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4230 celldömölki igen hazánk NATO-csatlakozására
Országos népszavazást tartottak november 16-án, vasárnap hazánk NATO-csatlako
zásáról. Celldömölkön az országos átlagot meghaladó, 51,93 százalékos volt a részvétel.
A választásra jogosult 9548 állampolgár közül 4958 jelent meg a szavazáson. 8 szavazólap
hiányzott az urnákból, a leadott szavazatokból 4914 volt érvényes, 36 pedig érvénytelen.
Az érvényes szavazatokból 4230 volt az „igen"-ek száma, 684 a „nem"-eké. A szavazók
86,08 százaléka voksolt igennel a NATO-csatlakozásra Celldömölkön.
Munkatársunk a szavazás idején beszélgetett néhány választópolgárral. Az alábbiak
ban az ő véleményüket közöljük.
Molnár Lajos: - Magyarország fontos dön
tése, hogy belép-e a NATO-ba, vagy sem. Nem
tudom, hogy mi lesz az eredmény, majd később
eldől.
Körmendi Kálmán: - A véleményemet ki
kell nyilvánítani. Eddig minden szavazáson je
len voltam. Nem tudom, milyen eredmény szü
letik majd. Remélem, hogy a közvélemény is
akarja a NATO-csatlakozást.
Fürdős Károly: - Lelkiismeretes állampol
gár vagyok. Ha nem jöttem volna el szavazni,
akkor napokon át nyugtalanított volna, hogy
nem tettem eleget a kötelességemnek. Most
nyugodt vagyok. Nem vagyok biztos a végered
ményben, de azt tudom, hogy sok ország szíve
sen cserélne velünk.
Szabó Tibor: - Most szavaztam először.

NÁT-ra fel!
1998. szeptember 1-je neveze
tes dátum lesz a magyar közok
tatás történetében, ugyanis ezzel
a tanévvel veszi kezdetét a Nem
zeti Alaptanterv (NAT) beveze
tése. Az első tanévben az általá
nos iskola 1. és 7. évfolyamát
érinti a változás, majd az azt kö
vetkező tanévekben folyamato
san történik az átállás egészen a
10. évfolyamig.
A jövő tanév kezdetére kell te
hát minden iskolának a fent em
lített 2 évfolyamra vonatkozóan
jóváhagyott helyi tantervekkel és
pedagógiai programmal rendel
keznie. Ezek összeállítása nagy
előkészítő munkát, és számos
(Folytatás a 2. oldalon)

Megjelent az ÚJ Kemenes
alja 1998. évi falinaptára.
Mostani lapszámunkkal min
den olvasónk Ingyen kapja.

Szerintem a NATO-hoz való csatlakozással a
biztonságot érheti el az ország, hiszen olyan ál
lamok tagjai a szervezetnek, amelyek ezt garan
tálni tudják. Tanulhatunk tőlük nemcsak kato
nai, hanem gazdasági téren is.
Boros József: - Minden alkalommal szava
zok, hogy legyen beleszólásom a politikába.
Mindenképpen az igen szavazatok érvényesülé
sét várom. A családban megoszlanak erről a vé
lemények.
Fekete Andrásné: - Az ország sorsáról van
szó. Remélem, hogy pozitív lesz az eredmény
és mindenki igennel szavaz majd.
Esztergályos Jenő: - Az egyes emberek sza
vazatának is meg kell nyilvánulnia a közakarat
ban. Mindenkinek el kell jönnie szavazni, aki
nek fontos az ország jövője. Szerintem körülbe
lül ötvennégy százalék jön el szavazni, és het
venkét százalék a NATO-ra szavaz majd. Kí
váncsi leszek a végeredményre.
Gyuráki József: - Azt kívánom, nehogy az
igen szavazatom a visszájára forduljon.
Erdész Gáborné: - Miért szavazok? Mert
magyar állampolgár vagyok és ezért érvényesí
tem jogaimat. Remélem, hogy az igen szavazat
érvényesül majd.
Verrasztó T.

A Tücsök Bábcsoport sikere
Egerben
A Tücsök Bábcsoport meg
számlálhatatlan díjat mondhat
magáénak. Ezekhez a jövőben
mindenki hozzáadhat egyet,
ugyanis első "helyezést értek el a
Gyermekbábosok IV. Orszá
gos Fesztiválján, Egerben. Nagy

Márta, a bábcsoport vezetője
még most is hitetlenkedve gon
dol vissza a történtekre, ami jelzi,
hogy ez a díj számára nem egy a
sok közül.
(Folytatás a 2. oldalon)

Karitász-bál
November közepén a Magyar
Karitász celldömölki csoportja
rendezett jótékonysági bált Cell
dömölkön, a Szent Márton Ott
honban. A második alkalommal
megrendezett bálon, amelynek
sárvári és szombathelyi visszaté
rő vendégei is voltak, tombola
vásárlásával is segítettek a részt
vevők. Aki ott volt, szere
tetközösségben volt, jól érezte
magát, és adakozott A jótékony
sági bálra mintegy százan váltot
ták meg az ezer forintos belépőt,
ami a vacsora árát is magában fog
lalta. A kiadások után fennmara
dó összegből negyed évig tudják
fedezni a Szent Márton Otthon
fűtési költségeit Ez a ház otthont
ad fiataloknak és időseknek
egyaránt A bevétel másik felé
ből pedig mintegy 50 személy
részére karácsonyi csomagokat
állít össze a karitász helyi cso
portja,
-völgyi-
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J í Tücsök Bábcsoport sikere Egerben
(Folytatás az 1. oldalról)

- A harmadik helyezés idén
nem talált gazdára, a második he
lyet pedig megosztva kapta a
miskolci és a tatabányai bábcso
port. És mi leltünk az elsők! A
díj átadására az eredményhirde
tés legvégén kerüli sor, akkor
már természetesen mindenki na
gyon izgult. Jogos volt az izga
lom, hiszen az első hely sorsa az
utolsó pillanatig bizonytalan
volt, mert minden versenyző ma
ximálisan felkészült a „küzde
lemre". A zsűri szinte bármelyik
csoportot a dobogó tetejére jut
tathatta volna. Egyben biztos
voltam: felnőtt színházi léptékkel
is jó színvonalú produkciót ad
tunk elő. Ezt később a zsűri is
alátámasztotta, elhalmoztak ben
nünket dicséretekkel. Vélemé
nyük szerint „kiváló és pontos
színészi teljesítményt nyújtottak
a gyerekek, mellyel a fél országot

elszórakoztatták volna, ha netán
a tévé közvetíti az előadást". Kü
lön kiemelték még, hogy „na
gyon hitelesen keltették életre a
bábokat a gyerekek, teljesen
eggyé váltak a figurával". A
technikai megoldásokra külön
felfigyelt a zsűri. Kezdetben a
színpad átrendezését xilofonkísércttcl oldottuk meg, de később
(pár nappal a verseny előtt) jött
az ötlet, hogy pakolás közben
énekeljenek a gyerekek. Az ötlet
kivitelezhetőnek bizonyult, azóta
Radányi Károly szerzeményét
adják elő az „átváltozás" alatt.
Lénárt András - a zsűri egyik
tagja - szerint „a felnőtt színé
szek ezt az apró részletet hóna
pokig gyakorolták volna". A zsű
ri így sommázta véleményéi:
„összefogott, minden szempont
ból kifogástalan produkciót lát
hatott a közönség".
-Mennyire érvényesült a ver
seny országos jellege?

