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Közművelődési nap
Sokadik nehéz időszakát éli a
magyar közművelődés napjaink
ban. Ezt a tényt sokan megma
gyarázták már, és a megokolásának is számos variációja van. Az
biztos, hogy a kilencvenes évek
hozta társadalmi és gazdasági
változások alapjaiban ingatták
meg a teljes társadalmi felépít
ményt. A könyvtárak és más köz
gyűjtemények esetében még fo
kozta a gondot a korszerű szak
törvények hiánya. Mivel köztu

dott, hogy a hivatal malmai las
san őrölnek, csak az idén került
parlamentközelbe - számos vál
toztatás, több külön törvény
összevonása után - a kulturális
javak védelméről és a muzeális
intézményekről,
a nyilvános
könyvtári elltásáról é s a közmű
velődésről szóló törvény.
Érthető, hogy minden közmű
velődési és közgyűjteményi dol(Folytatás a 3. oldalon)

Gordonkatalálkozó Celldömölkön
Október 17-én és 18-án az Ádám Jenő Zeneiskolában országos
gordonkatalálkozó lesz Papp László csellóművész emlékére. Az első
nap Az ifjúsági tehetségek fóruma elnevezésű részében a tavalyi ver
seny győztesei lépnek fel. Másnap regionális csellótalálkozőt tartanak
Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala megye tanulóinak és tanárainak. A
rendezvény f ő szervezője Orosz Sándor gordonkatanár, a Vas Megyei
Pedagógiai Intézet zenei munkatársa.

Ujabb esély
Az Esély Klub értesíti minden
kedves tagját, hogy a klub foglal
kozásait október 17-én, csütörtö
kön újraindítja az alsósági kultúr
házban este 18 órai kezdettel. A
klub nem ígér semmit, esetleg a
lélek csendjét és - talán - az ön
magunkra ébredés szépségét. V a -

Téged is várunk...

Nagy István nyugalmazott művésztanár átveszi az emléklapot
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MUNKARUHA,
C S E M P E , JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
Csempék, járólapok
széles választéka.

Szeretettet
kedves
vásárióinkat!
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Óralátogatás
A Berzsenyi Gimnázium a hat
osztályos gimnáziumi képzés
iránt érdeklődő hatodik osztályos
tanulók és szüleik részére októ
ber 13-án (hétfőn) 7.50 órai kez
dettel óralátogatási lehetőséggel
nyílt napot szervez. Minden ér
deklődőt szeretettel várnak.

Három napig „szüreteltek"
Az idei Sághegyi szüret rendezvénysorozat is a már megszokott
forgatókönyv szerint zajlott. Az első nap a szakmai előadásé volt,
a másodikon a Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárá
nak pályázati eredményhirdetését és kiállításmegnyitóját rendez
ték, majd a Kemenesaljái Művelődési Központban ugyancsak k i 
állítást nyitottak meg. A szombati nap a szüreti felvonulás és az
igazi „vigodalom" napja volt.

Gasztronómiai időutazás

Fürdőszoba-berendezések,
szaniterek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
csempe-,
járó lapragasztók.
\
\

A Vas Megyei Mozgássé
rültek celldömölki helyi cso
portjának vezetősége minden
hívő embert - felekezettől
függetlenül - szeretettel vár
október 12-én 15 órakor a
rokkantak
szentmiséjére,
amelyet a celldömölki katoli
kus templomban tartanak.

lahogy így, ahogy azt Simon
László mondja: „Az ember ma
abban a helyzetben van, hogy ké
pes tudatosan új szemléletet lét
rehozni. E z a mindenki által el
érhető csoda önmagunkban van.
Mert a világ olyan, amilyennek
látom. Nem jó és nem rossz, csak
azt adja vissza, amit adtam neki."
A klub tagjai minden érdeklő^
dőt szívesen látnak.

Szeptember 25-én a Kresznerics Ferenc Könyvtárban egy röpke
másfél órára mintha megállt volna az idd. Félreértés elkerülése végett:
nem a könyvtár szűkös anyagi helyzetéről és elhasznált felszereléséről
- beleértve a két békebeli faliórát is - akarok szólni, hanem arról az
odavarázsolt világról, amelyet egyik oldalról Kovács Ferenc sitkei
fogadós, másrészről Hetényi József gyújtó' kiállítása teremtett meg.
A téma - a mindenki fantáziáját és ízlelőbimbóit megmozgató - gaszt
ronómia. Gasztronómiai, mégpedig a századok, a műit tükrében mondhatnánk - képben és szóban. A rendezvényt dr. Bellérné Hor(Folylatás a 2. oldalon)
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Három napig „szüreteltek"
(Folytatás az 1. oldalról)

váth Cecília könyvtárigazgató nyitotta meg. Szavait hallgatva kezdett
lassulni és visszafelé forogni az idő, hiszen Krúdy Gyula örökérvényű'
gasztronómiai „bölcsességei" közül idézett, é s - valljuk meg - Krúdy
mondatai rögtön más - emelkedettebb - régiókba röpítik az embert.
Kovács Ferenc előadásában történelmi áttekintést adott a gasztro
nómia fejlődéséről és az emberiség történetében elfoglalt helyéről. A
második részében közelebbi pátriánk. Vas megye vendéglátási múltját
vázolta. Időutazása mi mással is fejeződhetett volna be, mint azzal a
megállapítással, hogy veszélyben a hagyományosan magas színvona
lú magyar vendéglátás, és hogy a sitkei kastélyfogadóban igyekszik
a hagyományos, nem „féllábon" elfogyasztott gyorsétkezdék talajtalan szokásait alkalmazni, hanem az étkezés évszázadok alatt kialakult
rituáléinak alkalmazásával emlékezetessé tenni minden ott töltött percet
és megízlelt, megismert ízt A szépszámú és - az időutazástól fellelkesült
- közönség segédletével felidézte a helyi vendéglátóhelyeket és azok
elnevezéseit is. Persze, nem a mai nevekről volt szó, hiszen például a
Rezgő nyárfa étterem csak Hatcsöcs néven került említésre. Nem kis
derültségre adott okot az, hogy - valljuk meg - ezt az igencsak egyér
telmű" elnevezést is - beszólásként - megmagyarázták.
Hetényi József a maga ismert alaposságával készítette el kiállítását
a saját - határtalannak tűnő' - gyűjteményéből és néhány vendéglá
tással foglalkozó család ereklyéiből. A dokumentumok mellett szá
mos használati tárgy, celldömölki vendéglátóhelyek emblémájával
ellátott étkezési kellék, konyhai eszköz került az érdeklődók szeme
elé. A kiállítás a könyvtár felnőttrészlegén került megszervezésre.

Gyermekpályázati díjátadás
Másnap, szeptember 26-án volt az ősz témájára kiírt gyermek-kép
zőművészeti és irodalmi pályázat díjkiosztó kiállításmegnyitója a
gyermekkönyvtárban. Több mint száz alkotás érkezett, és a zsűrinek
igen nehéz dolga volt, hogy kiválassza a legjobbakat A díjazottaknak
Molnár Gábor főtanácsos, a polgármesteri hivatal művelődési szak
referense adta át a könyvjutalmakat. A kiállításon - amely a gyer
mekkönyvtárban október 22-ig megtekinthető - nemcsak a díjazott
alkotásokat, hanem sok szép és ötletes képet is láthatunk. A két leg
jobb irodalmi alkotást viszont maguk a szerzők előadásaiban hallhat
tuk a rendezvényen. A díjazottak névsorát később külön közöljük.

Pályázati felhívás
Celldömölk Város jegyzője pályázatot hirdet a polgármesteri hi
vatalban gyámhivatali ügyintézői állásokra.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet
Képesítési feltételek: állam- és jogtudományi egyetemi, vagy ál
lamigazgatási főiskolai végzettség, továbbá egyetemi, főiskolai pe
dagógiai végzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermek

Festménykiállítás
Délután öt órakor a Kemenesaljái Művelődési Központban Pintér
Éva festőművész kiállítását Stipkovits Pál, Mosonmagyaróvár pol
gármestere nyitotta meg. A művész otthonosan mozog több techni
kában (olaj, freskó, linómetszet stb.), és eddig 35 önálló és 75 közös
kiállítása volt. A 27 éve alkotó festő képei több országba is eljutottak.
A vegyes tematikájú kiállítás október 26-áig tekinthető meg a K M K
galériájában.

Teljes jókedv
Szombaton a főtéren a Leier cég részéről autós márkabemutató
volt, odébb pedig kicsit szegényes kirakodóvásár. A Kemenesaljái
Művelődési Központ előtti parkolóban a kosárlabda szerelmesei csa
táztak egymással utcai találkozó keretében - változó számú nézőkö
zönség előtt A város központjában népes közönség várta a program
fő attrakcióját, a szüreti felvonulást A menet a Sághegy alól, a Hegyi
utcából indult, és a Sági úton végighaladva érte el a városközpontot
ahol sokan tapsoltak a kisbíró szellemes hirdetményének, a mazsoretteknek, a szüreti fogatoknak és a lovasoknak, az osztrák vendégek
táncosainak, és még sorolhatnánk tovább a sort Este utcabál és Ko
vács Kati énekesnő fellépése, éjfélkor pedig pompás tűzijáték tette
teljessé a jókedvet Kemenesalja fővárosában.
Györe-Völgyl

védelmi gyakorlat Pályázathoz csatolni kell: az iskolai végzettsé
get igazoló diploma másolatát, szakmai Önéletrajzot és hatósági
erkölcsi bizonyítványt
Az elbírálásnál előnyt jelent alapfokú számítógépes ismeret és
saját gépkocsi.
Fizetés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint
A pályázat beérkezésének határideje: 1997. október 20-a.
A pályázatot Celldömölk város jegyzőjéhez kell benyújtani.
Cím: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
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Nem múlt el nyomtalanul 25 év
(folytatás az 1. oldalról)

gozót foglalkoztat ez a jogsza
bály, hiszen számos szakmai kér
dés egyértelműsítésére csak a jó
szaktörvény képes, és akkor még
csak egy kérdéskört említettünk.
Jó apropó volt Celldömölk köz
művelődési intézményeinek jubi
leuma arra, hogy a megye közmű
velődési és könyvtári dolgozói ta
lálkozzanak, hogy értő előadóknak
köszönve megismerjék a törvényt
és annak várható, elfogadás utáni
hatását Persze, a résztvevők saját
véleményüket is kifejthették, szól
hattak kételyeikről és kérdéseikre
is választ kaphattak,
1972. augusztus 18-án nagy
szabású ünnep volt Celldömöl
kön. Az akkor még nagyközség
új főterét és művelődési házát
avatta. Régi vágy teljesült, a szó• rakozni, művelődni vágyó polgá
rok végre otthont kaptak; meg
alakult a Kemenesaljái Művelő
dési Központ néven közismertté
vált művelődési ház, és a ma
Kresznerics Ferenc nevét viselő,
akkori Nagyközségi é s Járási
Könyvtár végre - több költözés
után - méltó helyre került.
Ennek a jelentős eseménynek
a 25 éves jubileuma kapcsán
gyűltek össze a megye érintett
dolgozói kicsit emlékezni, alapo
san a jelenbe és a jövőbe nézni.
A szép számban (a megye
minden jelentős intézménye és
városa, községe képviseletében)
megjelent résztvevőket a szerve
zők nevében először Molnár
Gábor, a celldömölki polgármesterhi hivatal főtanácsosa,
művelődési szakreferens, a jubi
leumi továbbképzés levezető el
nöke üdvözölte. Ezt követően
Baranyai Attiláné dr., a város
jegyzője megnyitotta a rendez
vényt é s üdvözölte a résztvevő
ket. Beszédében röviden felele

venítette a 25 évvel ezelőtt tör
ténteket.
A másik szervező nevében
Horváth György, a Vas Megyei
Kögyűlés közművelődési, ifjúsá
gi és sportbizottságának elnöke
keresetlen szavakkal köszöntötte
a jelenlévőket. Ő is szólt a 25 év
vel ezelőtti történésekről. E l 
mondta, hogy az átadás után a
celldömölki intézményt és a ben
ne folyó munkát irigylésre mél
tónak tartották a más Vas megyei
városokban és községekben dol
gozó népművelők. A folytatás-

rics Ferenc Könyvtár mutatói a
tipikus
magyarországi
köz
könyvtárnak felelnek meg.
Ismertetője befejezése után
felkérte Németh Tibor könyv
tárost, aki az ellátórendszert
„gondozza"
a
celldömölki
könyvtárban, hogy adja át a sike
resebb és gyorsabb információ
áramlás érdekében kiírt pályáza
ton nyert eszközökből vásárolt
telefaxot a Jánosházi Nagyközsé
gi Könyvtár és Televízió igazga
tójának, Dittman Zoltánnénak.
Remélhetőleg ez az eszköz is so-

A jubileumi továbbképzés résztvevőit üdvözli Makkos István polgármester
ban a házigazdák kaptak szót.
Először dr. Bellérné Horváth
Cecília, a Kresznerics Ferenc
Könyvtár igazgatója szólt. A
könyvtár elmúlt huszonöt évének
alapos elemzését adta. A mai
helyzetet értékelve elmondta,
hogy minden - tipikusnak mond
ható - közkönyvtári gond (anya
giak hiánya, szűkös épület, kellő
társadalmi odafigyelés hiánya
stb.) az itteni intézményt is kísér
ti, így van ez, hisz az adatokat
összevetve Kiss Jenő nemrég
megjelent Magyarország könyv
tárai (Könyv - Könyvtár Könyvtáros, 1997. augusztus. p. 3-21.) című elemzésének ada
taiból láthatjuk, hogy a Kreszne-

kat segít a gyorsabb tájékozódás
ban a könyvtárak között.
Pálné Horváth Mária, a K e 
menesaljái Művelődési Központ
igazgatója a város művelődési
életének történelmi áttekintését
adta, kitérve az intézmény mai
állapotára és gondjaira.
A rendezvény jubileumi részé
nek befejezéseként a város pol
gármestere, Makkos István szólt
az egybegyűltekhez annak kap
csán, hogy elismeréseket nyújtott
át azoknak, akik huszonöt vagy
több éve a város könyvtárában
vagy a közművelődésben dol
goznak vagy dolgoztak. Celldö
mölk Városért Emlékplakettet
kapott Kuthi Márta, a művelő

Miért volt többször is vízhiány?
Ezt a kérdést tettük fel Lam pért
Attilának, a Cellvíz Kft. műszaki
vezetőjének a szeptember 25 -ei,
csaknem 6 órás vízhiány után.
- A csatornaépítés során, ame
lyet a Kemélyép végez, többször is
előfordult csőtörés. Szeptember
22-én például négy csőtörésünk
volt. Emiatt egymással párhuza
mosan kellett dolgozni a hibák el
hárításán. 25-én ugyancsak két
csőtörés történt
- Mi ennek az oka? Gondolom
van egy térkép, amit a kivitelező
rendelkezésére bocsátottak.

