el kell ismer
nünk, ha az utolsó percben sikerült Is a csornai kék-sárgáknak a
maguk javára fordítani az eredményt. A celli csapatban Nagy Z.
kitűnően védett, de rossz kirúgásával lerontotta teljesítményét.
A közvetlen védelemben Csákvári és Stiber játszott jól. A má
sodik félidőben Nagy A. is jól játszott, a 38. percben biztos
góltól mentette meg a csapatot. Latyák jól oldotta meg fel
adatát, semlegesíteni tudta Szedert. Középpályán csak Bognár
kftünŐ labdaindításai dicsérhetők. Pécz Játékán meglátszott, hogy
sérült, de még így ls ő volt egyedül veszélyes az ellenfél kapujára.
A játékvezető - a túlóráztatástól eltekintve - jól vezette a talál
kozót
Az ifjúsági mérkőzésen az éllovas csornai fiatalok csapata biztosan
győzte le az enerváltan játszó celli csapatot A támadók gyatra játé
kára jellemző, hogy a becsületgólt Bodor rúgta. Eredmény: Csorna
SE-CVSE-Antók Nyomda 4-1 (1-0).
CVSE-Antók Nyomda-Kapuvári SE 4-2 (3-1)
Celldömölk, 1000 néző. Vezette: Kuntner (Balatonfüred)
CVSE-Antók Nyomda: Horváth T. - Nagy A., Bodor, Kelemen,
Stiber - Molnár (Győrvári, 33.). Bognár, Dobány, Lengyel (László,
87.) - Békés (Balhási, 78.), Pécz. Edző: Sebestyén Attila.
Kapuvári SE: Fehér - Bokor (Varga, 46.), Bencsics, Pap, Vécs Kovács, Zsirai Z. (Horváth, 46.), Csorba, Balázs - Kocsis, Zsirai G.
Edző: Csorba János.
Szeptember 14-én a mérkőzés kezdetekor a sportolók és a szurko
lók néma főhajtással adóztak Boznánszky Gábornak, az ifjúsági csa
pat edzőjének édesapja, Boznánszky Ferenc volt sportvezető,
törzsszurkoló elhunyta alkalmából. A vendégcsapat lépett fel támadólag, és a 4. percben Balázs közelről a hálóba lőtt (0-1). A szurko
lóknak nem kellett sokat várni a kiegyenlítő hazai találatra. A 9.
percben Molnár tette Lengyelhez a labdát, aki egyet igazított azon,
majd hatalmas bombát eresztett meg a bal felső sarokba. Az alacsony
termetű Fehér kapus még moccanni sem tudott a lövésre ( l - l ) . Vál
tozatos játék után a 24. percben a hazai csapat megszerezte a vezetést
Kelemen hatalmas partdobását Békés fejjel megcsúsztatta, és az érkező
Dobány a léc alá fejelte a labdát (2-1). A 33. percben kényszerű" cserét
kellett végrehajtani. Egy összecsapás során Molnár bordazúzódást
szenvedett, helyette az ifjúsági csapat kitűnő középpályása, Győrvári
Gábor lépett pályára. Győrvári a 45. percben kitűnő labdával indította
Péczet aki elől azonban a kapus szögletre tudott menteni, óriási
gólhelyzet maradt ki. A szögletből belőtt labdát Fehér tenyerelte ki
a másik oldalon. így most Dobány tehette le bal oldali szögletrúgásra
a labdát Beívelt labdáját a védők nem tudták kivágni, az Békési elé
került aki közelről megszerezte csapatának a harmadik gólt (3-1).