- Az ország minden tájáról ér rang kötelez, ezért elég nebij
keztek a résztvevők. Kis telepü lesz a bizonyítás, hogy felül tud
lések - mint Hajdűsámson, Sió juk-e múlni az idei teljesítménye
agárd - éppúgy képviseltették Ezt a sikert nem érhettük voluj V
magukat, mint a főváros. Vas el a szülők segítsége és megérté, éve
megyéből rajtunk kívül még a se nélkül, amit szeretnék megkft. an ic
szombathelyi Boglárka Bábcso szönni. Az önzetlenség a ver. csal
port érkezett, ők különdíjat kap senyre is jellemző volt. Félti. vég;
lak lakodalmas játékukért, me kenykedés egy pillanatra sem z
lyei vezetőjük. Erdei Gábonié rontotta el a jő hangulatot; érezni
Kftrendezett. Egyébként a szombat leheléit: szívből jönnek a gratu. anni
helyi báb-színházzal nagyon jó a lációk. A szakmai megbeszéld kivi
kapcsolatunk, sokat köszönhe sek mind a három napon éjszaki mű
tünk nekik. Horválhné Nagy Ka ba nyúltak. A technikai próbák u| ölya
talin anyagilag is támogatta a nagyon nyugodtan zajlottak, ncro korr
csoportot azzal, hogy bérleti díj törődtünk az idővel. Addig gyj. ^ü.
felszámítása nélkül engedélyezte koroltunk, ameddig kedvünk tar- meg
a díszletek és bábok elkészítését totta. Mindez nagyban hozzájá- L g y
műhelyükben. Császár Erika rult ahhoz, hogy mindenki telj©.
bábművész készítette a bábokat, sen koncentráltan vett részt az A
s tervezte a díszleteket (a zsűri előadásban. A nézők is. Mi sem tiszt
kiváló ötletnek tartotta a doboz- bizonyítja ezt jobban, mint az, Kft.
hogy néhányan az egyik dalunka! enni
díszlclct).
énekelve mentek kifelé az elő- hog;
- Mivel foglalkozik a verseny adás végén. Kell ennél nagyobb sősc
óla a bábcsoport?
dicséret?
letk
- Egy új darabot próbálunk,
Virrasztó T.
PetŐ Ferenc Városligeti mesék
Fotó: Völtf
című művét Természetesen a
Cell
tal
hozni, mivel ezek a dokumentu és 1
mok 8-10 évre szórnak. Módosí Imn
tásuk természetesen lehetséges I váll.
talási törvény szellemében még lesz, bár körülményes, hiszen az nun
1996 decemberében elkészítene egész jóváhagyási folyamatot kerc
a város közoktatási koncepcióját, elölről kell kezdeni.
OM
amely tartalmazza az ez irányú
A törvény szellemében a NAT ranj
feladatvállalásokat. Meghatároz bevezetése a jövő tanévtől kezd aSá
ták azt is, hogy a törvény állal
ve tehát csak az 1. és 7. évfo
garantált többlet óraszámokon túl
lyamra kötelező érvényű, a többi
mennyit hír cl, illetve engedélyez évfolyamon az eddig érvényben
az Önkormányzat. Természetesen lévő, 1978-ban kiadott tanterv, il
a kötelező közoktatási feladato letve a kettő ötvözetét jelentő át
kon túl vannak többletfeladat- vezető tantervek szerint folyhat
N
vállalások is, amelyek elsősorban az oktatás.
Sipi
a hagyományokra épülnek. Ilyen
A törvény újat hoz a tanköte Sza
például minden iskolában az ide lezettség felső határát illetően is. igaz
gen nyelv, a technika és az infor Eddig is 16 éves korig szólt a tan gyú
matika kiscsoportokban való ok kötelezettség, de ez azt jelentette, mes
tatása, valamint az Eötvösiién a hogy aki elvégezte a 8 általános mot
lestnevelés tagozat működtetése. iskolai osztályt, annak nem kel regi
A Nemzeti Alaptanterv egy lett 16 éves koráig az iskolapad
nagyon laza kerettanterv, ami 10 ban ülnie. Az új közoktatási tör
műveltségi területet, és az azok vény szerint 16 éves koráig min
ból elérendő minimumkövetel denkinek iskolába kell járni.
ményeket határozza meg, a köz Azok számára, akik a 8 átalános
oktatási törvény pedig a képzés után nem tanulnak tovább közép-1
időkeretét szabályozza. Ezek fi fokú oktatási intézményben, kö
gyelembevételével készítik el az telező lesz a 9. és 10. évfolyam
iskolák helyi tanterveiket, amik
elvégzése. Ez nem lehet tömeges,
„testre szabottak", a helyi körül hiszen a jelenlegi állapot szerint
ményekhez és a lehetőségekhez nagyon csekély azoknak a szá¬
alkalmazkodnak. Liliben az iskola ma, akik valamilyen középiskomaga határozhatja meg a tanítan Iában ne tanulnának tovább.
dó tantárgyakat és azok órakere
A NAT és az új közoktatási
teit, a tantárgyak belső szerkeze törvény bevezetése tehát számos
tét, témaköreit, a használatos tan változást hoz majd az iskolák és a
könyveket, illetve a tanítandó diákok életében. Ezek azonban
többlettartalmakat. Szabad kezet mind egy célt szolgálnak: a korsze
kaptak a nevelőtestületek az érté rű ismeretekkel felvértezett, gon
kelési formák meghatározásában dolkodó emberfők kiművelését
is. Jól megfontolt döntéseket kell
Novíkl M-

Felkészülés a Nemzeti Alaptanterv bevezetésére
(Folytatásai

1. oldalról)

egyeztetést igényelt a tantestüle
tektől.
Molnár Gábort,a celli önkor
mányzat művelődési szakrefe
rensét kérdeztem arról, hol tarta
nak az iskolák az előkészületek
ben, mik az önkormányzat elvá
rásai a benyújtandó dokumentu
mokkal kapcsolatban.
Lassan finiséhez érkezik az elő
készítő munka a város 3 önkor
mányzati általános iskolájában és
a két középiskolában. A középis
kolák a 9. és 10. évfolyam, illetve
a gimnázium a 6 osztályos kép
zési formája miatt érintettek
ezekben az előkészületekben. A
pedagógiai programok és a helyi
tantervek elfogadása szinte min
denütt ezekben a hetekben van

napirenden, már csak azért is,
mivel az önkormányzathoz eze
ket december 31-ig kell minden
intézménynek benyújtani. Ezt
követi majd január és február hó
napban a szakértői véleménye
zés, valamint a pedagógiai prog
ram törvényességi felülvizsgá
lata. Az előbbi feladatra a Vas
Megyei Pedagógiai Intézet szak
értői csoportját kérte fel az ön
kormányzat, a törvényességi el
bírálás pedig a jegyző hatásköré
be tartozik. Ez utóbbi keretében
kerül megvizsgálásra, hogy az
adott program nincs-e ellentét
ben a közoktatási törvénnyel, il
letve az önkormányzat ide vonat
kozó határozataival.
Az önkormányzat az igazga
tókkal együttműködve a közok-