- A térképek alapján a vezetéket
megtalálják. Nem is ezzel van a
gond. Ezek a vízvezetékcsövek
eternitből készültek, ridegek. Ezek
alatt a csövek alatt csaknem két
méterrel húzódik a szennyvízcsa
torna. Bár a kivitelező igyekszik
lelkiismeretesen elvégezni a tömö
rítést, a visszatemetésnél előfordul,
hogy egy-egy eternitcső eltörik.

szer épült sok tolózárat kispórol
tak az építők. A másik ok, hogy
ezek az NDK- vagy KGST-tolózárak eléggé gyenge minőségűek, elég,
ha egy nem működik normálisan,
máris probléma van. Igyekszünk a
közeli jövőben ezeket kicserélni, és
újabbakat felszerelni. Mindez nem
olcsó, hisz egy-egy ilyen tolózár ára
70 ezer forint körül van.

- Egy-egy csőtöréskor
miért
nem lokális a vízhiány? Miért ter
jed ki az egész városra?
- Ennek két oka van: részint az,
hogy amikor ez a vízvezetékrend

- Vannak-e megkülönböztetett
intézmények, objektumok?
— Igen. Ilyen például a kenyér
gyár és a kórház. Ezekre nyomaté
kosan oda fogunk figyelni.

ÚJ K E M E N E S A L J A
dési ház volt igazgatója, aki 30
évig volt népművelő, valamint
Káldos Gyula, a könyvtár nyu
galmazott igazgatója, aki 1954től 1991-íg dolgozott ebben az
intézményben. Celldömölk Vá
rosért Emléklapot kapott Amb
rus Józsefné nyugalmazott gyer
mekkönyvtáros; Dörnyei Lászlóné feldolgozókönyvtáros és a
Kemenesaljái Berzsenyi Asztal
társaság vezetője, aki közel 30
éve dolgozik a könyvtárban, va
lamit Szomjú Lászlóné olvasó
szolgálatos könyvtáros, aki 33
éve végzi munkáját az intéz
ményben. A Kemenesaljái Mű
velődési Központban tevékeny
kedő csoportok vezetői közül ki
emelkedő munkájuk elismerésé
ért emléklapot kapott dr. Dora
Józsefné nyugalmazott helyettes
iskolaigazgató, az Asszonyklub
vezetője; Dénes Lajos Szil
veszter nyugalmazott művészta
nár; Nagy István nyugalmazott
művésztanár; N é m e t h Gyula né
pi fafaragőművész, a népművé
szet ifjú mestere. A két intéz
mény a Vas Megyei Közgyűlés
elismerő oklevelét vehette át, ezt a
kitüntetést jubiláló intézmények
munkájának elismerésére alapítot
ták. Horváth György adta át.
A szünet után kezdődő szak
mai részben először dr. Striker
Sándor, a Művelődési és Közok
tatási Minisztérium közművelő
dési főosztályának vezetője tar
totta meg tájékoztatóját a kultu
rális alapellátásról szóló törvény
tervezetről, ő t követően dr. Sza
bó László, a Vas Megyei Peda
gógiai Intézet igazgatója a Nem
zeti Alaptanterv és a közművelő
dés viszonyát taglalta előadásá
ban. A folytatásban a jelenlévők
mondhatták el véleményüket. A
fórumot Pallósiné Toldi Márta, a
Berzsenyi Dániel Megyei Könyv
tár igazgatója vezette.
Győré Géza
Fotó: Beleznayné Lukács Erzsébet

- 26-án reggel olyan víz folyt a
csapokból, mint a feketekávé. Nem
okozhat ez fertőzést?
- Az elszíneződés nem attól
van, mert föld kerül a rendszerbe,
mint azt sokan gondolják. A mi
kútjaink vas- és mangántartalma
magas, a felső érték közelében
van. Az elszíneződést a rend
szerbe lerakódott vastartalom
okozza, ez fertőzési veszélyt nem
jelent.
- Várhatók-e hasonló kellemet
lenségek a közeljövőben?
- Sajnos igen. Mi arra törek
szünk, hogy minél kevesebb ilyen
alkalom legyen.
Völgyi L.
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Megnyílt a Penny Market
Szeptember 25-én - a vásárló
közönség örömére - megnyílt
Celldömölkön a Penny Markét.
A 600 négyzetméter eladótérrel
rendelkező üzletben nyitástól zá
rásig hatalmas tömeg volt. A
nagy érdeklődés egyrészt a
Penny árainak, másrészt az üzlet
helyiség megjelenési színvonalá
nak szólt. A tizenhárom dolgozó
hősiesen állta a rohamot.
A nyitás napján néhány vásár
lót megkérdeztünk az e l s ő be
nyomásokról.
Elmer Lászlóné,Egyházashetye: A hét végén szüreti mulatság
lesz a faluban, ahhoz vásároltunk
be a nyugdíjasok klubja nevében.
Sok mindent vettünk, de az az
igazság, hogy olyan nagy árkü
lönbséget nem tapasztalaink, mint

amire számítottunk. Most, így
hirtelen amit néztünk, a sajtfélék
és az étolaj érte meg a legjobban.
Nyári Béláné, Alsóság: Én
nagyon meg vagyok elégedve ez
zel a gyönyörű" üzlettel. Széles a
választék, jók az árak. Már má
sodszor fordulok, mert édes
anyámnak is bevásároltam. 8-10
ezer forintot költöttem, de 10001500-at biztos megspóroltam.
Pinka Tiborné, Adorjánháza:
A lányom bérmálása lesz vasár
nap, erre vásároltam be. Éppen
jókor nyílt ez az üzlet, amelyről
nagyon j ó benyomásaim vannak
mind az árak, mind a színvonal
tekintetében. Olcsó a liszt, a cu
kor és a margarin. 4332 forintért
vásároltam. Máshol biztos jóval
5 ezer felett fizettem volna.

Nagy Csaba, Celldömölk:
Szuper, nyugati az üzlet színvo
nala, de az árak lehetnének ol
csóbbak, és a választék is lehetne
szélesebb. Én például borotvaha
bot kerestem, de csak egyfélét ta
láltam...
Hegyi Dániel, Celldömölk: E z
az új üzlet nagyon-nagyon szép,

viszonylag olcsó, nekem nagyon
tetszik, örülök, hogy megépült,
mert közel van, ezután itt fogok
vásárolni.
Az ország negyvenedik, a me
gye második Penny Markét üzle
te jól vizsgázott az első napon. A
vásárlók ezt várják a jövőben is!
Völgyi László
zlti

V I D E O T E C H N I K A S Z E R V I Z NYÍLT CELLDÖMÖLKÖN
1997. szeptember l-jétől a Sági u. 16. szám alatt
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587
GARANCIÁVAL JAVÍTUNK: -

videókat, kamerákat
televíziókat, monitorokat
HIH-késziilékeket
autórádiókat
mikrohullámű sütőket

"l

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

ÜGYFELEINKET!
FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök

A MÜLLEX K F T .
értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy Celldömölk város területén

NYERJE MEG
KARÁCSONYI
AJÁNDÉKÁT!
Nagyszabású év végi nyereményjáték
október 1-jétöl december 21-ig.

Mannával
az ígéret földjére

lomtalanítást
]
és veszélyeshulladék-1
gyűjtést tart.
i
IDŐPONTOK:
1997. október 18-án (szombaton)
azon a városrészen, ahol pénteken van szemétszállítás (a Nemesdömölki, Széchenyi, Sági utcáktól nyugatra e s ő területen).
1997. november 8-án (szombaton)
azon a városrészen, ahol szerdán van szemétszállítás (izsákfai,
alsósági városrészen és a Kodály Z. utcától délre e s ő utcaszaka
szokon).

Főnyeremény:
1 hetes izraeli körutazás 2 személy részére!
- és még több értékes nyeremény
Részletek a MANNA Élelmiszer Diszkontban
Celldömölk, Szentháromság tér 6.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a megadott helyen a megjelölt
napon reggel 7 óráig a lakásban, háztartásban keletkezett, felhal
mozott és feleslegessé vált tárgyakat - lom, bútor, berendezési
tárgy, eszköz, készülék, tartozék - szállítójárművel megközelít
hető közterületre helyezzék ki. A veszélyes hulladékokat ugyan
ilyen módon, de a lomoktól elkülönítve tegyék ki az ingatlanok
elé.
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Búcsú a Gáyer iskola
nyugalmazott igazgatójától

Egy újabb kereszt a temető
ben, rajta a felirat Döbrentey
Károly élt 81 é v e t
Karcsi bácsi 1916-ban szüle
tett Celldömölkön egy négygyer
mekes vasutascsalád legifjabb
tagjaként Iskoláit helyben v é 
gezte. 1937-ben szfhjeles ered
ménnyel Pápán, a Magyar Kirá
lyi Állami Elemi Népiskola T a 
nítóképzőben szerzett oklevelet
Kissomlyón 1941 szeptemberé
ben 58 gyermek tanításával kezd
te pedagógiai pályafutását, mint
evangélikus kántortanító. A falu
ban ő volt az egyetlen pedagó
gus. Hét év után Kenyériben lett
iskolaigazgató. A z iskolavezetés,
és a tanítás mellett Pécsett mate
matika-kémia szakos általános
iskolai tanári oklevelet szerzett
kitűnő eredménnyel. Munkája
minőségét igazolja, hogy tíz el
töltött esztendő után Celldömöl
kön az 1. Sz. Általános Iskolában
iskolaigazgatói feladattal bízták
meg. Húsz éven át nyugdíjazásá

ig nemcsak munka-, hanem lak
helye is volt az az iskola, mely
nek jogelődjében polgári iskolá
ját végezte.
Nyugdíjazását követően peda
gógiai Filozófiájából adódóan, ha
szükség volt munkájára, több al
kalommal is, segítve szeretett is
koláját, napközis csoportvezetői
feladatokat látott el, tapasztalatát
átadva, példát mutatva a fiatalab
baknak.
A gondos, felelősséggel elvég
zett munka eredményeképp kivá
ló tanító, az oktatásügy kiváló
dolgozója és pedagógus szolgá
lati emlékérem kitüntetéssel ju
talmazták. Nemcsak az iskola,
hanem a város és annak szűkebb
környezete irányításában, a kul
túra és a művelődés szervezésé
ben is több mint egy évtizeden át
vezető szerepet vállalt
Három éve egyre kevesebb
szer találkoztunk, kiújult súlyos
betegsége, melyet mindvégig
emberi méltósággal viselt Halála
előtt egy hónappal vette át gyé
mántdiplomáját.
Sírjánál, 53 együtt töltött év
emlékével felesége, Pesten é l ő
orvos lánya, a rokonok, a közin
tézmények vezetői és a tanítvá
nyok búcsúztak tőle.
A szülővárostól távol é l ő ta
nártársak, tanítványok levelei se
gítik a gyász fájdalmának oldá
sát, és jelzik azt a maradandósá
got, melyet Karcsi bácsi munká
jával maga után hagyott Közü
lük az egyik az alábbi idézettel:

f<<Hpo

Boznansky Ferenc
gyászszalagjára
Amikor eltávozik egy ember
öltő munkájában tisztességgel
megfáradt ember, ismétlődően
feltűnik, hogy fogy a táj, a város
népessége, szegényebbé válunk.
Nemzedékek mennek egymás
utánban. Mint mondják, az élet
rendje szerint bármilyen fájdal
mas is mindez, belenyugvás szorít
Pár éve hangzott el, vidékünkről
induló nagy költőnk halála okán
(W. S.) a kérdés: Mi fáj? az
Egekbe indulok, az fáj..."
Szerényebb
hasonlóságban
szómatunk Boznansky Feri bá
csiról, de a lényeg egy. Műhelyé
nek zárt ajtaja előtt egy nénike
álldogál, várakozik, kezében pa
pírtekercsbe csomagolt kések, ol
lók. Várakozik csendben. Egy
valaki érkezik közben, tőle kérdi
avidékről Cellbe jött nénike: M i 
kor nyit? A válasz: Nem nyit...
többé. A nénike táskájába csúsz
tatja a papírtekercset, és elballag.
Nem nyit... többé. E z fáj! A csa
ládnak, a szorgalomra, munkára,
sportra jól nevelt gyermekeknek,
a barátoknak, a tisztelőknek.
Nincsenek kevesen. S már az

sem lesz kitéve többé: AZON
N A L JÖVÖK! Tudták, hogy kis
társaságával reggelenként Feri
bácsi elsétál egy kávéra, a jelen
ség az utca tartozéka volt A be
zárult ajtó mögött mozdulatlanok
már mestersége gépei, a falakon
elárvult oklevelek, és a még al
kotókedvének szépséges éveiből
a híres bicskákkal az üveges asz
tal árválkodik. Egy ritka iparral
lett szegényebb a város, hisz
ilyen már alig akad. Cégérén ez
áll: Boznansky Ferenc késes és
műköszörűs mester. Igen, M E S 
T E R a javából, a közéletiségben,
az iparosság, a tűzoltóság köré
ben, az emberi együttlétben egy
életen át Nézegetve a bicskát benne a monogram beütve - a vasi
kisipar híressége Körmendtől Cell
dömölkig, amerre a Belencsákok,
Boznanskyk élnek, dolgoznak.
Gyászszalagjain jelképesen ott
van az írás, mint a közelállók szí
vében: a HIÁNY. Múló sétái,
mosolya, bölcsessége mind em
lék marad, így él tovább.
Kemenesalja Ipartestület
barátai, tisztelői

„Elrepültél már szeretett ifjúság!
Eljön a sok baj és jő a sok aggság
A vidám arcát halovány
hidegség
Váltja fel gyorsan, s követ a betegség."
A Gáyer Gyula Általános Iskola hajdani és mostani tanárai, tanulói
nevében tisztelettel elköszönök Tőle!
Bakó István iskolaigazgató

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 űtja 2.
(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén)
• ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR R T . ,
ZALAKERÁMIA R T . termékei,
BAUMLT vakolatok, valamint
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók.
JÁRÓLAP E S C S E M P E
20 00« Et feletti készpénzes vásárlása esetén
S% kedvezményt adunk!
- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk!

AKCIÓ az ÁFÉSZ 5. sz. VAS-MÜSZAKI boltban
(Géfin tér 5. Tel.: 95/420-015)

KAPÁLÓGÉP CSEREAKCIÓ,
1997. október

31-éig.

Kapálógép vásárlása esetén régi (üzemképtelen ts)
kapálógépét 10 000 Et-ért beszámítjuk.
H U S Q U V A R N A : motorfűrészek akciós áron.
H 36: 57 800 Ft, H40: 59 900 Ft, H 51: 77 400 F t
Láncok, vezetők, reszelők nagy választékban.
S I E S T A gázkályha: reklámáron: 15 990 Ft.