A szünetben a kapuvári csapat kettős cserét hajtott végre. Az első
gólt most is a vendégek lőtték. Az 51. percben szép labdával indították
Kocsist akinek első lövése kipattant majd másodszori lövése után
Horváth kapus kezéről a bal sarokba vágódott a labda (3-2). Kezdés
után Pécz szép cselekkel játszotta be magát az ellenfél 16-osára és a
labdát Békés elé varázsolta, aki nagy nyugalommal közelről a kapu
jobb sarkába lőtt (4-2). Soha jobbkor nem jöhetett volna a megnyug
tató gól. A 17. percben szépíthetett volna a vendégcsapat de Horváth
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

egy hatalmas erejű" bal felső" sarkos lövést szögletre hárított Remek
kapusteljesítmény volt A 20. percben hatalmas tapsot kapott a szemre
is nagyon szép labdafelhozatal. Dohány elől csak az utolsó percben
tudtak a védők felszabadítani. A 30. percben a játékvezető elnézett
egy 1 l-est Bognár remek labdával indította Péczet akit a 16-oson
belül csak szabálytalanul tudtak szerelni a kapuvári védők. A játék
vezető sípja azonban eldugult, amiért a közönség nagyon elma
rasztalta Kuntnert A 78. percben Békést Balhási váltotta fel. Ezért
pedig az edzőt marasztalta el a szurkolótábor. Pedig Sebestyén
Attila csak pihentetés miatt hozta le Makit a pályáról, aki most
játszott először tétmérkőzésen július 26. sérülése óta. A hátralévő
bő tíz percben is volt izgalom a pályán. A 85. percben a kitűnően
játszó Pécz hozta gólhelyzetbe Balhásit, ő azonban elügyetlenkedte a helyzetet. A 87. percben Stiber, míg a 89. percben Kelemen
szedett össze egy-egy sárga lapot. Az utolsó percre is maradt egy
gólhelyzet. Pécz ismét Balhási elé tálalta a labdát de ő ezzel a
lehetőséggel sem tudott élni.
A harmadik hazai mérkőzését nyerte meg az NB IH-ban négy
góllal a CVSE- Antók Nyomda. A Csákvarit és Latyákot nélkülöző
hazai együttes remek játékkal szórakoztatta a publikumot. A ka
puban bemutatkozó Horváth a két gól ellenére Is Jól védett. A
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Október 5-én a valaha szebb napokat megélt Győri DAC utódjá
nak, a Betka-MÁV DAC csapatának lesz a vedége a CVSE-Antók
Nyomda. Ez a találkozó a két csapat között a 23. bajnoki mérkőzés
lesz. Az elsőre 1928. október 28-án szintén Győrben került sor. A
Fritz - Jobb, Schilling - Horváth E., Szita J., Kuthi - Horváth Gy.,
Kerekes, Horváth A., Komatics, Horváth L összeállításban kiálló CE¬
SE ez alkalommal szenvedte el az L osztályban első vereségét, 4:1
arányban kapott ki. A celldömölki csapatnak lesz mit törleszteni a
DAC ellen, hiszen az ez ideig lejátszott 22 bajnoki mérkőzésből 16-ot
a győriek nyertek meg. A celli csapatok eddig mindössze négy győ
zelmet és két döntetlent mondhatnak magukénak. Az első győzelmet
1938. október 30-án Celldömölkön a CVSE aratta 3:1 arányban a
DAC ellen. A győztes csapat tagjai voltak: Bognár - Géczi, Csányi
- Szakos, Egervári, Kársai - Osváth, Péntek, Líscsei, Hubert, Budai.
A közelmúltban, 1986-1992 között tízszer játszott a CVMSE a
Betka-MÁV DAC ellen. Ez idő alatt három celldömölki győzelem és
két döntetlen fémjelezte az NB III-as csapat eredményeit Győrben
csak egy döntetlenre futotta eddig a celldömölki csapatoknak. Ezt a
döntetlen 1990. április 8-án az alábbi összeállításban játszó CVMSE
érte el: Zsolnai - Horváth J., Csákvári, Szentgyörgyi, Sebestyén Balhási, Mészáros, Nagy Cs. - Hetyési, Pécz (Pokomyi), Varga Cs.