A LEGKORSZERŰBB BURKOLATOK
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN

Cell BAU KFT.
Celldömölk, Építők útja 2.
(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén)
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT.,
ZALAKERÁMIA RT. termékei,
BAUM1T vakolatok, valamint
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók.
J ÁRÓLAP E S CSEMPE
20 0110 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén
5% kedvezményt udunk!
- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk!
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A C E L L V I Z Kft. tulajdonosainak találkozója Celldömölkön
Városunk önkormányzata 2
éve hozta létre a CELLVÍZ Kft-t,
anicly a vízszolgáltatást és a
csatornahálózat
működtetését
végzi s a kfl.-bcn tulajdonosként
részt vesz még az OMS Hungária
Kft. Ez a tatai vállalat nyerte el
annak idején a szennyvíztisztító
kivitelezési munkáit. A tisztító
mű építése során alakult ki egy
olyan jó munkakapcsolat az ön
kormányzat és az OMS Hungária
0t. között, mely lehetővé letle a
megyében elsőként városunkban
egy önálló vízszolgáltatást vég/.ő
gazdasági társaság létrehozását.
Az OMS mind a szennyvíz
tisztítót, mind pedig a CELLVÍZ
Kft.-t referenciának tekinti, és
ennek megfelelően döntött úgy,
hogy a kft.-ben esetlegesen - el
sősorban a közműépítésekből ke
letkező - nyereségből képezhető
osztalékra nem tart igényt, ha
nem az első öt évben ezt a pénzt
Celldömölkön az önkormányzat
tal együtt közműkarbantartásra
és hálózatfejlesztésekre fordítja.
Immáron 3 éve hagyománnyá
váll, hogy az OMS Hungária
munkatársai népes csoporttal fel
keresik városunkat, ahol egy
OMS-Önkormányzat
fulballrangadóra kerül sor, utána pedig
a Sághegyen tudják meg a tataiak

Balról az öiikurtnányzal, jobbról az OMS csapata
azt, hogy nemcsak a ccllvíz jó tatódott a baráti találkozó. Váro
minőségű, hanem a sághegyi bor sunk polgármestere köszöntötte a
is, és lassan az áruk is hasonló vendégeket, és méltatta az
lesz. Természetesen mindkét fél együttműködést, amelynek külö
nek érdeke az, hogy ez ne így nös jelentőséget adott az, hogy az
történjen, és erre nem a bor árá OMS Hungária Kft. német tulaj
nak csökkenése jelenthet megol donosának segítségével a K E 
dást.
MENESALJA Egyesített Kórház
Az idén szeptember 15-én lá komoly értékű használt, de még
togattak el Celldömölkre a tatai a mi körülménycink között min
denképpen jó állapotúnak mond
ak, és a találkozó színhelye a sági
sportcsarnok volt, ahol az utolsó ható műszerekhez és ágyakhoz
leheletükig küzdve döntetlent ér jutott, melyek a németországi
tek cl a csapatok, majd pedig a Hcsscn tartomány kórházaiból
sághegyi Turista Szállóban foly érkeztek hozzánk. (Erről szóló

tudósításunk majd a következő
számunkban lát napvilágot.)
Mindkét tulajdonos elégedett az
eddigi együttműködéssel, mely
valóban példaértékűnek nevez
hető, hiszen az üzleti kapcsolaton
kívül az OMS Hungária Kft. a
rendelkezésére álló eszközökkel
és kapcsolatokkal is próbálja se
gíteni Celldömölk Város önkor
mányzatát.
A tataiak jó hangulatban tá
voztak a Sághegyről, és remél
jük, hogy jövőre is ugyanitt talál
kozhatunk velük.
M.

Vendégünk volt a MAV vezérigazgatója
November 13-án Celldömölkre látogatott
Sípos István, a MÁV vezérigazgatója, aki
Szabó Imre, a MÁV Szombathelyi Üzlet
igazgatóság igazgatója. Szabó Lajos ország
gyűlési képviselő és Makkos István polgár
mester társaságában elköltött ebéd után fóru
mot tartott az érdeklődő vasutasok népes se
regének.

A vezérigazgató beszélt a MÁV jelenlegi
helyzetéről, elmondva azt, hogy az 1997-es
év az eddigi gazdálkodási adatok alapján
mindenképpen jónak mondható. Véleménye
szerint ebben nagy szerepe van annak, hogy
a MÁV több évre visszamenőleg közel 100
milliárd forint veszteségtől és kötelezettség
től szabadulhatott meg kormányzati segítség

gel, és így van esély arra - amennyiben a
gazdasági élénkülés tarlósnak ígérkezik - ,
hogy u vasút megerősítheti pozícióit mind a
személy-, mint pedig a teherfuvarozás terén,
fokozatosan szüntetve meg az eddigi komoly
veszteségeket
Sipos István reményét fejezte ki arra vo
natkozóan is, hogy a mindenkori kormányok
támogatni fogják mind a vasutat, mind pedig
azokat a vasúti fejlesztéseket, melyek a vasút
jövőjét meghatározzák. Celldömölk szerepé
ről szólva elmondta, hogy a SzékesfehérvárSzombathely vasút villamosítása az ezredfor
dulóra várható, és a hálózat teljes készültsége
után a celldömölki csomópont vonatfelügye
leti szerepet fog betölteni. Várhatóan kedve
ző hatású lesz a rendezŐpályaudvar forgalmá
ra a szlovén vasút megépítése, mely az elfo
gadott tervek szerint Zalaegerszegen keresz
tül Bobát érintve komoly lehetőségeket jelenlhct Celldömölknek is. A vezérigazgató
megköszönte a vasutasságnak a kitartó és
eredményes munkát, hiszen ez a kis mértékű
fel lendü lés mindenképpen egy közösség
munkájának eredménye. Reményét fejezte
ki arra vonatkozóan, hogy ez az eredmény
nem bizonyul törékenynek, és a Magyar Ál
lamvasutak Rt. biztató jövőképpel rendelke
zik.
M.
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Megemlékezés a százéves celldömölki sajtóról