VÁRJUK KEDVES

VÁSÁRLÓINKAT!
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Egy engedélyokmány utóélete, avagy az állomás is változik
/. §
A Székesfehérvártól
Graz felé az ország
határáig terjedő, vayis a magyar Nyugati
Mozdony vasútnak és annak Kis-Czelltől Győ
rig vezető szárnyvonalának kiépítése
tárgyá
ban előterjesztett
engedélyokmány
a jelen
törvény által teljes érvényűnek
nyilváníttatik.
2.§
Az engedélyokmány becikkelyezése
elren
deltetik.
Kelt Bécsben,
Egyezernyolcszáz-hatvankilencedik évi július hó tizennegyedik napján.
Ferencz József s. k.
Gr. Andrássy Gyula s. k.
így kezdődött. Az „engedélyokmány" még
egy fontos kitételt tartalmazott: az állomások
„kőből építendők". A Győr-Pápa-Kis-CzellSzombathely vonal kiépítésére két évet adtak
a felsőbb szervek.
A munka nem ment könnyen, mivel a terv
be vett sínpálya nyomvonala több magánbir
tokon húzódott keresztül.
(Az ostffy asszonyfai állomás például azért
árválkdoik hat kilométerre a falutól, mert az
akkori nagybirtokos (Ostffy) nem járult hoz
zá ahhoz, hogy földjén sínpár kígyózzon.)
1871. október l-jén nyitották meg az akkor
még hat vágánnyal felszerelt celldömölki
vasútállomást. Az első épület nem a sínek
város felőli oldalán állt (ahol a jelenlegi), ha
nem a túloldalon. A mai vágányhálózatot
1895-ben - egy nagy bővítés során - alakí
tották ki. 1900-ban fejezték be az állomás
felvételi épületének építését Ebben az idő

szakban kapott végső formát a fűtőház, vala
mint a raktár és a felvételi épület között ívelő
gyalogfelüljáró. (A felüljárót azért építették,
hogy a fűtőházba siető munkások ne a bal
esetveszélyes sínek között közlekedjenek.
Akkoriban még egy útátjáró is átszelte a vá
gányokat az állomás szomszédságában (a mai
Király János utca meghosszabbításaként), ám
ezt megszütnették, és eltolták a két temető
közelébe. Mint azt Szabó István nyugalma
zott állomásfőnöktől megtudtuk, a jelenlegi
celli állomás három részletben épült fel. A z
állomás épületén belül nem csak a restinél
lehetett átjárni, hanem a forgalmi irodánál is.
Az első világháború idején a vasútállomás
fő tevékenységének a katonavonatok fogadá
sa és továbbítása számított A második világ
háború sem suhant el nyomtalanul. 1945. feb
ruár 13-án bombázás kezdődött Celldömölk
légterében, melynek kiszemelt célpontja a
vasútállomás volt A z épület épen maradt, ám
a közelben lévŐMÁV lakótelep házai erősen
megrongálódtak. A bombázásnak sok halottja
és sebesültje volt. A világháború végén
hosszas helyreállítási munkálatok következ
tek, mivel az elvonuló német csapatok fel
szaggatták a síneket, és használhatatlanná tet
ték a műszaki berendezéseket 1960-ban ke
rült sor a legnagyobb átépítésre. Ekkor alakí
tották ki diákvárót, és helyezték el a váróte
remben a két domborművet. 1968 kará
csonyán a nagy hófúvás miatt hosszasan állt
a diákokat szállító személyvonat Celldömöl
kön. Bár az állomás összes mozgósítható em

bere a szerelvény kiszabadításáért küzdött, a
diákoknak mégis itt kellett tölteniük a szent
estét
E körzetben is (akárcsak az ország többi
részében) folyamatosan zajlott az elavult
gőzmozdonyok dízelmozdonyra cserélése. A
menetjegyek külalakja sem kerülhette el a
változást az idők folyamán. Kezdetben kéreg
jegyet válthatott az utas, később a bárcajegy
következett, majd a legmodernebb technika
térhódításával a számítógéppel nyomtatott
menetjegy vált az utazás elengedhetetlen tar
tozékává. A hatvanas években történt átala
kítások óta sok a renoválás az épületen belül.
Ha állandóan változó világunkkal lépést akar
tartani a vasút is, akkor állandó megújulására
van szükség. A közelmúltban több jelentős
változáson ment keresztül az állomás és kör
nyéke. Hosszas fontolgatás után (már 1968ban tervbe vették megépítését) elkészült a leés felszállás kényelmét és biztonságát szol
gáló magasperon. Sokáig a szocreál szín- és
formavilága jegyében fogant vasbeton oszlo
pokban „gyönyörködhetett" az utazóközön
ség, ám ma már díszes fakorlát szegélyezi az
állomást
Az épület valójába folytonos változáson
ment keresztül, de régi arculata ennek ellené
re megmaradt. A változásban lévő állandóság
ugyanúgy megtalálható egy rendszeresen
mozgó vonatban, mint egy mozdulatlan állo
másban, amit tataroznak, alakítgatnak a pil
lanatnyi korízlésnek megfelelően.
Verrasztó Tibor

Tücskök a budapesti fesztiválon
Nemzetközi utcai bábos fesz
tiválra kapott meghívást a cell
dömölki Gáyer Gyula Általá
nos Iskolában m ű k ö d ő Tücsök
Bábcsoport. A budapesti feszti
válon - amelynek házigazdája
a Kolibri Bábszínház volt - raj
tuk kívül csak felnőtt bábszíné
szek szerepeltek. Tavalyi, zsű
rizett produkciójuk alapján
(második helyezést értek el)
úgy gondolták a szervezők,
hogy a Tücsök Bábcsoportnak
is helye van a rendezvényen.
- Régebben a gyerekek is ké
szítettek jelmezeket és díszlete
ket, de ez elég sok időt elvett a
próbákból - meséli Nagy Márta,
a bábcsoport művészeti vezetője.
- Tavaly voltak először profi
bábjaink, amelyeket Császár Eri
ka készített el. Mivel a szakmai
zsűri a látványt is értékeli, fontos
a bábok minősége és használha
tósága.
- Milyen szempontok szerint
választja ki a gyerekeket? Fontos
a jó mozgáskészség,
a szép be
széd, a színészi hajlam?

- Nem válogatok a gyerekek
között A nyári szünetet megelő
z ő héten mindenki kap egy je
lentkezési lapot, amit ki kell töl
tenie. Persze a szülők beleegye
zése nélkül ez sem működik,
ezért az ő véleményüket is kikér
jük. Egy hét gondolkodási időt
kapnak. Amennyiben támogatják
az ötletet, egyéves szerződést kö
tünk a gyerekekkel, mint egy iga
zi színházban. Év elején heti há
rom próbát tartunk. Egyet külön
az újakkal, kettőt pedig az „idő
sebbekkel". A kezdőknek általá
ban ritmus- és memóriajátékokat
tanítok. Játékosan ismerkedünk
egymás nevével is. Persze az
összerázódáshoz idő kell. Aztán
aki megszereti ezt a közeget, már
nem is akarja itthagyni. Többször
előfordult, hogy a nyolc osztály
elvégzése után is visszajártak a
gyerekek. M é g a gimnáziumból
is elkértük őket egy-egy fellépés
re. Elég sokat utazunk. Bár a kül
földi felkérések mintha eltűntek
volna, a környező falvakban és
városokban mindig szívesen lá
tott vendégek vagyunk. A gyere

keknek nagyon jót tesz az utazás,
mert önállóbbá válnak.
- A próbák és az együttlétek so
rán fény derül egyes karakterekre
is; ki milyen szerepekre a legalkal
masabb, mi áll hozzá közel.
- Amikor már jól megismer
tük egymást, nem kell sokat fog
lalkozni a szereposztással. Min
denki az alkatának megfelelő
szerepet kapja. Elég rugalmasak
a gyerekek a szöveg megtanulá
sában. Célunk a tanult nyelvek
gyakorlása is. Adtunk már e l ő
egy teljes darabot németül, és el
ső helyezést értünk el egy eszpe
rantó nyelvű előadással. Ezt a
műsort a pekingi televízió is rög
zítette.
- Milyen darabokat tanulnak
meg egy-egy év során?
- Minden évben készítünk egy
zenés produkciót, amit a Szülői
Munkaközösség bálján adunk
elő. Fekete színházzal is foglal
kozunk, ami azt jelenti, hogy fe
kete ruhában, fekete háttér előtt,
foszforeszkáló bábokkal játsza
nak a gyerekek. Nem kedvelem
a kifejezetten nevelő célzatú elő

adásokat Jobb, ha a mű túlmutat
az iskola keretein. Jelenleg A lila
majom című darabbal járjuk a
környéket, ezt adtuk e l ő a Kolibri
Bábszínházban is. A színpadot
dobozokkal rendeztük be. Fon
tos, hogy jól használjuk ki a teret,
minden apró ötlettől egy kicsit
jobb lesz az előadás. Most már
az országos versenyre készülünk,
ami minden évben nagy kihívás.
Érzelmileg hozzám közel álló da
rabokat választok, mert úgy ér
zem, csak azokat vagyok képes
megvalósítani. Devecsery László
például sokáig állandó szerzőnk
volt. ő úta azt az eszperantó da
rabot, amit mi is felhasználtunk.
Később Smidéliusz Kálmánné le
fordította az egész művet, a for
dítást dr. Murányi Péter lektorál
ta. Az idén könnyebben gazdál
kodhatunk, az önkormányzattól
is kaptunk támogatást Nehéz
megoldani az anyagi dolgokat
mert az előadásokért sohasem fo
gadunk el pénzt. De úgysem ez a
lényeg, hanem az, hogy alakul
jon a gyerekek ízlése a jelmezek
és díszletek között így talán a
saját környezetüket is igényeseb
ben alakítják majd.
Verrasztó
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Még mindig közöny övezi a hegyközséget
Csaknem két éve annak, hogy ország
szerte megalakultak a hegyközségek, kö
rülbelül egy éve pedig új vezetőség irányít
j a a Sághegyl Hegyközséget. Ennek apro
póján kérdeztem így a szüret környékén a
hegyközség vezetőjét, Danka Imrét a jelen
legi helyzetről.
A hegyközségi törvény értelmében 1995
decemberében a Sághegy és a Kissomlyó
hegy területén is megalakult a hegyközség. A
törvény tagságra kötelezi azokat a tulajdono
sokat, akik 1500 négyzetméternél nagyobb
területtel rendelkezenk. Természetesen nem
zárja ki azokat sem, akik ennél kisebb terü
lettel bírnak, ók önkéntes alapon lehelnek
tagjai. A hegyközség funkciójában a törvény
előnyeit lenne hivatott érvényesíteni, illetve
az általa kínált lehetőségek kiaknázását előse
gíteni. Legfőbb feladata a hiteltámogatások
igénybevételének megszervezése, valamint a
történelmi tradíció és hagyomány felelevení
tése és élővé tétele. A hegyközség nem ható
ság, de a tagok által elfogadott szabályokat
betartatja, a törvény előírásainak pedig az ön
kormányzattal együtt tud érvényt szerezni.

Ellenállnak a gazdák
A hegyközség jelentős nehézségek árán
jött létre, mert a földtulajdonosok és szőlős
gazdák részéről meglehetősen nagy ellenál
lást váltott ki, így természetesen az alulról
szerveződés és önkéntesség nem teljesen va
lósult meg. A z alakuló közgyűlésen az érdek
lődés a tulajdonosok részéről nagyon szerény
volt, hiszen a közel 1800 földtulajdonos kö
zül csupán mintegy harmincan képviseltették
magukat. Megalakulásuk után a hegyközsé
gek a működéséhez szükséges anyagi feltéte
lek tekintetében két forrásra támaszkodhat
tak: egyrészt minden belépett és regisztrált f ő
után járó egyszeri állami támogatásra, más
részt a földterület után a hegyközség testülete
által megállapított minimális hozzájárulásra
a tagoktól. Ami az előbbit illeti, a belépők kis
száma miatt nem rúgott túl magasra, az utób
bi forrásra pedig nem igazán támaszkodhat a
h egyközség, mivel a befizetési fegyelem a
mai napig nem megfelelő.

Nincs saját erő
A fenti minimális anyagi forrásból a hegy
község nagyon nehezen tudja egyedül, illetve
az érintett önkormányzatok (Celldömölk,
Mesteri, Kemeneskápolna) segítségével a
MM

Sághegy elmúlt 40 éves infrastrukturális (út
hálózat, vízelvezetés, villanyhálózat, vízellá
tás) lemaradását behozni. Ezek a fent említett
célokhoz kapcsolódó járulékos feladatok,
azonban ha ezekben lenne előrelépés, az lát
ványos lenne, és talán a gazdák hegyközség
gel szembeni közönye is megváltozna. Sajnos
ezek rendkívül pénzigényes beruházások,
amihez az anyagi fedezet egyelőre nem áll
rendelkezésre. A hegyközség az önkormány
zatokkal együtt folytatott már tárgyalásokat a
hegyen lévő úthálózat és vízelvezető árokrendszer tervezésére és építésére, illetve a vil
lamos hálózat komplex tervezésére. A z ön
kormányzat ugyan a Földművelési Miniszté
rium útépítésre kiírt pályázatán megpróbált
pénzhez jutni, de mivel nem tudta előterem
teni azt a 7-8 millió forintot, amely a szüksé
ges 40 százaléknyi saját alaptőkét jelentette
volna, így természetesen a támogatás lehető
sége, vele együtt pedig a beruházások meg
kezdése egyelőre elúszott.
Az anyagiakon kívül a Sághegy, mint ter
mészetvédelmi terület a megoldandó felada
tokat tovább nehezíti, mert az ide vonatkozó
törvények betartása nem könnyű feladat
Másrészt a Természetvédelmi Hivatal együtt
működési készsége az előbb felsorolt témák
ban csak elvi jellegű, mivel anyagi támoga
tást és hozzájárulást csak az általa elfogadott
munkálatokért ad.

Hírnevet a bornak!
Szakmai téren a hegyközség távlati tervei
között szerepel a szőlőtermesztés és borászat
magas szintre emelése, a sághegyi bor hírne
vének visszaszerzése. E z pedig csak akkor
valósulhat meg, ha a területen gazdálkodó
szőlőtulajdonosok elfogadják a hegyközség,
illetve a borvidék közös szőlőfajta-ajánlásait,
a szőlőtermesztés technológiai ajánlásait
(metszés, növényápolás, növényvédelem,
tápanyag-utánpótlás), betartják a borkészítés
írott és íratlan szabályait, a szrüetelést csak
meghatározott időben végzik. A bor kereske
delemben való megjelenése csak palackozott
formában történhet, ami a szakmai irányelvek
között az egyik legfontosabb és anyagi oldal
ról a legköltségesebb igény. Másrészt az
anyagiakon túl számos szervezési feladattal
is meg kell birkózni. A gazdaságos palacko
zás feltétele a megfelelő mennyiségű és mi
nőségű bor begyűjtése, tárolása, a homogeni
zálás, szűrés, különféle minősítések és keres

0*1

Csöngei melegség
Kissé értetlenül néztek ránk a
táskák cipelésében
segítségünk
re siető fiatal vasutasok, mikor
megtudták: Csőngére
megyünk
táborozni. Először arra gyana
kodtak, hogy biztosan egy tó
rejtőzik valahol a falu környé
kén, azért megyünk erre a szo
katlan helyre, de sietve felvilá

gosítottuk őket, hogy erről szó
sincs.
Most már végképp nem értet
ték, mit lehet csinálni egy ilyen
kis faluban hét napon keresztül.
Hiába is magyaráztuk
volna.
Hiába, hiszen még maguk a tá
borlakók sem tudják pontosan
megmondani, miért
jönnek

kedelmi engedélyek beszerzése. Az utóbbi el
képzelések valóra váltását talán megkönnyíthetné egy történelmi borvidék hegyközségé
hez való csatlakozás. E z ügyben is elkezdőd
tek a tárgyalások a közelmúltban.