(Gosztola). Edző: Udvardi Mihály. Az eredmény 1:1 lett A gólt 11esből kapta a csapat míg az egyenlítő gólt Sebestyén lőtte. A jelenlegi
találkozón a celldömölki csapat az esélyesebb. Tipp: 2.
Október 12-én az ősrégi ellenfélt, a Körmendi FC labdarúgóit
fogadja a CVSE-Antók Nyomda. Nagyon hosszú múltra tekint vissza
a két vasi város bajnoki találkozóinak története. 1924. március 30-án
Celldömölkön a Törekvés SE ellen vívta a Körmendi TK az első
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védelemben az első NB III-as mérkőzésén bemutatkozó fiatal Bo
dor Tibor magabiztos játékkal helyettesítette Csákvárit. A két
szélső hátvéd közül Stiber Játéka volt meggyőzőbb. A középen
elemében voltak ezen a mérkőzésen játékosaink. Győrvári is jól
játszott premiermérkőzésén. Ha Bodorral együtt így folytatják,
akkor sok örömet szerezhetnek még a celli nézőknek. A támadó
sorban végre újra tapsolhatunk Békés fondorlatos cseleinek és
természetesen két góljának. Pécz, annak ellenére, hogy nem lőtt
gólt, nagy kedvvel és pompásan játszott. A kapuvári csapat lel
kesen hajtotta végig a mérkőzést, de most sem sikerült Celldö
mölkön pontokat rabolnia. Tovább tart a celldömölki pályán a
hazalak veretlenségi sorozata. A Játékvezető a 11-es meg nem
adásával lerontotta kitűnő teljesítményét.
Ifjúsági mérkőzésen az erősen tartalékos hazai gárda fél tucat gólt
lőtt ellenfele kapujába. CVSE-Antók Nyomda-Kapuvári SE 6-3 (2¬
0). Góllövők: Horváth (2), Kunos (2), Szabó, Nyári.
- tlm -

Legfrissebb: Lenti-CVSE-Antók Nyomda 0-0
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bajnoki mérkőzést. A kerületi I I . osztályban találkozott egymás ellen
a két csapat A Biró - Jobb, Schöntagh - Mizeri, Bőlinger, Pethő Solti, Szita L, Nagy, Szita J., Vajai K. összeállítású Törekvés l:l-es
eredményt ért el a KTK ellen. Az első találkozót további 65 követte.
A találkozók összesítése az alábbi képet mutatja:
- kerületi U. osztály
13
8
2
3
35:18
18 69,23%
- kerületi L osztály
6
3 3
15:14
6 50,00%
- megyei I . osztály
39 20
9 10
87:65 49 62,82%
- NB ÜT. és területi
8
1 3
3
1ÍLL5
5 31.25%
-összesen:
66 32 14 20 147:112 78 59,09%
- hazai pályán:
33 21
6
6
96:36 48 72,72%
A statisztika a celldömölki csapatokra kedvező képet mutat Nem
szabad azonban elfelejteni, hogy júliusban a , ,Négy város labdarúgó
torna" mérkőzésén Celldömölkön 0-1-re végződött a mérkőzés.
Utoljára a Körmenddel 1992. május 3-án Celldömölkön játszottunk.
Az NB JU-as mérkőzésen 2:2-es döntetlen született Ezek az eredmé
nyek figyelmeztetőek, nem szabad a celldömölki csapatnak lekezelni
a fiatal körmendi együttest A vasi rangadó nagy küzdelmet ígér. Tipp:
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CVSE-MÁVÉPCELL-Honvéd Szondi SE 8:10
NB Il-es férfi mérkőzés, Celldömölk.
A jó erőkből álló vendégek ellen pontszerzési lehetőséget szalasz
tottak el a celliek. Ölbei 20:16-os vezetéstől veszítette el az utolsó
mérkőzést
Győztek: Felleg Gábor (3), Tarr Sándor (2), Ölbei Péter, Máthé
Gyula ( l - l ) és a Felleg-Tarr páros.
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