November 19-én ünnepi meg
emlékezést és sajtófórumot tar
tottak a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban. A rendezvény ke
retében nagyszámú érdeklődő
előtt megemlékeztek a 100 éves
celldömölki sajtóról. Az évfordu
ló szerencsésen egybeesett az Új
Kemenesalja 150. számának
megjelenésével. Káldos Gyula az Új Kemenesalja munkatársa felvázolta a celldömölki sajtó tár
sadalmi és gazdasági hátterét az el
ső celli újság megjelenésétől 1897.szeptember ÍZ-napjainkig.
Elmondta, hogy a községi le
véltár lebombázása óta nehéz az
adatgyűjtés, hiszen nem áll ren
delkezésre megfelelő számú kor
dokumentum. Annyit azonban
biztosan tudni lehet, hogy a mai
újság elődje gazdasági, politikai
híreket feldolgozó kéziratos új
ság volt. A helyi sajtó a múlt szá

zad utolsó harmadában jött létre.
Kialakulásához elengedhetetle
nül szükséges volt egy tőkeerős
vállalkozó segítsége. Az újságki
adás másik fontos kritériuma a
tartós olvasóközönség. Az 1871ben megindult vasúti közlekedés
csak növelte az újságolvasók szá
mát. Ekkorra Kiscell közigazga
tási központ lett. A tudatosan tár
gyilagosságot hirdető Kiscelli la
pot Pápán állították elő. Az
1897-ben megjelent első szám
ban száztíz előfizetőt sorolt fel a
szerkesztő. Ám a lap nem volt
hosszú életű, a tizenötödik szám
után megszűnt. És elkezdődött a
helyi lapok dömpingje, más és
más név alatt sorra új lapok ala
kultak és szűntek meg. Minden
naposnak számított, ha egy lap
csak néhány számot ért meg.
Valószínűleg a rekorderek kö
zött tartották volna számon az Új

Változás előtt a hegyközség
A parlament által elfogadott új bortörvény és a hegyközségi törvény
módosítása számos tennivalót ró a hegyközség vezetésére és a szőlő
művelőkre, különös tekintettel arra, hogy a Sághegy és a Kissomlyó
bekerült a Somlói Borvidékbe. A tennivalók lisztázása érdekében a
hegyközség vezetése 1997. december 11-cn szakmai napot rendez,
melyre előadóként meghívta a téma rangos és befolyásos hazai szak
értőit, továbbá Szabó Lajos országgyűlési képviselőt, aki öt képvi
selőtársával együtt a borvidékbe sorolási törvénymódosítást a parla
ment elé terjesztette.
A megtárgyalandó témák fontosságára való tekintettel a vezetőség
azt szeremé, ha a sághegyi és kissomlyói szőlősgazdák - hegyközségi
tagságra való tekintet nélkül - minél nagyobb számban vennének részt
a tanácskozáson. A program: 10.00: Danka Imre hegyközségi elnök
megnyitója. 10.10: Urbán Aladár főtitkár. Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa: A hegyközségek szerepe és jelentősége szőlő- és borkultú
ránk jövője szempontjából. 10.30: Zimonyi András főtanácsos, Föld
művelésügyi Minisztérium: A szőlő- és borgazdasági ágazat fejlesz
tésének lehetőségei, és a bortörvény végrehajtásával kapcsolatos fel
adatok. 10.50: Dr. Bakonyi László szőlőnemesítő, Pannon Agrártu
dományi Egyetem: Keszthelyi szőlőfajtákkal végzett tájba kihelyezett
kísérletek a Sághegyen. 11.10: Vita-hozzászólások.
Káldos

VIDEOTECHNIKA

1

Celldömölkön a Sági u. 16. sz. alatt
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587
Garanciával

javítunk:

- VIDEÓKAT, KAMERÁKAT
- TELEVÍZIÓKAT, HI-FI KÉSZÜLÉKEKET
- RÁDIÓKAT, MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKET

TV képcső
Várjuk kedves

felú jítás
ügyfeleinket!

FODOR TAMÁS
okf. üzemmérnök

Kemenesalját (ha létezett volna
akkoriban), hiszen a szerkesztő
bizottság ezen az estén ünnepelte
a százötvenedik szám megjelené
sét is. Makkos István polgármes
ter a lapkiadó képviseletében kö-

Művelődési hírek
Zeneiskola
- December 6-án 18 órakor
Koczor Péter, a Zeneakadémia 5.
éves hallgatójának, a nemzetközi
Liszt verseny és egy Portugáliá
ban megrendezett verseny har
madik helyezettjének hangver
senye.
- 12-én 9-13 óráig az iskola
névadójának tiszteletére rende
zett népdaléneklési verseny.
- 13-án 19 órakor a szakmun
kásképző iskola aulájában a Liszt
Ferenc Vegyeskórus énekkari
bálja.
- 20-án 10.30-kor az iskola
növendékeinek karácsonyi hang
versenye a zeneiskola kamarater
mében.
- 20-án 16 órakor a KMK

színháztermében a zeneóvodáso
és a zenei előkészítősök, va
lamint a zeneiskola vonós zeni
karának karácsonyi hangvei
senye.
- 20-áig a kamaraterem
Lichtenwaller Zoltán festőm
vész kiállítása látható.
- 21-én délelőtt 10 órakor I
Liszt Ferenc Kórus énekel
szentmisén a celldömölki katoli
kus templomban.

KMK
- December 5-én 15 órától:
Házhoz megy a Mikulás.
- 6-án 15 órakor Mikulásváró
ajándékműsor.
- 12-én 15 órakor a celldömöl
ki Banyó Gyula festő-tanár kiál
lításának megnyitója.

KARÁCSONYI

VASÁR

az ÁFÉSZ 5. sz. Vas-Műszaki boltjában
(Dr. Géfin Lajos tér 5. Tel.: 420-015)
MOULINEX frilőz 2,5 l-es + ajándék 5 I olaj 13 490 Ft
ELIN kenyérpirító
3 690 Ft
ELIN keverőtálas mixer
5 990 Ft
ELIN asztali szeleidé
6 290 Ft
NARD1 (60 cm) páraelszívó
7 990 Ft
BRAUN AJÁNDÉKCSOMAG
epillátor + hajszárító
9 990 Ft
BOSCH automata mosógép + ajándékvasaló 66 690 Ft
MAXELL 195 videokazetta
499 Ft
PHILIPS kompaklfénycsövek 1 090 Ft-tól 2 090 Ft-ig
HUSQUVARNA láncfűrészek, láncok, tartozékok
kedvező áron nagy választékban.
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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NOSZTALGI(G)A
PARTY

OOLDfllfTf
DISCO CLUE)

1997. DECEMBER 12-ÉN

.I unu.
LIUF- MUSIH
NUN cTnD
SIUr^i**^«**»
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E L O Z E N E K A R :

A

SZTÁRZENEKAR:

HARMINCÉVES

A

VILÁGHÍRŰ

cäDILLAc
SZTÁRVENDÉG EGYÓRÁS MŰSORRAL:

ROMÁR LAS/LÖ

FA-GYULA
VÁLLALKOZÁS
FAIPARI TERMÉKEK GYÁRTÁSA ES FORGALMAZÁSA,
FAKITERMELÉS

SZENZÁCIÓS FAANYAGVASAR!!!
Fenyőfűrcszáru
1. osztályú minőség

25 mm
50 mm
68 mm

37 500 Ft/m
43 500 Ft/m
50 000 Ft/m

Laminált lapok teljes választéka méretre szabva.