A színfalak mögött
Az intézőbizottság a szűkös lehetőségek és
minimális érdeklődés közepette, de a színfa
lak mögött teszi a dolgát Várnak minden tu
lajdonost az éves közgyűlések alkalmával,
ahol, mint megfelelő helyen és időben min
denki hangot adhat véleményének és javasla
tának, amit szívesen fogadnak a vezetőség
tagjai.
A Sághegy területén működnek még a
hegyközségen kívül más szervezetek, illetve
baráti társaságok is, ezek szintén a Sághegy
borkultúrájának, történelmi hagyományainak
ápolásán fáradoznak. A nemes cél elérése
azonban a hegyközség vezetője szerint csak
ezek összefogásával valósulhat meg.
Minden földtulajdonosnak, akár tagja a
hegyközségnek, akár nem, szívügyének kell
tekinteni a Sághegy felemelkedését, amit ap
ró lépések sorozatával lehet elkezdeni. Ennek
első lépcsőfoka lehet, ha mindenki lehetősé
gei szerint azon fáradozik, hogy saját portája
rendezett, kulturált képet mutasson.
A témára lapunkban visszatérünk. Vár
juk mindazok észrevételeit, tapasztalatait,
akik érdekeltek a hegyközség ügyeinek
előmozdításában, s azoktól Is szívesen vá
runk véleményeket, akik a hegyközség nél
kül képzelik el mindezt.
N. M.

**

Szeretne On
szerepelni
az Új Kemenesalja
1998. évi
falinaptárán?
Keresse
hirdetés
szervezőnket!

Csöngére. Mivel
tulajdonkép
pen alkotótáborról
van szó,
mindennap van festészet,
drá
majáték és zene.
Mégsem ez a „csöngei lét"
legfontosabb jellemzője, hanem
talán az, hogy a szavaknak és a
tetteknek itt valahogy megnő a
súlya, de úgy, hogy közben még
is könnyebbé válnak.
Ez első pillantásra
ellent
mondásnak látszik, pedig nem

az, csak egy egyszerű tény: a
könnyedén szálló felhők súlyos
víztömeget
hordoznak maguk
ban.
Nagyon fontos a közeg is,
amiben a „felhők" mozognak.
Csöngén mindig meleg fogad
tatásban van részük a táborozóknak, és mint tudjuk, a me
leg levegő felfelé emeli a felhő
ket...
V.T.
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A magyar tánckultúra követeként
Franciaországban járt a Kemenesalja Néptánccsoport
VTENNE 2000 éves múltra visszatekintő
franciaországi kisváros Lyontól délre 28 ki
lométerre. Lakóinak száma 30 000. Itt élnek
és dolgoznak a M A I A N C H E S néptánccso
port tagjai, akik az elmúlt év szeptemberében
részt vettek a celldömölki szüreti felvonulá
son.
Meghívásuknak eleget téve a K E M E 
N E S A L J A Néptánccsoport július 10-15. k ö 
zött Franciaországban vendégszerepelhetett.
VTENNE, V I L L A R D D E L A N S (Vercors) és
S I S T E R O N (Dél-Franciaország, Alpok) la
kói megcsodálhatták a fiatalok táncát, ízelítőt
kaphattak a magyar táncdialektus szinte
minden részéről. A Rhone megyei Progres
(Haladás) című napilap is méltatta a fiatalok
táncát:
„Valamennyi mozdulatukon érződik a
technikai tudás, amely hosszú évek mun
kájának eredménye. A fiatalokon látszik,
hogy nagy lelkesedéssel és energiával táncol
nak."
A hivatalos programokon és a fellépéseken
kívül lehetőség nyílt arra, hogy a csoport
megismerhesse Lyon (az egykori Gallia fő
városa, ma Franciaország harmadik legna
gyobb városa) nevezetességeit: a Bellecour
teret a „Napkirály" lovasszobrával, a Fourviere-dombján található bazilikát, a 12. szá
zadban épült Szent János Székesegyházat
Az új városnegyed f ő látnivalója azonban
az a 114 hektáros park volt, ahol a táncosok
a sikeres szereplések után „kipihenhették fá
radalmaikat".
Ezen kívül lehetőség nyílt az Alpok regé

nyes és félelmetes hegyeinek, a néhol még
érintetlen, zord világának megismerésére is.
Mindenképpen említést érdemel az a sze
retet és kedvesség, amellyel a francia csalá
dok fogadták a magyar táncosokat és kísé
rőiket, akik betekinthettek vendéglátóik
mindennapi életébe, valamint megízlelhet
ték a francia konyhaművészet remekeit: a sa
láták sokféleségét, a húsokhoz kínált mártá
sok variációit, a desszertek bőséges választé
kát..

A KMK negyedszázada

JATEK • JATEK

A Kemenesaljái Művelődési Központ az idén ünnepli fennállá
sának 25. évfordulóját. E z 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, Némedi Lászlóné előadónknál. Az ez évben kiállító művészeink által
felajánlott alkotásokat fogjuk majd kisorsolni a helyesen kitöltők
között.

2.

3.

3. forduló
1. 1982. május 15-én nyílt meg napjaink egiyk neves szob
rászművészének tárlata. K I Ő?
1. K ő Pál

4.

Szelvény - harmadik forduló
3.

i.

5.
X

X
4.

A Kemenesalja Néptánccsoport vendég
szereplése lehetővé tette, hogy a franciák
megismerjék a magyar táncok é s zene szép
s é g é t Sikeres fellépésükkel jó hírnevet sze
reztek nemcssak önmaguknak, de városunk
nak is.
Jó és megható érzés volt a táncosok közt
„élni", s érezni azt a szeretetet, mely áthatotta
nemcsak táncaikat, de a mindennapi együttlét
perceit is.
Benköné Németh

X
5.

JATEK • JATEK

2. Kiss István
X Lessenyei Márta ^
—Több éven keresztül rendszeresen állítottak ki intézményünk
ben burgenlandi fotósok. Melyik városból?
1. Eisenstadt
2, Güssing
X Neudau
Napjaink neves grafikusa, többek között a „János vitéz" al
kotója. 1984-ben nyílt a tárlata. K i ő?
1. Horváth Iván
2. Jankovics Marcell
X Kokas Ignác
1987. szeptember 4-étÖl volt látogatható intézményünkben
egy emlékkiállítás, amely a Szombathelyi Képtár közreműkö
désével jött létre. A z alkotó müvei ma is ott láthatók. K i Ő?
1. Borsos Miklós
2. Reich Károly
X Dési Huber István
Rác András iparművész kiállításán milyen ősi művészeti tech
nikával találkozhattak a látogatók?
1. kerámia
2. tűzzománc
X üveg

Köszönjük, hogy játszik velünk!
Jó fejtörést kívánunk!

Kemenesaljái Művelődési Központ
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A celli gimnázium alapításának hiteles krónikája
Gimnáziumunk 50 éves jubileumi ünnepségeinek hatása nyomán több
oldalról felmerült annak óhaja, hogy az iskola alapításának részletes és
hiteles történetét is hasznos lenne feltárni a mai nemzedékek előtt. Igaz,
bogy megjelent az iskola Évkönyve, mely átfogó ismereteket ad a múltról,
5 ehhez Járul az első, mondhatjuk alapító öregdiákok áltat kiadott ÍGY
KEZDŐDÖTT cimü 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 megpróbál
juk olvasóink elé tárni mindazt, amit az alapítás küzdelmeiből hasznosnak
látunk. Mottónk ehhez: „Minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték és sze
rencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt emberfő. A tudományos em
berfő mennyisége a nemzet Igazi hatalma." (Széchenyi István: Hitel)

5. Az elvi engedély és az alapítás feltételei
A miniszter saját kezébe kapta tehát az idejében elkészült és statisztikai
számokkal kellően alátámasztott, a jövőbeni benépesülés adataival ellá
tott, valamint anyagi vállalásokat tartalmazó csomagot, s alapos szóbeli
tájékoztatást ezeknek áttanulmányozásakor. Úgy érzem, mindenképpen
hasznos lesz, ha közöljük a mai olvasóval a kérelem teljes szövegét:
„MEMORANDUMA a Celldömölki Demokratikus Pártok, Szakszer
vezetek és Nemzeti Bizottságnak! - Miniszter Úr! A Celldömölki De
mokratikus Pártok, Szakszervezetek és Nemzeti Bizottság, Kemenesalja
népének képviseletében, az alábbi tiszteletteljes kérelmet terjesztik elő:
Kérjük Celldömölkön állami gimnázium felállítását, lehetőleg még ebben
a tanévben. Kérelmünk indoklására felhozzuk érvül: a mellékelt aláírási
ívek tanúsága szerint, Celldömölk és közvetlen környékének népe több
százas tömegben juttatja kifejezésre óhaját; kéri egy állami gimnáziumnak
Celldömölkön, Kemenesalja központján való felállítását. Kemenesalja ősi
magyar települési tömb, Berzsenyi földje; a 16-17. század ébredő népi
magyarságának ma is élő csíráit hordja lelkületében. Nagyon kívánatos
volna, egyetemes magyar népi-nemzeti szempontból is, hogy Kemenesal
ja Celldömölkben a felállítandó állami gimnázium szellemi környezetében
olyan kultúrgőcot kapna, melyben ez a speciális népi tájszellem újra
kifejeződhetne. Elkötelezve érezzük arra magunkat, Kemenesalja szülöt
tei, hiszen ez a föld adta Berzsenyinket, itt fedezte fel őt egyszerű hajlé
kában Sömjénben, Nemesdömölk akkori nagy író papja, Kis János. Innen
indultak el a halhatatlan, lelket felrázó ódák: Romlásnak indult hajdan
erős magyar, és most, hogy a kiteljesedett magyar bűnök okozta össze
omlás után, a magyar jövő hajnalsugarai derengenek, mintha Kemenesalja
népének lelkében megmozdult volna nagy fiának hagyatéka, gimnáziumot
kér Berzsenyi szellemi világának ápolására. Berzsenyi szelleme a népi
ébredés szelleme. Ennek a nevében kérünk állami Berzsenyi-gimnáziu
mot, ahol ápolhassuk fiainkban ezt a népi magyar szellemet. Kemenesalja
most születő népi demokratikus Magyarországnak élő, eleven, szerves
darabja akar lenni! Ez az új, magyar, népi, életösztön tört ki Kemenesalja
népének lelkületébői, amikor gimnáziumot kér a maga tájszelleme szá
mára. Sok száz meg száz vezetó" embert adott a múltban is Kemenesalja
a magyarságnak, köztük sok megkoplalt kenyéren iskoláztatott falusi pa
raszt és kisértelmiségi gyereket
De szóljon maga a mellékelt korántsem teljes, csak Celldömölkre és
közvetlen környékére szorítkozó kimutatás, ahonnan 25-30 kilométerre
fekvő iskolavárosokba naponként járnak be a tanulók. Csak Celldömölk
ről, a MÁV állomási pénztár kimutatása szerint 150 tanuló utazik el havi
bérletjeggyel naponként. A mellékelt községi statisztikai ívek tanúsítják,
hogy Kemenesalja feltüntetett községeiben, 390 különböző iskolaváro
sokban taníttatott, részint bejáró, részint bentlakó gyerek van. Meg kell
jegyeznünk, hogy ennél sokkal több értelmes falusi gyerek van, aki nincstelensége miatt kallódik el az értelmiségi magyarság számára. Hozzá kell
fűznünk kérelmünk érveihez, azt a talán legnyomósabb okot, hogy a
vasúton bejáró gyermekeink már kora hajnalban kénytelenek vonatra ülni,
s télvíz idején késő este, ázva-fázva fáradtan érkeznek haza. Testi szellemi
erejük nagy hányadát felemészti az utazás, nélkülözés. Ehhez hozzá kell
vennünk azt a rombolást, amit a naponkénti utazás, környezet a fogékony
ifjú lelkekben végez. A gimnázium felállításának szükségét és lehetőségét
igazolja Celldömölk központi földrajzi fekvése. Mint nagyon élénk for
galmú vasúti csomópont hivatott összegyűjteni a távolsági vidékek tanu
lóit is. Úgy, hogy mindezeket összevetve kitűnik, hogy a Celldömölkön
élesítendő állami gimnázium tanuló létszáma mértéken felül biztosítva
lenne. Azonnali szervezés esetén a megnyíló I. gimnáziumi osztály lét
száma is betelne azokból a gyermekekből, akiket a szülők ide átíratnának!
Végül mint elhelyezési lehetőséget is, épületkérdést is megemlítjük; a

már az idén megnyitandó egy osztály számára a polgári iskola épületében
tanterem rendelkezésre áll. Az oktató személyzet kérdése, az indulás ál
lapotában is megoldható. Mindezek alapján tisztelettel kérjük Miniszter
Urat, kérelmünk méltánylására. Azon reményünknek adunk kifejezést,
hogy a nehéz magyar idők ellenére is lehetővé válhatik Kemenesalján
Berzsenyi Dániel földjén a felállítandó gimnáziummal kapcsolatban az új
népi-magyar kul túrmag vetés. A Celldömölki Demokratikus Pártok és
Szakszervezetek és Nemzeti Bizottság!"
Ezt az előre írásba foglalt és mély átéléssel sző szerint elmondod
kérelmet - az előterjesztő szervezetek jelenlévő" küldöttségeinek nevében
- a 48-as bizottság elnöke aláírva adta át a miniszternek. Keresztúri lát
hatóan együttérzó" figyelemmel hallgatta meg a beszédet, majd mosolyog
va megszólalt: „Köszönöm Igazgató Úr, hogy megtanított Berzsenyi sze
retetére, ö külöbnen is nagyon kedves költőm. Válaszom: az iskola még
az idén meglesz!"
Izgalmas várakozás közben teltek-múltak a napok-hetek. Elmúlt októ
ber, és november közepén végre megjött a hivatalos elvi engedély. Mi
csoda megkönnyebbülés volt akeserves izgalmas várakozás után! A Nem
zeti Bizottság elnöke egy hivatalos és baráti levél kíséretében küldte át
Borbély Kálmán vezetőjegyzőnek, nyomatékosan kérve az ügy intézésére:
„Celldömölk Nagyközség Elöljáróságának. - Helyben. - A Vallás és
Közoktatásügyi Miniszter Úr leiratát szíves intézkedés végett megküldöm
és a Nemzeti Bizottság nevében kérem, hogy a gimnázium felállítása
érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék. - Celldö
mölk, 1946. november 18. Dr. Buday Ferenc a Nemzeti Bizottság elnöke.
P. H." A baráti levél: „Kedves Kálmán! - Csatoltan küldöm a Miniszteri
leiratot, légy szíves azt 5 példányban leíratni, egyet magadnak megtartani,
egyet a főjegyző úrnak átküldeni, a többit pedig légy szíves majd az
eredetivel együtt hozzám visszajuttatni. Nekem egész délelőtt tárgyalásom
van és így a legnagyobb sajnálatomra, nem tudok Hozzád átmenni, a
dolgokat megbeszélni. Egyébként kedden délutánra határoztuk el a szülői
értekezletet, Nádasdy vállalta a nyomtatvány megrendelését, légy szíves
vele a dolgokat megbeszélni. Egyben az átiratot is csatoltan küldöm. Celldömölk, 1946. november 18. - Szívélyesen üdvözöl Feri."
A miniszter tehát igen komolyan vette az előterjesztett kérelmet, a
kapott szóbeli tájékoztatást, s haladéktalanul intézkedett. Ezt igazolja a
Memorandum felzetén olvasható saját kezű utasítás is, mely szerint min
dent meg kell tenni a kedvező döntés érdekében, mert „megígértem"!!
A miniszteri leirat: „Magyar Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium,
125.653/1946. V. ü. o. szám. - Tárgy: Celldömölk községben gimnázium
létesítése. - Celldömölk község lakosságának kérésére hajlandó vagyok
Celldömölk községben gimnáziumot létesíteni, melynek egy osztálya a
szükségletnek megfelelően a folyó iskolai évben megnyílna. Az újonnan
megnyíló gimnázium személyi kiadásait tárcám terhére vállalom. Az ál
lamháztartás mai nehéz helyzetére tekintettel, amikor a meglevő iskolák
legszükségesebb dologi kiadásainak fedezésére alig tudunk ellátmányt
biztosítani, az újonnan létesülő gimnázium elhelyezéséről és dologi ki
adásainak fedezéséről az érdekelt községeknek kellene gondoskodniuk.
A Nemzeti Bizottság útján felkérem a község képviselőtestületét, hogy
az iskola részére megfelelő épületről és a dologi kiadások fedezésére
szolgáló állandó jövedelmi forrásról gondoskodni szíveskedjék. A folyó
tanévvel megnyíló osztály - amennyiben erre a tankerületi főigazgató
lehetőséget lát - , az állami polgári iskola épületében volna elhelyezhető.
Felhívom a Nemzeti Bizottság figyelmét arra, hogy a beadványból nem
állapítható meg, hogy a folyó iskolai évben a gimnázium hányadik osz
tályának megnyitását óhajtják és hány növendékre lehet a megnyíló osz
tályban számítani. Kérem, hogy ezt pótlólag közölni szíveskedjék. - Bu
dapest, 1946. évi november hó 7-én. - A miniszter helyett Nagy államütkár. - A Celldömölki Nemzeti Bizottságnak Celldömölk."
Ennek az elvi engedélynek megérkezésére mozgásba lendült szinte az
egész község, hiszen a feltételek szigorúak voltak. Dobszó útján hívták
meg az érdekelt szülőket:,.Hirdetmény! Azok a szülők, akik a folyó évben
megnyfló helybeli gimnázium ötödik osztályába be akarják íratni fiú vagy
leány gyermekeiket, azok folyó hó 20-án, szerdán délután 4 órakor a
szociáldemokrata párt helyiségében jelenjenek meg."
A válasz fontos és sürgős volt. S jöhettek az újabb tárgyalások a feladatok
megoldására: gondoskodni kellett megfelelő helyiségről, épületről, minimá
lisan 35 fős osztályról, és az iskola további folyamatos benépesítéséről, mű
ködéséről; tanárokról és ezeknek számára lakásról. A község vezetősége és
a Nemzeü Bizottság először szűkebb körben, majd az iskolák vezetőivel,
fenntartóival együttesen folytatott megbeszéléseket Újra összehívásra került
a széles körű társadalmi bizottság is.
Nádasdy Lajos
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Celldömölk Város Önkormányzata 21/1997. (VI. 25.) sz. rendelete
az általános és részletes rendezési terv (ART és RRT)
helyi építési előírásairól (4. rész)
Régészeti védelem
29. §
(1) Csak régészeti feltárás után lehet építkezni a kiscelli - volt
bencés templom - , valainint a pórdömölki romtemplom műemléki
környezetében.
(2) Csak a helyi múzeum előzetes értesítése után lehet építkezni
vagy földmunkát végezni az alábbi területeken:
a) Pórdömölki romtemplom környezetén túl, attól délre a Koptik
Odó utca, Arany János utca, Kolozsvári utca és a mindenkori belte
rület által határolt területen.
b) Nemesdömölk területén a Nemcsdömölki út és Nagyvárad
utca mindkét oldalán, valamint attól nyugatra a mindenkori belterü
leten.
c) Alsóság területén a Sági út, a Marx Károly út, a Táncsics Mihály
út és a Somogyi Béla út mindkét oldalán és az utak által körbefogott
teljes belsű területen.
Sorszám

Területe m

d) Izsákfán az Izsákfa út mindkét oldalán.
(3) A közigazgatási területen bárhol régészeti lelet jelentkezése
esetén a földmunkát meg kell állítani és a helyi múzeumot értesíteni:
kell. A földmunka csak a régészeti szakhatóság engedélyével folytat
ható.
(4) A szakhatóság elóírhatja az építést megelőző régészeti feltárás;
készítését is.
Védett és védendő természeti értékek
30. §
(1) Sághegyi Tájvédelmi Körzet, amelynek egy része Celldömölk
igazgatási területére esik. Lehatárolását a Sághegyi szabályozási terv
és részletes előírásait a jelen rendelet 20. §-a tartalmazza.
(2) Védendő városi parkok a történeti városszerkezeti, városképi
szempontból kiemelkedő fontosságú, eredeti szerkezetükben megtar
tandó zöldterületek:

Név

2

1.

kb. 4500

Városközpont közparkja

2.
3.

kb. 2000
kb. 5000

4.

kb. 3000

Városháza körüli park
Római kat. volt bencés
templom é s kápolna körüli park
Alsósági r. k. templom előtti tér

5.

kb. 2000

Izsákfai templom előtti tér

Cím

Hrsz.

Sági út, Szentháromság tér és Szomraky Zoltán u.
által határolt park
1009/2
Szentháromság tér, Sági út
874
Gáyer Gyula tér
Sági út 163-175.

882/2
24532
454
3251

Izsákfa utca

(3) Értékes és egységes állományú védendő városi fasorok vagy fák az alábbiak:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Hossza m
kb. 70
-

Ulc;i
Wesselényi M .
Hunyadi J . u.-Sági út sarki park (1084)
Kossuth L . u. 2. (823)
Hunyadi L . u. 2.

(4) A védett zöldterületeket érintő rekonstrukció, felújítás, kerté
szeti beavatkozás csak kertépítészeti terv alapján történhet.
(5) A védett zöldfelületek közé tartozó területeket és elemeket
érintő tervezett beavatkozások (pl. építkezés, közműelhelyezések)
csak kertészeti/erdészeti szakvélemény vagy kertészeti helyreállítási
terv alapján történhetnek oly módon, hogy a területeken fakivágásra
nem kerülhet sor, csak kertépítész/erdész szakvéleményével indokolt
esetben.
(6) Amennyiben védett zöldfelületen é l ő fa eltávolítása - rendkívül
indokolt esetben - mégis szükségessé válik, és az a kertészeti szak
vélemény alapján nem ültethető át, a kivágás csak kártérítési/fapótlási
kötelezettség előírásával történhet annak terhére, akinek érdekében a
fakivágás történik.
(7) A vízpartok zöldterületi és erdőterületi sávjain a vízminőség
védelem szempontjainak megfelelő használat és fenntartás szükséges
a városi védelem területein.
Környezetvédelem
31. §
(1) A környezetvédelmi előírások a város bel- és külterületére vo
natkoznak, és az alábbi témakörökre terjednek ki:
a) talaj- és földvédelem,
b) vízvédelem,
c) levegővédelem,
d) zaj- és rezgés elleni védelem,

Fajai

Darabszám

Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Platanus hispánica
Cédrus atlántica
e) hulladékgazdálkodás,
f) települési környezet védelme,
g) táj- és természetvédelem.
(2) A város teljes közigazgatási területére nézve a vízminőség, a
talajvízháztartás, a levegő és a zajterhelés mérőhálózatának kiépítése
a környezetminőség komplex értékelhetőségét teszi lehetővé, ezért
rövid távon megkezdett és beüzemeltetett monitoring rendszert és
környezeti információrendszert kell megvalósítani.
Talaj- és földvédelem
32. §
(1) A térség mezőgazdaságilag művelt földterületein elő kell segí
teni a racionális földhasználat megvalósítását, a talajok termőképes
ségének fenntartását, növelését úgy, hogy a környezet terhelése ne
növekedjék (erózió, műtrágyázás mérséklése, szervestrágyázás foko
zása).
(2) A víznyerő területek fokozott védelme érdekében a trágyázás
és növényvédŐszer-f elhasznál ás korlátozását fenn kell tartani a cell
dömölki vízműkutak védőterületén.
(3) A területigényes városfejlesztési elhatározásoknál, létesítmé
nyek elhelyezésénél a termőterületek felhasználását a lehető legki
sebbre, indokoltan csak a legszükségesebbre kell csökkenteni.
(4) Minden olyan tevékenység és területhasználat, amely a talajok,
ezen keresztül a természetes vízkészletek szennyezését idézhetik eló*
(pl. szennyvizek szikkasztása, műtrágyázás, hulladéklerakás), csak a
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hidrogeológiai viszonyok, talajvízszintek figyelembevételével kerül
hetnek engedélyezésre és megvalósításra.
(5) A város igazgatási területén az állattartást a 37/1995. ( X L 29.)
Ök. rendelettel módosított 11/1993. (IV. 28.) Ök. rendelete szabá
lyozza.
(6) Talajszennyező' hulladékok vagy talajszennyező" tevékenység
csak saválló és vízzáró burkolaton tárolható, ill. végezhető.
Vízvédelem
33. §
(1) Elő kell segíteni a csatornázottság fokozását, az eddig el nem
látott településrészeken a csatornahálózat kiépítését, a szikkasztásos
szennyvízkezelés minimalizálását, ill. megszüntetését. A szippantott
szennyvizek, szennyvíziszapok kezelését a szennyvíztelepen kell el
lenőrzött, környezetkímélő módon biztosítani.
(2) Építési engedély csak a keletkező szennyvizeknek a csatorna
hálózatra kötés feltételével adható ki, kivételt képez,
- ha az ingatlantól 250 m-en belül közcsatorna nincs, amelyre
gravitációsan,
- illetve az ingatlantól 100 m-en belül közcsatorna nincs, amelyre
nyomott szennyvízvezetékkel rá lehetne kötni.
(3) A vízbázi svédelem szigorú betartása érdekében a vízmű-kutak
védőterületének kijelölésén túl a hidrogeológiai védőidom területén
semmilyen építéssel járó beavatkozás nem engedélyezhető. A védő
területek és védőidomok területi lehatárolását az illetékes hatósággal
egyeztetve meg kell tenni. A tartalék vízbázis területét a Külterü
leti szabályozási terv tartalmazza.
(4) A folyóvizek mentén 30 m széles vízvédelmi sávon belül épít
mény nem helyezhető el, a vízszennyezés megelőzése érdekében a
mezőgazdasági rendeltetésű területeken 30 m széles vízvédelmi gyep
sáv létesítése é s a meglévő fenntartása kötelező, ill. lehetőség szerint
a folyóvizek mentén kb. 100-100 m széles sávot ligetes erdők számára
fenn kell tartani.
(5) A felhagyott felszíni anyagnyerő helyek rekultivációja kötelező.
Levegővédelem
34. §
(1) Védett-I. kategóriába sorolt a város teljes területe, ami alól
kivételt képeznek az átmenetileg Védett-U. kategóriába tartozó üzemi
telephelyek, ill. a Sághegyi T V K kiemelten védett kategóriába tartozó
területe. Ennek a figyelembevételével kell meghatározni a betartandó
környezeti levegőminőségi, -tisztasági, területi és technológiai kibo
csátási határértékeket a beruházások és tevékenységek tervezése, en
gedélyezése és üzemeltetése során.
(2) Távlatban a Védett-Ü. levegőminőségi kategóriát a város terü
letén fel kell számolni.
(3) A z új beépítéseknél, rekonstrukciós feladatoknál az átszellőzési
viszonyok javítása, fenntartása érdekében utcafásítások, űt menti
zöldsávok kialakítása szükséges.
(4) Légszennyezéssel, bűzhatással működő létesítmény csak kör
nyezeti hatástanulmány alapján és számításokkal meghatározott szé
lességű többszintes növénysávval körülvéve létesíthető.
Zaj- és rezgés elleni védelem
35. §
(1) A város területfelhasználási módjaihoz (lakó-, intézmény- és
iparterületek) rendelt zajhatárértékek betartásáról az új ipari létesíté
seknél, technológiai változtatásoknál, rekonstrukcióknál, az úthálóza
ti fejlesztéseknél gondoskodni kell. Ezért a beavatkozásokat, fejlesz
téseket környezeti hatásvizsgálatokkal ( K H V ) é s hatástanulmányok
kal (KHT) kell megalapozni.
(2) A betartandó zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 4/1984. (I.
23.) EüM sz. rendelet határozza meg. Ezektől a határértékektől eltérő,
annál szigorúbb feltételeket követelő határértékeket szakági önkor
mányzati rendelet határozhat meg. A zajvédelem helyi szabályozását
Celldömölk Város Tanácsának 3/1989. (IX. 28.) sz. rendelete írja
elő.
a

(3) A környezeti zaj és rezgések elleni fokozott védettséget kell
biztosítani a következő területeken, amelyet a rendezési, közleke
désfejlesztési tervekben is érvényesíteni kell:
- a belváros műemléki környezete (MK)
- a romtemplom műemléki környezete (MK)