J

3

3

Gerenda, szarufa, palló, komplett tetőszerkezet
kárpátaljai lucfenyőből
Tölgy fűrészáru
Kőris fűrészáru
Éger fűrészáru
Tűzifa fűrészelt:
- akác
- cser, tölgy
- egyéb
Hasított akáctűzifa
Hulladékfa csomagolt
gépkocsira felrakva.

Tetőléc
Bramac léc

50 Fl/fm
60 Ft/fm

ARAINK AZ AFAT IS TARTALMAZZAK.
Faáru boltunk megnyílt a Sági u. 6-8. számú
bevásárló udvarban!
Telefon: 95/420-543 Rádiótelefon: 06/60/377-557

675
600
500
800
300

Ft/mázsa
Ft/mázsa
Ft/mázsa
Ft/mázsa
Ft/mázsa

TELEP:
CELLDÖMÖLK-IZSÁKFA
BOKODPUSZTA
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A megyében itt a legtöbb a

gyermekhorgász
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A Lokomotív Horgászegyesület múltja, jelene és jövője
Egy város lakóiról jellem
ző képet nyújt, ha megvizs
gáljuk, hogyan viszonyul
nak közvetlen környezetük¬
höz, miként aknázzák ki a
természet adta lehetősége
ket.
A
LOKOMOTÍV
HORGÁSZEGYESÜLET
immár negyvenhárom éve
folyamatosan gondoskodik
a Celldömölkön és környé
kén fellelhető, horgászásra
alkalmas vizek minőségéről,
a folyók, tavak természetes
élővilágáról. Az egyesület el
nökét, Gombás Sándori kér
deztük munkájuk alakulá
sáról, terveikről.
- Hány taggal működik az
egyesület?
- Megalakulása (1954) óta fo
kozatosan bővül a Lokomotív
Horgászegyesület tagsága. Kü
lön öröm számunkra, hogy még
a kömyezó" megyékből is járnak
hozzánk horgászni. Évente átla
gosan 8-10 új tag jelentkezik, ta
valy hétszázharminchét bejegy
zett tagunk volt. Ez a szám ma
gába foglalja a felnőtt-, a kedvez
ményezett- és a gyermek tagsá
got. Celldömölk vonzáskörzeté
ben a lakosság mintegy 10 szá
zaléka kapcsolódik valamilyen
formában az egyesülethez. Tag
ságunk azért is nőtt a közelmúlt
ban, mert a vadászok egy része
nem lépett be az újonnan megala
kult vadásztársaságokba, de mi
vel a természet szeretete és állan
dó közelsége teljesen beépült
mindennapjaikba, „szükségmeg
oldásként" horgászjegyet váltot
tak. Sok figyelmet szentelünk az
ifjúságnak, mert szeretnénk elér
ni, hogy a fiatalok ne az utcán
lődörögjenek, ne otthon unatkoz
zanak, hanem tevékenyen és
hasznosan töltsék el szabadidejü
ket. Évek óta nálunk regisztrál
ható a legtöbb gyermekhorgász
az egész megyében.
- Hogyan osztják fel egymás
között a feladatokat?
- Szigorúan egyesületi formá
ban működünk, melynek legma
gasabb fóruma a közgyűlés. Az
évközi munkát öt évre választott
vezetőség irányítja. Az egyesüle
ten belül felügyelői és fegyelmi
bizottság működik, s fel vannak
osztva a különböző munkaterüle
tek, úgy mint: elnök, titkár, gaz
dasági felelős, versenyfelclős, if
júsági felelős, horgászmester,
környezetvédelmi felelős, halőr
stb. Fontos számunkra a tagok ér

dekképviselete, horgászlehetősé
gek biztosítása, a horgászsport
fejlesztése, népszerűsítése. Célul
tűztük ki továbbá a polgári érték
rend, a jogszabályok, a társadal
mi együttélés és a horgászerkölcs
szabályainak betartását, valamint
a természet szeretetére, védelmé
re való nevelést.
- Az orvhalászat sok helyen
okoz gondot szerte az országban.
Önök mit tesznek a halállomány
védelme érdekében?
- Együttműködési szerződést
kötöttünk a celli rendőrkapitány
sággal, ezzel megoldottuk a halvé
delem kérdését, és a közbiztonság
is jelentősen javult a tó körül.
- Egyesületük tagja valami-

lóén csukát, keszegféléket, ká
rászt, pontyot, amurt, márnát, kis
mennyiségben pisztrángot és sül
lőt telepítettünk. Ezeket nem az
egyesület telepíti, hanem igénye
ink alapján a megyei szövetség
biztosítja a halállományt a befi
zetett tagdíjakból, valamint a te
rületi jegy árából. A halasításánál
figyelembe veszik a létszámot, a
terület nagyságát és ezek függvé
nyében állapítják meg a telepí
tendő halmennyiséget. Ezen kí
vül az egyesület az évek többsé
gében saját pénzeszközéből is te
lepít. Korlátoz bennünket a hal
beszerzési lehetősége és a vízte
rület tűrőképessége, ám ha nem
lenne utántelepítés, elfogyna a