—ÚJ KEMENESALJA

- a bányatavat körülölelő közpark területe
- a kórház területe
(4) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibo
csátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, építhető, bár
mely zajt keltő tevékenység abban az esetben folytatható, ha az azáltal
kibocsátott zaj mértéke környezetében nem haladja meg a hatályos
rendelet szerinti határértékeket.
(5) A (2) bekezdésben említett rendelet szerinti határérték-túllépé
sek esetére a hatásviselő területen zajgátló védőterület, ezen belül
zajgátló védőövezetek létrehozását kell előírni a 12/1983. (V. 12.)
M T sz. rendelet alapján.
Hulladékgazdálkodás
36. §
(1) A város kommunális és ipari hulladékai szelektív gyűjtésének,
szállításának és ártalmatlanításának új és korszerű rendszerét kell
kialakítani.
(2) A háztartásban keletkező szerves anyagok komposztálása hely
ben megoldható.
(3) A városi szeméttelep a külterület 086. hrsz.-ú földrészén tovább
nem növelhető. Részleges felszámolással és kötelező rekultivációval
a tájba illesztést meg kell oldani.
(4) Ipari és kommunális eredetű veszélyes hulladékok kezelése és
ártalmatlanítása a közigazgatási területen csak a M Á V és a Kemenes
alja Egyesített Kórház hulladékégetőiben engedélyezhető. A z üzemek
területén a veszélyes hulladékok csak ideiglenesen tárolhatók, a jog
szabályokban előírt módon és ideig. A z ártalmatlanításra és az elszál
lításra vonatkozó 56/1981. (XI. 18.) sz. kormányrendelet szerint kell
minden esetben eljárni.
(5) A városi szennyvíztisztító modern technológiájából kifolyólag
lakóterület, ill. ahhoz tartozó egyéb funkció a telephelyet 300 m-re
közelítheti meg.
Települési környezet védelme
37. §
(1) A települési környezet védelme, az itt élők egészségvédelme,
életfeltételeik javítása érdekében a különféle eredetű, tartósságú és
veszélyességű környezeti hatások megszüntetendők vagy az előírások
szerinti értékekre csökkentendők. E z összefügg a kibocsátások mér
séklésével, a csatomázás fokozásával, a szennyvizek és szennyvíz
iszapok kömyezetkímélőkezelésével, arendszeres szemétszállítással,
a zaj- és rezgésszintek csökkentésével, a zöldfelületi ellátottság nö
velésével és a kedvezőbb közlekedési, szállítási kapcsolatok, valamint
a jobb lakó- és pihenési feltételek megteremtésével.
(2) A védett, ill. védendő közparkok, közkertek beépítését engedé
lyezni nem szabad, kiemelt minőségű, folyamatos, belterjes (intenzív)
fenntartásukról gondoskodni kell. Történeti, városszerkezeti és város
képi szempontból eredeti formájukban megőrzendő területek.
(3) A védett, ill. védendő zöldfelületeket érintő rekonstrukció, fel
újítás, kertészeti beavatkozás csak kertépítészeti terv alapján történ
het
Táj- és természetvédelem
38. §
(1) A védett területeket érintő bármilyen tevékenységhez, létesít
ményelhelyezéshez az I. fokú természetvédehni hatóság hozzájárulá
sa szükséges.
(2) Tájképi szempontból védendő területek a Tájvédelmi Körzet
határokat kísérő tájrészletek és folyó-, ill. patakpartok környezete. A z
említett területeken az érintett övezetekre vonatkozó szabályozási
előírások alkalmazandók, de a területek kialakult vizuális képe, ka
raktere, települési és táji arculata azonban alapvetően nem változtat
ható meg. A táj vizuális értékeit veszélyeztető beavatkozások esetén
látványterv készítendő.
Záró rendelkezések
39. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit
a folyamatban lévő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg „Az Általános
Rendezési Terv átmeneti szabályozási előírásairól" szóló 8/1996. (02.
28.) sz. rendelet hatályát veszti.
Celldömölk, 1997. június 25.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

ÚJ K E M E N E S A L J A
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Uj 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 méretű" hirdetés elhelyezésére van lehetőség. E z persze csak
átlagos méret, akik ennél nagyobb felületet szándékoznak vásárolni
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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: piros, kék, fekete.
Az 1998-as falinaptár a decemberi első lapszámunkban jelenik
meg, s amint közöltük, ingyen jut el az Ú j Kemenesalja minden
olvasójához.

Egy vásárló feljegyzései

Sok a fóka, kevés a hal - hall
juk gyakran abban az értelem
ben, miszerint sok az üzlet, az el
adandó portéka, és kevés a vásár
ló. Sorra nyílnak a butikok, illet
ve boutique-ok, shopok, cente
rek, egyszóval üzletek, ezzel
szemben egyre kevesebb a fize
tőképes kereslet A naiv v e v ő azt
várná, hogy ezek minden csábító
trükköt bedobva versengenek ke
gyeiért E z részint így is van.
Jönnek sorban a különféle meg
hívók termékbemutatókra, ahol
minden résztvevő értékes ajándé
kot kap, rendemetünk katalógu
sokból, ennek fejében már 2 for
dulóban nyertünk, és ha az ide
gen borítékba megrendelőlapot
teszünk, akkor már majdnem mi
énk egy autó, és m é g sorolhat
nám.
Sajnos, az ellenkezőjére is
akad példa bőven. Több mint 3
év után újra bemerészkedtem vá
rosunk egyik impozánsnak titu
lált - de inkább múzeumra emlé
keztető - üzletébe. Miért is találó
ez a hasonlat? Minden tökélete
sen olyan, mint egy valódi múze
umban: vannak kiállított tárgyak,
amik csak messziről tekinthetők
meg, tapintásuk szigorúan tilos,
és vannak teremőrök, akik vigyá
zó szemüket a leendő vásárlóra
vetik, nem tesz-e kárt valamiben.
Mint rendesen, az ajtón minden
szabályra tábla
figyelmeztet
Csupán egy hiányzik: „Aki itt be
lépsz, hagyj fel minden re
ménnyel, hogy készséges és ud
varias kiszolgálásban lesz ré

szed!" És még egy: „Ha nem vá
sárolsz, jobb, ha be sem teszed a
lábad! De ha mégis, akkor viseld
a következményeit!"
A történet tehát mintegy 3 éve
kezdődött
Egy
közönséges
szombat délelőtti bevásárlás so
rán tévedtem be testvéremmel az
üzletbe, komoly vásárlási szán
dékkal. Minden szigorú előírást
betartva viselkedtünk: köszön
tünk, lábat töröltünk, betettük
magunk mögött az ajtót Egyet
len hibát követtünk el csupán: a
vásárláshoz nem vettünk nagyes
télyit, mivel „csak" márkás sza
badidőruhát és cipőt viseltünk.
Nem találván megfelelő portékát,
kifelé indultunk az üzletből. A
„kedves" eladó - aki egyben a
tulaj is - , csupán ennyit jegyzett
meg jól és tisztán hallhatóan:
„Na, bejöttek ide mackóba, aztán
nem vettek semmit." Gondoltam
rá, hogy visszalépek, és fűzök
hozzá némi kommentárt, de nála
intelligensebbnek érezvén ma
gam, nem tettem. Ismerősök vi
gasztaltak, ne csüggedjek, nem
csak én részesültem ilyen kitün
tetésben. Hamarosan jött az elég
tétel sokunk számára. Egy új
ságíró is bemerészkedett ide, ha
sonló bánásmódban volt része.
Tollat ragadott, és némi antirek
lámot kifejtve egyik olvasott na
pilapunkban jól lejáratta az üzle
tet. Erre aztán minden az ellen
kezőjére váltott Nem tartott so
káig.
Eltelt néhány év, mialatt több
konkurens üzlet is nyílott A 3

Őszi akció a Renault-Molnár & Molnár Kft.-nél!

éve történtek már lassan a feledés
homályába vesztek, és ismét be
merészkedtünk a fent konkrétan
nem említett üzletbe. Eladók, tu
lajdonosok, no és a „házirend"
mit sem változott
Vannak még bátor emberek gondoltam - mert rajtunk kívül
még egy merész, erősen vásárló
kinézetű" földi halandó is volt az
üzletben. Már körülnézett, épp
kifele lopakodott, mikor az eladó
„udvariasan", cseppet sem gú
nyos hangnemben megkérdezte:
„Na, nem sikerült választani?"
Mire szemlesütve sorstársam így
felelt: „Már nincs időm, mert
megy a buszom." Eladói kom
mentár fennhangon, előttünk,
mint másik vevők előtt: „Persze,
nincs ideje, inkább mondja azt,
hogy nincs lóvé!" Mivel mi sem
vásároltunk, hallva az iménti je
lenetet, gyorsan kifele igyekez
tünk. Gondolom, hasonlóan szel
lemes megjegyzés sziporkázha
tott utánunk is.
Ha egy volt „állami" boltban
történik ilyesmi, akkor nem cso
dálkozik rajta az ember, hiszen
az eladó havi Fixe nem lesz több
akkor sem, ha udvarias. Ha egy
alkalmazott eladó teszi ugyanezt
egy magánüzletben, jobb érzésű"
üzletember azonnal útilaput köt a
talpára.
De azt már igazán nem értem,
hogy a tulajdonosnak miért érde
ke a vevők elűzése?!
Akinek nem cipője, ne vegye
magára!
Egy „majdnem" vásárló

Szervezettebb
turizmust
A Kemenesaljái Területfej
lesztési Társulat a Vasi Reginov
Bt-t bízta meg a térség turizmus
fejlesztő programjának elkészíté
sére. A megbízó a közelmúltban
több mint 120 meghívót küldött
a város és városkörnyék polgár
mestereinek, vállalkozóinak, a
szállásadóknak, civil szerveze
teknek, minden olyan személy
nek, akitől ötletet, javaslatot vár
hatott A használható gondola
tokra nagy szükség lett volna,
hisz Celldömölkön és környékén
az idegenforgalom és turizmus
meglehetősen fehér foltnak szá
mít
A meghívottak közül mintegy
húszan jelentek meg, akik jobbá
ra saját tapasztalataikat mondták
el - tájékoztatott Kocsis Orsolya,
a műszaki-vállalkozói osztály
munkatársa. Általános volt a vé
lemény, hogy a legnagyobb
probléma a szervezetlenség, az
információk hiánya, és ennek
megszüntetése az egyik legfonto
sabb feladat
V.L.

APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön a Rákóczi utcá
ban kétlakásos, kertes családi
ház, két fürdőszobával, egyedi
gázfűtéssel, telefonnal, 970 m es telken eladó.
Érdeklődni: 06/95/421-234
06/95/450-144
06/94/324-135

CLIO TANGÓ rádiómagnóval már
MÉGANE CHIC
MÉGANE CLASSIC BUISNESS
MÉGANE CLASSIC RLLL14 metálfényezéssel már
Korlátozott darabszámban!
RENAULT EXPRESS már 1 299 000 Ft + áfától!

RENAULT
tuttttt VU! ( I M

1

1 660 000 Ft-tól!
2 300 000 Ft-tól
2 500 000 Ft-tól
2 220 000 Ft-tól!

RENAULT-MOLNAR & MOLNÁR KFT.
CELLDÖMÖLK, TÓ U.
Tel.: 06-95/422-302
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A Trianoni
emlékkereszt titkai
Kemenesalja legmagasabb pontján - emlé
kezésül a trianoni gyászra - áll a hatalmas
sághegyi emlékkereszt A z idő vasfoga ki
kezdte alapzatát de mondandója mindig élt
az itt élők emlékezetében, néha háttérbe szo
rítva, majd felragyogásban, tabu fogságában,
ahogyan a forgandó viszonyok hatottak rá.
Az ide igyekvő" turisták soha nem kerülték el
az emlékművet Pár éve méltó megemlékezés
övezte, a hatvanadik évfordulójára az Alapít
vány a Sághegyért és a város önkormányzata
- Makkos István polgármester szorgalmazá
sára - kisebb felújítás elérésével javított a
helyzetén. A z alaposabb munkák elvégzésére
milliókra lett volna szükség, amelyhez anyagi
fedezet nem volt. Most a nagy lehetőségek
éve következett be az Országos Termé
szetvédelmi Hivatal, a Fertő-Hanság Nemze
ti Park Igazgatósága révén, miután a szigorú
an védett terület rekonstrukciójára pályázat
útján jelentős összeget sikerült szerezniük. E z
érinti az emlékmű' felújítását, a múzeum új
rarendezését, az épület rendbetételét is. E kér
désekről beszélgettünk dr. Markovics Tibor
igazgatóhelyettessel a Fertő-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóságától, valamint dr. Somfalvi
György egyetemi adjunktussal, a Soproni E r 
dészeti és Faipari Egyetem Építéstani Tan
széke tanárával.
Érdekelte Őket az emlékmű" tortéente,
mindaz ami évtizedeken át értelmezhető volt.
A napjaink Európájában zajló események
tükrében beszélgettünk, kifejezetten hangsú
lyozva, hogy az emlékmű" megmaradása tör
ténelmünk része, emlékeztető jel múltunk tra
gikumára, de nem arról van szó, hogy viszszásságokat gerjesszen szomszédainkkal való
kapcsolatainkban. E z egyetlen népnek sem
érdeke, a magyarságnak különösen nem. Fon
tos ezúton utalni arra, hogy a felújított em
lékműre vagy előterébe a tájékoztatás előse
gítésére táblát kívánnak elhelyezni annak ér
dekében, hogy az ide látogatók - akár ide
genvezetés nélkül is - ismereteket szerezhes
senek a sághegyi emlékműről. E z jó döntés
és szükséges. A tábla szövege mértéktartó kí
ván lenni és konkrét, amelyet több variációs

CELLDÖMÖLK
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javaslatból választ ki Somfalvi György egyetértésben a munkálatokat v é g z ő intéz
mény vezetőivel. Felmerült az is: az eddigi
kutatások számos kérdést nem derítettek ki,
amit részben az is okozhatott hogy az üggyel
óvatosan kellett bánni, tehát nem valótlan, ha
azt mondjuk, hogy az emlékműnek akadnak
máig rejtett titkai. Régóta foglalkozunk az
emlékmű történetével, csak említem, hogy
beszélgetésünk sorári hirtelenjében nyolc, ér
deklődésre számottartó tételt is felsorolhat
tam. Érdekes a kereszten elhelyezett eredeti
tábla szövege, hiszen a korabeli képes leve
lezőlapokon a teljes szöveg olvashatatlan. A
Hetényi József neves helytörténeti kutató
gyűjteményében lévő számos példányon sem
tudtuk „kibogarászni" a tényleges szöveget
Somfalvi úrnak akadt egy figyelemreméltó fel
tételezése. Lehetséges, hogy a napjainkban is
látható felirat - SZABADSÁG - táblájának
hátlapján megtalálható az eredetí szöveg! Ilye
nekről az országban, számos esetben tudunk.

zolja, s ezen egy szó látható: T R I A N O N . Te
hát van még kutatni való a monumentális em
lékműre vonatkozóan, amely természetesen
számos más gondjaink mellett talán nem anynyira fontos, de érdeklődésre tarthat s z á m o t
Az e kérdéssel foglalkozókat érdekli például
az emlékmű tervdokumentációja, amelyet a
budapesti Halász J e n ő korabeli építész ké
szített el, továbbá Zsolnay Lajos Mihály sár
vári építőmester családja, hisz Ők voltak a
kivitelezők. Felkutatható lenne az emlékmű
megálmodója, a valamikori alsósági tanító,
Királyfalvy Gusztáv, aki később Budapestre
költözött A fővárosi telefonkönyvben számos
hasonló nevű család található, ez lehetne a ki
indulás pontja, összeállítható a képes levelező
lapok gyűjteménye, feltüntetve a kiadó cégeket,
mindezt leginkább Hetényi József tudná elvé
gezni. Dicsérendő az a terv, hogy a jelenlegi
munkálatok sorári újra rendezett és felújítót mú
zeumban méltó helyet kapjon az emlékműre
utaló dokumentáció.

Döntés született, hogy megfelelő óvatos
sággal a tábla hátlapját „megkutatják" az em
lítettek reményében. Akad olyan képes leve
lezőlap, amely az emlékmű makettjét ábrá-

Mindez amire utalunk, nem öncél, amo
lyan hobbi, hiszen neves elődeinktől tudjuk,
csak az a nép reménykedhet jövőjében, aki
becsülni tudja múltját
Dala József

Orvosi ügyelet Celldömölkön
Tájékoztatjuk Celldömölk város és a városkörnyék lakosságát,
hogy a hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeletet 1997. szeptem
ber 1-jétŐl az érintett önkormányzatok vállalkozás formájában a
C E L L - O X Y - M E D K F T . - v e l láttatják el. Az önkormányzatok ez
zel a változással e feladat színvonalasabb ellátását kívánták előse
gíteni. A lakosság szélesebb k ö r ű tájékoztatása érdekében a j ö v ő 
ben rendszeresen közöljük az ügyeleti beosztást, mely októberben
a következő:
9. Csütörtök Dr. Pánykő Magdolna
Marton Istvánné
10. Péntek
Dr. Kovács Zoltán
Marsai Gyuláné
U . Szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Hajba Dezsőné
12. Vasárnap Dr. Mesterházy Gábor
Ferenczi Sándomé
13. Hétfő
Dr. Sükösd Éva
Körhöczné K . Izabella
14. Kedd
Dr. Kovács Zoltán
Hajba Dezsőné
15. Szerda
Dr. Hlotyák Katalin
Vida Leventéné

16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat
(munkanap)
19. Vasárnap
20. Hétfő
21. Kedd
22. Szerda
23. Csütörtök
24. Péntek
25. Szombat
26. Vasárnap
27. Hétfő
28. Kedd
29. Szerda
30. Csütörtök
31. Péntek
Október 17-én

Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Sükösd Éva
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Ádám Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Sükösd Éva
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Sükösd Éva
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
csak celldömölki ügyelet

Körhöczné K . Izabella
Hajba Dezsőné
Kovácsné S. Valéria
Körhöczné K . Izabella
Hajba Dezsőné
Marsai Gyuláné
Körhöczné K . Izabella
Hajba Dezsőné
Poór Csabáné
Lang Zoltánné
Tóth Zoltánné
Kovácsné S. Valéria
Körhöczné K . Izabella
Hajba Dezsőné
Marton Istvánné
Körhöczné K . Izabella
lesz.
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Antók Zoltánt kérdeztük az új pályáról

IJ\HM

Celldömölk város gazdagodik
a sportcentrummal
Megkértük a CVSE-Antók Nyomda labda
rúgó-szakosztály menedzserét, Antók Zoltánt,
hogy tájékoztasson bennünk az újonnan léte
sdendő labdarúgópálya
építkezési
terveiről.
Aki a sportpálya felé jár, azt tapasztalhatja,
hogy már megkezdődtek a munkálatok...
- Igen. Elkezdődött a pályaépítés első üte
me, amely a füves labdarúgópálya kialakítá
sából áll. Jelenleg a sportpályán és a kertészet
területén bontás van, míg a ligetben a mun
katerület elkerítése folyik. Mindent, ami a le
endő játéktér területén található, el kell bon
tani, illetve a fákat ki kell vágni, hogy a föld
munka elvégezhető legyen. Most csak azokat
a fákat vágjuk ki, amelyek beleesnek a játék
térbe, a tervezett lelátó helyén lévőket nem
bántjuk. A bontásból származó k ő és beton
törmeléket depózzuk. Ezt az anyagot a lelátó
alapozásánál hasznosítjuk majd.
-Mikorra tervezik a játéktér
földmunkála
tait?
- A földmunkákat várhatóan október vé
gén kezdhetjük el, és az év végére akarjuk
füvesítésre alkalmas állapotba hozni a játék
teret. Ú g y tervezzük, hogy januárban a füve
sítésre előkészített placcon végezi a csapat a
felkészülést, és ezáltal kímélni tudjuk a jelen
legi füves pályát. Magára a füvesítésre a ta
vasz folyamán kerül sor, melyet a győri Betka
KfL-vel fogunk elvégeztetni.
- Mikorra lesz alkalmas játékra a füves
pálya?
- Ha minden a tervezettnek megfelelően
halad, akkor a j ö v ő év augusztusában az új
füves pálya játékra alkalmas lesz.
- A füves pálya elkészülte után hogyan to
vább?
- Jelenleg a nyomdában komoly beruházás
folyik. Egy újabb gépsor Hollandiából törté
nő áttelepítése most van folyamatban. A gép
sor várhatóan 1998 március-április hónapban

termelésbe áll. A z ettől várható többletterme
lés eredménye gyorsíthatja fel az építkezés
második ütemét. Megint csak azt tudom mon
dani, ha a termelés terén is minden a tervnek
megfelelően alakul, akkor a jövő év nyarán
kezdődhet a lelátó és a kiszolgálóhelyiségek
építése. A lelátó 80 méter szélességben épül
fel a játéktér északi oldalán. Először az épület
nyugati szárnyát - a vendéglátóegységgel
együtt - hozzuk létre. Ezt követi a következő
évben a keleti szárny megépítése, amelyben
a j ö v ő század igényeit kielégítő sportöltözők,
szauna, fürdők és egyéb fontos kiszolgálóhe
lyiségek kialakítására kerül sor.
- Mikorra várható az új
labdarúgópálya
végső
befejezése?
- A teljes munkálatokat úgy tervezzük,
hogy 2000-re, a sportegyesület 100 éves
fennállásának jubileumára befejezzük, és ek
kor ünnepélyesen is felavatjuk a város kor
szerű" labdarúgópályáját.
- Nem bánta meg, liogy szárnyai alá vette
Celldömölk
labdarúgását?
- A kérdésre egyértelműen válaszolhatok:
nem. Elhatározásom nem ingatag talajon
nyugszik. Sőt, egyre határozottabb vagyok az
iránt, hogy Celldömölkön, ahol komoly tra
díciói vannak a sportéletnek, olyan labdarú
gócsapatot alakítsunk ki, amely majd amatőr
szinten a legmagasabb osztályban - jelenleg
NB II-nek hívják ezt - szerepeljen. Viszont
ehhez a feltételeket európai színvonalra kell
hozni.
- Mindezért mit vár a várostól és annak
lakóitól, a mérkőzésekre járó nézőktől?
- A z önkormányzattól és annak hivatalától
jó együttműködést az építkezés során. A la
kosságtól megértést. A nézőktől pedig azt,
hogy a mérkőzésekre váltson mindenki jegyet
- ne a kerítést válasszák - , és ezzel segítsék
elő a célok megvalósulását, érezzék azt, hogy
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ők is részesei a labdarúgás megreformálásá
nak. Biztos vagyok abban: ha a létesítmény
elkészül, azzal mindenki elégedett lesz. A
sportoló és szurkoló azért, mert kulturált kö
rülmények között sportolhat, illetve szóra-j
kozhat. A lakosság azért, mert a város gaz
dagabb lesz egy sportlétesítménnyel, amely a
felnövekvő generációnak nemcsak kedvelt
helye, de egészséges testedzési helyszíne is
lesz. Ha majd az új fák is kihajtanak és zöl
dellni fognak, akkor fogja átérezni az egész
város, hogy mennyire szüksége volt erre az
új sportlétesítményre.
- Kinek a tulajdona lesz a felépítendő lab
darúgócentrum?
- Minden híreszteléssel ellentétben a meg
épülő sportpálya, annak lelátó- és kiszolgáló-]
épületei Celldömölki Város önkormányzatá
nak tulajdonát fogják képezni, viszont elken
szülte után 40 évig - az építkezési költségele
fejében - a labdarúgó-szakosztály, illetve
személyem rendelkezik felette, és térítési
mentesen használhatjuk céljainak megfele
lően.
- tlm

Hetedik és
harmincharmadik hely
a világbajnokságon
Portugáliában rendezték meg a közelmúltban a női horgász
világbajnokságot. Ahogy arról m á r hírt adtunk, a magyar válo
gatottnak celldömölki tagja is volt, Csöngéné Nyaras Éva szemé
lyében. A világbajnokságon a magyar csapat 14 ország váloga¬
tottja között a 7. helyezést szerezte meg. A z egyéni versenyben aj
70 résztvevő között Csöngéné Nyaras Éva a középmezőnyben vég",
zett a 33. hely megszerzésével.
A Közép-Európában ismeretlen boga nevü halat kellett kifogni
a gyors folyású Mondégó nevü hegyi folyóból. Képünkön Cs. Nya
ras Éva birkózik a feladattal.
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ELLENFELEINK VOLTAK...
Lenti T E - C V S E - A n t ó k Nyomda 0-0
Lenti, 200 nézd. Vezette: Takács G . (Tapolca)
Lenti T E : Csondor - Balogh, Balázsi (Szabó I . , 25.), Kiss, Varga
_ pacsai, Boa, Molnár (Szabó P., 46.), Markotán - Csiszár (Vörös,
30.), Pordán. Edző: Fentős Pál.
CVSE-Antók Nyomda: Horváth - Nagy A., Csákvári, Kelemen,
Stiber - Nagy L , Dobány, Bognár, Lengyel - Békés (Győrvári, 90.),
Pécz (Balhási, 78.). Edzó": Sebestyén Attila.
Ragyogó napsütésben vonultak ki a csapatok szeptember 21-én
Lentiben, hogy a 7. fordulóban megmérkőzzenek a bajnoki pontokért.
Mindkét csapat nagy elszántsággal készült a találkozóra. A hazaiak
győzelmet vártak, a celli csapat pedig nem titkolta, hogy pontért,
pontokért érkezett. Kezdés után a CVSE-Antók Nyomda lépett fel
támadólag, de érdemleges helyzetet nem tudott kialakítani. A z első
ígéretes lövés a 22. percben Dobány részéről történt. A 22 méterről
leadott lövés azonban elkerülte Csondor kapuját. Ezt követte néhány
perc múlva Lengyel alakítása, de mintegy hat-hét méterről balra ki
sodródva a kapu fölé lőtte a pettyest A 31. percben Bognár pazar
labdával indította Békést, aki már a kapussal állt szembe, de a játék
vezető tévesen les címén meghiúsította a gólszerzési lehetőséget. A z
ítéletet Bognár minősítette, de Takács játékvezető ezt nem vette j ó
néven, ezért sárga lappal jutalmazta a kritikát. Nem sokkal később
lökésért Vörös is sárga lapott kapott. A 39. percben Nagy L tört be a
16-osra, de a lövésébe beleléptek, a labda Pécz elé került, aki gon
dolkodás nélkül a kapuba vágta. Közben a partjelző lest intett, a
játékvezető elfogadta a jelzést és kifelé rúgatott szabadrúgást. Ezzel
lényegében a celli együttes el is lőtte puskaporát. A játék ettől kezdve
egyre alacsonyabb színvonalra süllyedt