7
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- Valóban, a szabadidős ho,
gászat mellett versenyhorgász
is űzhető. Ifjúsági és felnőtt cs» ^
patunk is van, minden évbj f
részt veszünk megyei és országj v£
versenyeken. Az elmúlt évekig •*
többször országos helyezést |
tek el fiataljaink. CsöngénéNyj
bu
ras Éva az idei világbajnokság!
jük
szerepelt a magyar válogatott $ií,
neiben. Csapatuk 7. helyezési ¿3
el. Általában május elsején kertg
sor az egyesületi halfogó ver. rcs
senyre, kis ünnepség kerelébea
naj
A verseny végeztével mindenkit
vendégünk; virslit, sört és üdítőt cul
fogyaszthatnak a tagok.
sit
- Nyereségesen működik a mi
horgászegyesület?
- Az 1996. évi zárszám
al
2 470 000 forint forgóeszkö
valamint 246 000 forint állóé
közt regisztrált. A munka e
ményeképpen minden egyesületi
tagra 15-20 kiló hal fogása esdi
évente. (Ebben az adatban már i
más vizeken fogott halmennyiség
is szerepel.) Az elmúlt évben a fel
nőtt horgászok 4700 forintot fizet
tek, az ifjúságiak és kedvezménye
zettek ennek 50 százalékát A be
fizetett összeg ellenében nemcsak
az egyesület, hanem a megye
összes kijelölt vizén horgászhat
tak, természetesen idegen vizeken
különdíjat kellett fizetniük.
- Melyek további céljaik?
- Mindazok számára nyitottak
kívánunk maradni, akik betartják
lyen nagyobb megyei, vagy or hal, mert a nemes halak már nem alapszabályainkat Célunk to
szágos szerveződésnek?
szaporodnak természetes körül vábbra is jő szinten megteremte
ni a horgászás feltételeit. Mivel
- A Sporthorgász Egyesületek mények között.
Vas Megyei Szövetségéhez tar
—A haltelepítésen kívül milyen tagjaink általában elég alacsony
fizetésből élnek, megpróbáljuk
tozunk, a megye második legna feladatok várnak még Önökre?
gyobb egyesületeként. A kezelé
- Partrendezés, hinárirtás, hal- árainkat lehetőség szerint minél
sünkre bízott vízterületek: a Mar megórzés és még rengeteg ki alacsonyabb szinten tartani.
cal felső szakasza, a Tőzeg tó, a sebb-nagyobb munka. Eseten Folytaljuk a versenyhorgászatot,
Rába Nick feletti szakasza és a ként zsilipet, bukógátat építünk, és új vízterületek szerzése is sze
piriti kavicsbánya tó. E vízterü a karbantartást is egyesületi mun repel terveink között. Jövő évtől
letek feletti felügyelet a horgá ka keretében végezzük. Nicken a Vas megyében is az országos
szati, halászati jogot jelenti, ám Rába-parton horgásztanyát mű horgászrend előírásai lesznek ér
kötelezettségeket is ró ránk. Szá ködtetünk, kizárólag a tagoknak vényben. Eddig sokkal szigorúb
mos feladatot kell teljesítenünk és családjaiknak. így olcsó pihe bak voltak a vasi előírások, de a
az idény során. Ilyen például a
nési lehetőséget nyújtunk azok megyei közgyűlés a szabályok
vízterületek minőségének védel nak a horgászoknak, akik nem enyhítését indítványozta és lome, a természeti környezet meg tudnák megfizetni az átlagos gadta el. A közeljövőben új hor
óvása, a szakszerű halasítás és az üdülőjegyeket sem. Sok energiát gászati törvény lép életbe, amely
eredeti vízivilág megőrzése, ese fektetünk afiatalok,az utánpót mostanra egy átmeneti időszakot
tenként visszatelepítése.
lás nevelésébe. Gyermek- és ifjú teremtett. Négy évünk van felké
sági vetélkedőket, kiállításokat szülni az új helyzetre. Bízunk ab
- Hogyan zajlik a haltelepí
rendezünk, szakelőadásokat tar ban, hogy munkánk eredményes
tés?
- Évente átlagosan 40-60 má tunk. Rendszercsen táborokat szer lesz a továbbiakban is, és remél
zsa fogható méretű halat telepí vezünk Balatonrendesen a fiata jük, hogy utódaink is hódolhat
loknak, amelynek előkészítését nak majd a horgászszenvedclytünk vizeinkbe. Kiemelném a
nek, s gyönyörködhetnek a kör
Rosta Zsolt ifjúsági felelős végzi.
szakszerű halasítás fontosságát;
Verrasztő Tibor
megfelelő időben, megfelelő hal
- A horgászok híresek az egy nyezetben.
Fotó: Völgyi
fajták telepítése a célravezető. más közötti versengésről...
1
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Eva néni receptjei
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Túrótorta sütés nélkül
Hozzávalók: öt tojás sárgája, 1 csésze porcukor, fél csomag Ráma
margarin, 2 csomag vaníliáscukor.
Ezeket kikeverjük, majd fél kiló tűrót villával összetörünk, és azt
a kikevert masszához adjuk. Egy kisebb lábasba beleteszünk S teás
kanál zselatint, majd annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Állni hagy
juk. Egy csésze tejet felforralunk, és a zselatinra öntjük. Addig ke
verjük, míg a zselatin felolvad. Lehűtve hozzáadjuk a túrós masszá
hoz, végül hozzáadjuk a tojások fehérjéből felvert habot. Tortaformá
ba öntjük, és a hűtőbe tesszük. Amikor megkeményedett, úgy díszít
jük, mint a gyümölcstortát.

Bólyi túróslepény
Alaposan összekeverünk 25 dkg réteslisztet, fél sütőport, fél citrom
reszelt héját, 22 dkg porcukrot. A felét 5 dkg vajjal kikent közepes
nagyságú tepsibe szórjuk.
Töltelék: 50 dkg áttört túrót, 10 dkg mazsolát, 1 csomag vaníliáscukrot és fél citrom reszelt héját jól összekeverjük. Rászórjuk a tep
siben lévő lisztre, majd rátördelünk 5 dkg vajat, és rászórjuk a liszt
másik felét.
Két deciliter tejben simára keverünk 2 egész tojást, majd az egészet
a tetejére locsoljuk. Előmelegített sütőben körülbelül 35 percig sütjük.

11.00 óráig a Faluház önkor
mányzati irodahelyiségében.
*
A cigány kisebbségi Önkor
mányzat elnökének és elnökhe
lyettesének fogadóórája: kéthe
tenként szerdán délután 13 órá
tól 15 óráig a Hollósy tér 1. szám
alatti hivatali helyiségben.
*
A Celldömölki Rendőrkapi
tányság Igazgatásrendészeti Osz
tályának ügyfélfogadási rendje hétfő: 08.00-16.00 óra között fo
lyamatosan; kedd: 08.00-12.00
óra között; szerda: 13.00-17.00
óra között; csütörtök: 08.00-13.00
óra között; péntek: 08.00-1200
óra között
A Vas Megyei Munkaügyi
Központ celldömölki kirendelt
ségének ügyfélfogadási rendje: hétfő, kedd és csütörtök: 8¬
15.30, péntek: 8-12.15 óra kö
zött.

Ügyfélfogadás
Celldömölk Város önkor
mányzata Polgármesteri Hivatala
ügyfélfogadási rendje: - hétfő: 9
órától 11 óráig, kedd: ügyfélfo
gadás nincs, szerda: 13 órától 16
óráig, csütörtök: 8 órától 11.30
óráig és 13 Órától 16 óráig, pén
tek: 9 órától 11 óráig.
Minden hónap első csütörtö
kén 9 és 11 óra közölt Makkos
István polgármester, minden hó
nap második csütörtökén 9 és 11
óra között Tlma László alpolgár
mester, minden hónap harmadik
csütörtökén 9 és 11 óra között
Baranyai Attlláné dr. jegyző,
minden hónap negyedik csütör
tökén 9 és 11 óra között Enyinginé dr. Batári Borbála aljegy
ző tart fogadóórát a hivatalban.
Kihelyezett ügyfélfogadás Izsák
fán: minden héten szerdán 9.00-

rájuk ripakodott, hogy vigyék el a kutyát, vagy
hátratette a kezét, és várta a sorsát. Hál'isten
szétrúgja a fejét. Erre jött a válasz. Majd szét nem esett bántódása.
*
rúgom én a tiédet!
*
Kolléganőm mesélte, hogy a napokban a
Az ebtartásnak és sétáitatásnak mindenütt,
így Celldömölkön is megvannak a szabályai, Más: Ismerősöm barátnője egy cukrászdát hátsó szomszéd egyébként szelíd kutyája vetet
amit azonban sokan mellékesnek tartanak. bevásárlásból ment hazafelé. A Vörösmarty te magát az ő jóval kisebb házőrzőjére. A két
Egyik ismerősöm mesélte, hogy a Kodály utcában egy németjuhász kutya váratlanul fel kutya olyan méreggel ugrott a másik torkának,
hogy alig bírták szétszedni őket. Ezúttal a
lakótelepen hazafelé kerékpározva hatalmas ugrott a vállára. A lány megijedt, eldobta a
kisebbik kutya is megúszta ép bőrrel a talál
iramban szaladt szembe vele egy kutya.csomagot. Odalett a sütemény, ugrott az öt
kozást, bár erről tudna beszélni, ha beszélni
Először azt hitte, hogy mögötte jön valaki,száz forint, de legalább ö megúszta...
*
tudna...
túihoz igyekszik olyan sebesen. De nem! őt
támadta a beste. Acélbetétes cipőjével véde
Megint más: Idős embert támadott meg egy Celldömölkön eddig még nem történt kutyás
kezett, aztán szólt az előbukkanó gazdáknak, négylábú barátunk a Kiscelli patika előtt. A tragédia. A történetek azonban figyelmeztetnek.
hogy szóljanak már rá. Azok szép szóval szó bácsi a nála lévő nejlonláskával próbált véde Jobb volna addig odafigyelni az előírásokra,
lítgatták, eredménytelenül. Erre ismerősöm kezni, de a kutya ettől még dühösebb lett. Erreamíg nagyobb baj nem történik!
V.L.

A

kutyafáját!

Orvosi ügyelet Celldömölkön
December
4. Csütörtök
5. Péntek
6. Szombat
7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd
10. Szerda
11. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat
14. Vasárnap
15. Hétfff
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szombat
21. Vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda
25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat
28. Vasárnap

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Pánykó Magdolna
Kovács Larisza
Kovács Zoltán
Gonda Péter
Bérdi Gusztáv
Kovács Zoltán
Ádám Ilona
Kovács Zoltán
Kovács Larisza
Mesterházy Gábor
Kovács Zoltán
Hlotyák Katalin
Schrott Olga
Kovács Zoltán
Pánykó Magdolna
Kiss Imre
Kovács Zoltán
Pánykó Magdolna
Sükösd Éva
Szabó Ildikó
Kovács Zoltán
Sükösd Éva
Pánykó Magdolna
Schrott Olga
Pánykó Magdolna

Hajba Dezsőné
Körhöczné K. Izabella
Marsai Gyuláné
Hajba DczsŐné
Körhöczné K. Izabella
Kovácsné S. Valéria
Hajba Dezsőné
Körhöczné K. Izabella
Lang Zoltánné
Hajba Dezsőné
Körhöczné K. Izabella
Vida Leventéné
Hajba Dezsőné
Körhöczné K. Izabella
Marton Istvánné
Hajba Dezsőné
Körhöczné K. Izabella
Kovács Zoltánné
Hajba Dezsőné
Körhöczné K. Izabella
Marsai Gyuláné
Tóth Zoltánné
Marton Istvánné
Hajba Dezsőné
Marton Istvánné

29. Hétfő
Dr. Ádám Hona
Körhöczné K. Izabella
30. Kedd
Dr. Szabó Ildikó
Tóth Zoltánné
31. Szerda
Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
December 20-án csak celldömölki ügyelet van.

Szemészeti szakrendelés
A celldömölki rendelőintézet szemészetén a szakrendelés a meg
üresedett állás betöltésével megkezdődött.
A rendelés vezetője: dr. Gáti Éva alorvos, szemész szakorvos.
Rendelés ideje:
HÉTFŐ
8.30-14.30
KEDD
8.30-15.30
SZERDA
8.30-14.30
(minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel)
CSÜTÖRTÖK
8.30-14.30
PÉNTEK
8.30-13.30

Egészségügyi közlemény
Az 1972. évi II. törvény és annak többször módosított 89/1990. (V.
01.) NM r. végrehajtási rendelete értelmében a fogmegtartó és protetikai
szolgáltatásokra „a biztosított 1998. január 01. napját követően csak abban
az esetben jogosult ha az előző évben szűrővizsgálaton részt vett és az
erről szóló igazolást bemutatja."
Továbbá a 103/1995. (VIII. 25.) Korm.r.-et módosító 96/1997. (VI.
11.) Kormj. 16/A § (13) bek. kimondja, hogy: „Az OEP által finanszí
rozott fogászati alapellátási szolgálatok orvosai a körzetükhöz tartozó
lakosok részére - a külön jogszabály előírásai szerint - kötelesek fogászati
szűrővizsgálatot végezni a szakmai előírásoknak megfelelően és arról
igazolást adni."
.N
j
tisztiföorvos
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Kisfaludy és az elképzelt

1997. DECEMBER 4.

Trézsi

Köszönés és üzenet Vönöckre
Kemenesalja a magyar iroda
lomtörténet vonulatában - hitem
és ismereteim szerint - mint vi
dék a legmagasabb „hegylánc",
hisz már bizonyosság, hogy itt
majdnem minden falu poétái
helyszín. Vönöck rangos hely,
ahol csendben, megfontoltan,
szerényen dolgoztak azért, hogy
Kisfaludy Károlynak, aki két
évet töltött szeretett Trézsi nénjénél (1811-1812), emléket állít
sanak. A létrehozott emlékhely
biztató kezdetnek tekinthető,
csak köszönetet mondhatunk a
vönöckieknek. A költő, aki más
művészeti ágakban is jeleskedett,
életének kemenesaljai, vönöcki

epizódja nagyon gazdag. Ennek
kutatása és a már meglévő isme
retek birtoklása, idézése, méltóan
elkezdődött. És ami nagyon szép
és példás tett: az önzetlen össze
fogás, ami körülvette az „ügyet"
és annak fő szorgalmazóját —
Horváth Ferencné iskolaigaz
gatót
Most el kell tekintenem az
évek során történt próbálkozások
emlegetésétől, de tartozom meg
említeni Jánosy Istvánt, a szintén
e tájról (Kemenesmagasi), csalá
di gyökereiből táplálkozó költő
ét, akinek írásai és levelei bi
zonyságával
felmutathatjuk:
megható erőfeszítéseket tett

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Kocsi Norbert és Kiss Anna, Kondics Iván és Kovács Hajnalka, Pozsonyi Pál Ist
ván és Nagy Melinda Veronika, PáÜ Zoltán és
Perendi Ildikó Anita.
Születés: ölbei László és Oszkó Eszter Katalin
leánya: Evelin, Varga György József és Németh
Zsuzsanna leánya: Enikő, Tóth Csaba Péter és
Bella Mónika leánya: Klaudia Mónika, Savanyu
László és Rimaszombati Erika Ágnes fia:
László.
Halálozás: Horváth László, Müller József, Var
ga István Károly, Gátai Ernő, Sárközi Kálmán.