álásámény
sz. A
lt köizóra¬
: gazSzünet után igencsak öreguras futballt láthatott a gyér közönség.
lely a Sok, kisebb-nagyobb szabálytalansággal tarkított és sárga lapokkal
idvelt színesített játszadozás folyt aKerka-menti pályán. Először Pacsi, majd
ínc is Kiss, végül Szabó P. kapott sárga lapot Bognár leterítéséért. Do
s zöl- hánnyal szemben elkövetett szabálytalanságért Balogh is besárgult a
egész hazai csapatból. Néhányszor közeli szabadrúgáshoz jutott a celli csa
nre az pat, de a j ó öreg Csondor kapuját véletlenül sem találták el. Egy
alkalommal Lengyel lövését pedig Pécz segítette az alapvonalon kí
vülre. A nézőknek olyan érzése volt, hogy a játékosok már alig várták
9lab- a mérkőzés végét jelző megváltó sípszót
Gyenge színvonalú mérkőzést láthattak azok, akik kilátogattak
mege szép vasárnapi délután a Lenti T E pályájára. A nívó a megyei
[gáló- szintet sem ütötte meg. A celldömölkiek támadósora folytatta gól
^zatá- képtelen produkcióját. Az utolsó három vidéki mérkőzésen nem
elké- tudott gólt rúgni a csapat. Most m á r csak abban bízhatunk, hogy
ségek Győrben talán betalálnak a támadók a kapuba. Persze ez csak
lletve akkor lesz lehetséges, ha Péczék aktívan részt vesznek a j á t é k b a n .
írítés- A celli csapatból Csákvári és Stiber játékát lehet maradéktalnaul
gfele- dicsérni. A hazai csapat sem dicsekedhet teljesítményével. A j á 
tékvezető egy-egy alkalommal a hazai védelmet segítette, de T a 
tim kácstól ezt már Szentgotthárdon is tapasztaltuk.
Az ifjúsági mérkőzést 5:1 arányban a celldömölki csapat nyerte
meg. Góllövők: Nyári (4) és Kunos.
CVSE-Antók Nyomda-Herendi Porcelán S K l - l (1-0)
Celldömölk, 800 néző. Vezette: Horváth G. (Csorna)
CVSE-Antók Nyomda: Horváth - Nagy A., Csákvári, Kelemen,
Stiber - Nagy I., Molnár (Balhási, 68.), Dobány, Lengyel (Győrvári,
5.) - Békés, Pécz. Edző: Sebestyén Attila.
Herendi Porcelán S K : Schmidmayer - Gombosi, Gíron, Nagy Z . ,
Huber - Kasler, Hafit, Nagy T . , Mészáros (Pető, 85.) - Fischer (Ba
kos, 61.), Németh (Sebők, 61.). Edző: Fördős József.
Szeptember 28-án is gyönyörű idő fogadta a közönség üdvözlésére
kivonuló csapatokat. A mérkőzés hazai fölénnyel kezdődött, melyet
a csapat a 13. percben gólra tudott váltani. A jobb oldali tizenhatos
magasságából végezhetett partdobást Kelemen. A nagy és pontos be
dobásairól ismert játékos a labdát hatalmss ívben az ötösön álló Dopányhoz irányította, akinek a hátáról Békés elé pattant A csatár fel
ismerte a helyzetet, és két lépésről a hálóba lőtte a vezető gólt (1-0).
A lelkes szurkolósereg várta a folytatást, de az elmaradt. A kontrára
o ^ vendégek igyekeztek keresztüllőni a hazai középpályásokat
Sajnos ezt a vagdalózást a celli csapat is átvette, így szép játék nem
?
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alakulhatott ki. A labda többet volt a levegőben, mint a földön, hi
ányzott a középpályán Bognár, aki szervezni tudta volna a játékot
Igazi futballra emlékeztető események a félidő végére maradtak. A
már teljesen leült mérkőzés az utolsó öt percben „kapott lángra". A
40. percben Nagy I . Péchez emelt a 16-oson belül. Pécz látványosan
még a levegőben maga elé tette a labdát, de lövésébe Giron az utolsó
pillanatban bele tudott lépni, s így a labda szögletre vágódott Óriási
gólhelyzet volt. Két perc múlva Kelemen bal oldalról végzett el part
dobást A labda az ötösön álló Nagy I. elé esett, aki meglepődött, és
lányos zavarában elügyetlenkedte a mérkőzés legnagyobb helyzetét
Furcsa rúgó mozdulattal a jobb kapufa mellé küldte a labdát. A kirú
gás után az ellenfél lendült támadásba. A bal szélen Fischer került
óriási helyzetbe, de szerencsénkre ő sem jeleskedett, a labdát csúnyán
keresztbelőtte a kapunk előtt A z izgalmaknak ezzel még nem volt
vége, mert a kapu felszabadítását követően Stiber iramodott meg a
bőrgolyóval, és 25 méterről hatalmas lövést eresztett kapura, de
Schmidmayer a helyén volt
Szünet után az Antók Nyomda csapatának szurkolói várták a foly
tatást, de mindhiába. A második félidő nagy részében elképzelés nél
küli, csapkodó játéknak lehettünk szemtanúi. A z első percekben a
védelem rémisztgette a szurkolókat és Horváth kapust A kapkodást
és zavart jelentette, hogy Nagy A. 40 méterről szögletre rúgta a labdát,
vagy hogy az 51. percben Kasler három lépésről tisztán fejelhetett
kapura, Csákvári pedig felesleges szögletével borzolta a nézők ide
geit. A 61. percben a vendégek kettős cserét hajtottak végre. Ettől
kezdve - különösen a bal oldalon - Sebők révén több veszélyes
támadást vezetett a herendi gárda. A 65. percben megtörtént, amitől
féltünk, kiegyenlített a vendégcsapat Igaz, akkor már perceken ke
resztül a levegőbe lógott a kiegyenlítő gól. Szabadrúgást végezhetett
el az ellenfél, mintegy 25 méterre kapunktól. A lövés visszapattant,
de másodszorra sikerült azt középre beemelni, ahol Kelemen nem
találta el a labdát, és a kilépő Sebők közelről a megdermedt Horváth
mellett lábbal élesen a kapuba csúsztatta a labdát Gyönyörű teljesít
mény volt, csak az a baj, hogy az ellenfél érte el a találatot ( l - l ) .
Ezzel a góllal történetet írt Sebők a celli rntballkrónikába, ugyanis a
herendi csapatnak ez volt az első gólja, amit ez ideig Celldömölkön
ért el. A találat viszont megfosztott bennünk két olyan ponttól, amire
feltétlenül számítottunk. A 68. percben a hazaiak is cserét hajtottak
végre. Balhásit küldte be az edző azzal a szándékkal, hogy erősítse a
támadósort. A z elképzelés nem volt rossz, de sajnos a cserével sem
sikerült aktívabbá tenni a támadósort. A második félidőben kritikán
aluli teljesítményeknek lehettünk tanúi. Néhány játékosunk olyan ma
gas szinten tudta magát kivonni a játékból, hogy az már azt engedte
feltételezni, hogy nem készültek fel lelkileg erre a mérkőzésre. Jel
lemző, hogy a második játékrészben veszélyt Csákvári kapufára fejelt
labdája jelentett csak a vendégek kapujára. A pályán viszont belőle
csak egy volt. A 83. percben a vendégcsapat a maga javára fordíthatta
volna az eredményt. Kasler labdáját Mészáros vezette rá a védelemre,
majd kitűnően szöktette Bakost, aki a 16-oson belül nem merte egye
dül vállalni a kapura törést, lövés helyett Sebők elé passzolt, aki 12
méterre a kaputól üresen, tisztán lőhetett Szerencsénkre a labda a
kapufán csattant. A herendi támadók pazarul játszottak sakk-mattra
bennünk, és csak Fortuna istenasszonynak köszönhettük, hogy meg
maradt a döntetlen eredmény. A 40. percben m é g Hafit kapott sárga
lapot labdaelrúgásért, aztán végre megszólalt a mérkőzés végét jelző
sípszó.
Sajnos a Herend elleni mérkőzésen ott folytatták a játékosok,
ahol azt Lentiben abbahagyták. Tervszerűtlen, csapkodó és kap
kodó játék jellemezte a CVSE-Antók Nyomda játékát, amihez
párosult néhány játékos indulatos és passzív játéka. Máról hol
napra ekkora formahanyatlás szinte hihetetlennek tűnik. A hete
dik és nyolcdik fordulóban könnyelműen elhullatott négy pont az
őszi végelszámolásnál nagyon fog hiányozni. A vendégcsapat sem
kápráztatott el bennünk játékával, de mindenesetre rá tudta eről
tetni csapatunkra a csapkodó játékot. Nyolc forduló után úgy
tűnik, hogy a Bakony-csoport legtöbb csapata jobb, vagy leg
alábbis nagy akaratú játékosállománnyal rendelkezik, mint Cell
dömölk. A játékvezetői hármas jól látta el feladatát.
Az előmérkőzésen az ifjúsági csapatunk újabb győzelmet aratott
ellenfele felett CVSE-Antók Nyomda-Herendi Porcelán S K 8-1 (4¬
0). Góllövők: Nyári (3), Bodor (2), Horváth, Kunos, Mórocz.
- tim -
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LABDARÚGÁS

M E G Y E I L OSZTÁLY
Csörötnek-Kemenesalja 4:0 (3:0)
Csörötnek, 300 néző", vezette: Antal.
Csörötnek: Kocsis - Kovács J. (Németh), Laczó, Soós M., Krajczár Petrovics, Kovács A., Nagy, Soós A. - Nyári, Merkli (Horváth). Játékos
edző: Merkli József.
Kemenesalja: Horvátti - Sebestyén, Döböröntei, Szálai (Árvái), Huszár
- Vincze, Berta (Szántó), Jánosa, Fenyő - Varga, Fűzfa. Edző: Marsai
József.
Sportszerű mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született. Góllö
vők: Soós A. (2), Nyári, Krajczár (1 l-esből). Ifi: 4:2.
Apátistvánfalva-Jánosháza 1:1 (1:0)
Apátistvánfalva, 100 néző, vezette Katona.
Apátistvánfalva: Németh L - Kovács, Sömenek, Császár - Kozó, Bartakovics Cs., Hevesi Németh U. (Slemmer) - Bartakovics F., Bicskei,
Szabó (Lovenyák). Játékos-edző: Hevesi János.
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács, Pacsi, Rétfalvi - Horváth, Hermann
(Kiss), Varga Tóth (Závecz) - Lenorics (Markos), Bors. Edző: Józsa
Sándor.
A hazaiak fölényben játszottak. A Jánosháza fura körülmények között
egyenlített. Varga találatát a játékvezető először érvénytelenítette, majd
megadta. Góllövők: Sömenek, ül. Varga. Ifi: 0:5.
M E G Y E I H . OSZTÁLY
Kemenesmagasi-Simaság 0:1 (0:1)
Kemenesmagasi: Finta - Károly, Bodor, Búzás (Berghoffer), Polák Hérincs, Velenczei (Mészáros), Németh, Pázsi - Bakodi, Nagy (Szabó).
Edző: Szuh József.
Bár a mérkőzést végigtámadták a hazaiak, mégis vereséggel kellett
levonulniuk. Góllövő: Sábján.
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Október 19. A CVSE-Antók
Nyomda labdarúgócsapata Pápán
játssza 11. N B III-as bajnoki
mérkőzését. Celldömölk labda
rúgóinak a legrégebbi sportkap
csolata éppen a pápai csapatok
ellen van. Még a meghívásos
korszakban, 1911. június 23-án
Pápán játszották egymás ellen az
első találkozót. Az akkori Pápai
Ifjúsági A C 2:0 arányban győzött
a Celldömölki Football Club el
len. A visszavágó mérkőzésre
augusztus 6-án került sor, me
lyen a C F C 4:0-ra diadalmasko
dott a P I A C ellen. Ettől kezdve
rendszeressé váltak a labdarúgó
mérkőzések a két város csapatai
között.
Az első bajnoki győzelmet Pá
pán 1924. szeptember 21-én a
M O V E C S E aratta a P F C ellen,
2:1 arányban nyert a celli együt
tes. Eddig 72 alkalommal talál
koztak a celldömölki és pápai

csapatok egymás ellen bajnoki
mérkőzésen. Három bajnoki év
ben a pápai tartalékcsapatok el
len szerepelt a C V S E .
A jelenlegi bajnokságban a pá
pai és a celldömölki csapat két
egyforma játékerőt képvisel. Ha
zai pályán az első nyolc forduló
ban mindössze három mérkőzést
játszottak a pápaiak. A Kapuvár
ellen 4-1-re, Körmend ellen 2-1re győztek, míg a Herendtől 0-1re kikaptak. Amennyiben a cell
dömölki játékosok tudásukhoz
méltó játékkal rukkolnak ki, ak
kor kiélezett küzdelem várható,
és az egyik pontot megszerezheti
az Antók Nyomda. Tipp: 1 X
Október 26. Egy régi, patinás
egyesület labdarúgóit, a Soproni
Vasutas S E csapatát látja vendé
gül a CVSE-Antók Nyomda. A
celldömölki csapatok 16 alka
lommal mérkőztek ez ideig baj
noki mérkőzéseken az S V S E el

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Mersevát-Ostffyasszonyfa 4:1 (0:0) - Mersevát: Horváth A. - K J
vács, Győrvári, Orbán, Horváth T. - Marsai, Takács, Völfer (Horváth L.Í
Szabó - Gulyás, Mészáros. Edző: Nagy Csaba. Ostffyasszonyfa: Csáb
- Varga, Stárics, Kiss, Simon - Vörös K., Vörös A., Hajba, Cseszkó-i
Németh, Szabó (Balogh). Edző: Szabó Sándor.
A második félidei játék alapján megérdemelten nyert az újonc. Góllj
vők: Mészáros, Gulyás, Takács, Szabó, Ül. Vörös K. Kiállítva: Kiss.
Rábapaty-Alsóság 7:0 (3:0) - Alsóság: Rajczi - Rózsás, Zsirai, N
J. (Varga I.), Tüzes - Karácsonyi, Sárközi, Németh L . , Varga J. (Kolom-i
pár) - Fekete, Németh K. Edző: Balhási László. Egyértelmű volt a hazaia]
győzelme. Góllövők: Varga (2), Biró K., Tóth Z., Eredics, Kiss, Biró Sz
Szergény-Nagysimonyi 3:0 (3:0) -Szergény: Szentgyörgyi - Kováct
Piri (Szemenyei), Barna, Horváth - Nagy, Szabó (Kaisinger), MezŐR,
Holdosi - Berecz, MezőR. (Elek). Edző: Verrasztó Károly. Nagysimony
Palkovics L . - Hajas Attüa, Takács (Asbóth), Lőrincz, Pethő (Harmat)
Szakáll, Palkovics B., Major, Czöndör (Jánosi) - Hajas András, Molnéi
Edző: Balhási István. Az első félidő alapján megérdemelt hazai győzelen
született. Góllövők: MezőR., Berecz, Barna.
Hét forduló után a Mersevát 4., a Nagysimonyi 6., a Kemenesmagas
9., az Ostffyasszonyfa 10., a Szergény 12., az Alsóság 16.
KÖRZETI BAJNOKSÁG
Hegyhát SE-Nemeskocs 3:1 (1:1) - A helyzeteit jobban kihasznál
hazai csapat megérdemelte a győzelmet. Góllövők: Nagy T. L , Mólnál
Dénes, Ül., Szakonyi.
Kenyeri-Hosszúpereszteg 6:1 (3:0) - A kenyéri nehéztüzérek nei
adtak kegyelmet az eüenfélnek. Góllövők: Szabó I. (2), Módos, Svedic
T., Császár S., Németh R. (öngól), ül. Góczán.
Egyházashetye-Csönge 4:1 (3:0) - Alacsony színvonalú mérkőzés
megérdemelt hazai győzelem. Góllövők: Csőre (3), Zsoldos, ül. Rövid.
Boba-Izsákfa 0:5 (0:5) - Már az első félidőben eldőlt a mérkőzés
sokat hibázó hazaiak ellenében. Góllövők: Soós (2), Horváth P., K i
Horváth I. (11-esbŐl).

len. A lejátszott mérkőzésekből
csak 14-nek ismerjük az eredmé
nyeit Az 1945/46. évi bajnoki
eredményeket még egyelőre ho
mály fedi.
A most soron következő mér
kőzést augusztus 27-én megelőz
te egy Magyar Kupa-mérkőzés
már a két csapat között. Akkor
fölényesen 6-0-ra győzött a
CVSE-Antók Nyomda csapata.
Néhány játékosa az SVSE-nek
azonban azon a gólzáporos mér
kőzésen nem játszott, sőt azóta
elért eredményei is tiszteletet pa
rancsolnak, de
semmiképpen
sem ijedelmet. Szoros mérkőzé
sen akkor, ha a CVSE-Antók
Nyomda játékosai szívvel-lélek
kel küzdenek, megszületik a ha
zai győzelem. Tipp: 1

Legfrissebb:
CVSE-Antók NyomdaMÁV-DAC 4-1

BIRKÓZÁS
Szeptemberben nemzetközi diái
birkózóversenyt rendeztek Szom
bathelyen. Az ostffyasszonyfai bir
kózók a 15 egyesület versenyében
az előkelő 4. helyet szerezték meg,
megelőzve olyan erős csapatokat,
mint Győr, Pozsony és a BVSC,
Az asszonyfaiak dobogós helyi
zettjei:
Diák I. kategória:
28 kg: 1. Kovács Zsolt, 3. Fertig
Tamás
45 kg: 1. Boda Péter
Serdülő II. kategória:
35 kg: 2. Horváth Róbert, 3.
Ádám Zoltán
73 kg: 2. Horváth Csaba.
Ostffyasszonyfa birkózó szak
osztálya szeptember eleje óta Cell
dömölkön, az Eötvös iskola torna
termében tartja edzéseit kedden,
szerdán, pénteken délután 5 órától.
Az érdeklődők a fenti időben je
lentkezhetnek Földi Csaba edző
nél,
-vl-
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