azért, hogy a Kisfaludyt befoga
dó család hajléka megmaradjon,
így írt: „Vönöckön áll egy düle
dező ház, a Spissich-kúria, ha ezt
is lebontják, Kisfaludy Károly
emlékét nem őrzi hajlék." Értve:
a hazában! A történetet ismerjük,
majd amennyiben lesz erőnk,
időnk, ha már a házat nem, de a
történetét összerakjuk közösen,
mi vagy az utódaink.
Most egy izgalmas, e körbe
tartozó dologról kívánok írni,
vagy tudósítani. Mindig gond,
hogy fontos személyiségekről
írások akadnak ugyan, de nem
igen létezik elfogadható fotó,
rajz, olyan portré, amely vissza
adhatja a történeti hűséget a be
hatóbb ismeretekhez. így voltunk
számos esetben bemutatók, kiál
lítások, emlékszobák rendezése
során. Merészség ugyan, de meg
próbáltuk - példaként említve Petőfi ostffy asszony fai tartózko
dása esetében a leírások alapján
„elővarázsolni" a csöngei Csáfordi Tóth Róza portréját. Már
sok év távlatában elfogadott a
kép, belénk ivódott. Még 1992
júliusában írtam Mindenkinek le
hetne egy Trézsi nénje címmel
egy kis cikket, s már akkor izga
tott, hogy ez a kedves vönöcki
asszony, mondhatni Kisfaludy
Károly megmentője, önzetlen be
fogadója, milyen is lehetett a ma
ga valóságában. Ezt rajzold meg
kedves barátom, Nagy István ta
nár úr! - említettem a celli festő
művésznek egyik alkalommal.
Tudtam, hogy a „feladvány"
nagy, hisz ehhez adalék, avagy
segítségfonal csak kevés van.
Annyi tudott, hogy Kisfaludy
Károlyról egyetlen írás sem je
lent meg Vönöck és Trézsi emlí
tése nélkül. Akadt egy kevésbé
(?) ismert író, aki a MAGYAR
LÁNYOK (Százszorszép Köny

KEMENESPALFA
Születés: Páli Tibor és Stubán Erzsébetfia:Gá
bor, Németh Károly Huba és Szuh Anikó Kata
lin fia: Kristóf.
JÁNOSHÁZA
Születés: Molnár József és Bolla Margit leánya:
Kitti, Molnár László és Perendi Márta leánya:
Dóra.
NAGYSIMONYI
Születés: Palkovits László és Farkas Anikó fia:
Tamás Előd.
CSÖNGE
Születés: Varga József Zsolt és Murai Katalin
leánya: Alexandra.

vek) sorozatában A KÖLu
címmel regényt írt Kisfaludy Ki
rolyról. Ennek nyolcadik feje|
L
tében részletesebben olvashat
lelb
Trézsiről, és ez adott lehetőségi nyil
hogy Nagy István - a regéri a lo
többször elolvasva - bátorkodj kell
megrajzolni az elképzelhető vi szül
nöcki asszonyt. Bravúrnak ti feni
tom a végeredményt, látva a sz lŐss
mos változat „kikínlódását" érdi
művész-tanár kartonlapjain. B Goi
egy ember alkotói bátorsága,] ves:
többi már másokra tartozik. Sz] kor
retettel ajánlom Nagy István mi kell
vét az érdeklődők számára, első lelt!
sorban a hagyományápoló Vö óki
nöckieknek. Arra is gondolok, hl a le
a szerencsés véletlen úgy hozná, az í
hogy előkerülne egy hiteles ko vet
rabeli kép, rajz, festmény, akkoi járt
sem érezném ezt tévedésnek, hi
>
szen az ügy szeretete vezette a nái
mai alkotót a lassacskán csordo iga
gáló „forrás-palakból" a képzelet - E
szárnyalásához.
•' • I ui.
Az említett regény, amire tá vol
maszkodhatott, egymagában is naj
meglepetést hozott. A lexikon hi 1-i
teles adatai a követkéz
pci
„VÁNDOR IVÁN; valódi nevén táv
Várady Ilona / Debrecen, 1880. i vei
máj. 23.-1962. ápr. 29. Bp.: író; no
Tehát álnéven írt a vönöcki eset ha
ről, üzenetként, számunkra iga
zat
ép
Dala József ad
sü
be
EGYHÁZASHETYE
le:
Születés: Sebestyén Lajos József és Gyurmán tu
czi Zsuzsanna leánya: Ramóna.
ös
l-l
KEMENESSÖMJÉN
sé
Halálozás: Gellért István, Kocsi Káltnánné sz.
el,
Nagy Julianna.
KENYÉRI
(I
Halálozás: Németh István Gyula.
ui
VÖNÖCK
A
Halálozás: Vargyai Sándorné sz. Varga Ida.
k
KEMENESSZENTMÁRTON
VI
Halálozás: Kondor László.
n
NAGYSIMONYI
d
Halálozás: Hajas Istvánné sz. Árvái Erzsébet.
1^
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A celldömölki gimnázium alapításának hiteles krónikája
annyit, amennyi a helyreállítás költségeit fedezi, a nagyközség ren
delkezésére bocsátom, az elszámolási okmányok ellenében. - A gim
názium jelenleg tarthatatlan elhelyezés mellett működik."
A képviselő-testület november 18-án rendkívüli közgyűlést tartott,
és határozatot hozott az épület-helyrehozásra, és arra, hogy a költ
ségeket a nagyközség pénztára előlegezi, egyúttal Berzsenyi Janosits
Miklós mérnök előméreti költségvetése alapján a munkálatokat
12 000 forintos költségvállaiás alapján az iparosoknak kiadta azzal,
hogy azt 14 (tizennégy) nap alatt el kell végezniük. E határozat alap
ján a vállalkozó iparosok a munkálatokat még aznap el is kezdték.
Ezek után a gimnázium megmaradásáért folyamatos harc indult.
Mivel mindenáron az állami polgári fiúiskolában akarták elhelyezni,
az Államépítészeti Hivatal mégiscsak kiszállott, miután a fentebb már
említett kiszállási költséget megkapta, s Halmos Béla állami főmér
nököt küldte ki a vizsgálatokra és a tárgyalásokra. Erről az 1948.
január
23-án felvett jegyzőkönyv ad tájékoztatást: „Jelen vannak
9. Küzdelem a megmaradásért
Szombathelyi Államépítészeti Hivatal részéről Halmos Béla állami
Láttuk azt, hogy gimnáziumunk szükségmegoldásként a sportépü főmérnök, Celldömölk nagyközség részéről Borbély Kálmán vezető
letben kezdte meg működését, mindössze egy tanteremmel. Ez eleve jegyző és Jankovits Rozália jegyzőkönyvvezető, a Celldömölki Álla
nyilvánvalóvá tette azt, hogy a következő tanévben nem lesz már elég mi Gimnázium részéről Vas Károly igazgató, a celldömölki általános
a további fejlődés szempontjából. Előbbre kell lépni, gondoskodni iskola részéről Szabó József igazgató, a celldömölki Nemzeti Bizott
kell újabb tantermekről, tanári szobáról és egyéb, a működéssel járó ság részéről Nádasdy Lajos elnök. Tárgy: A celldömölki állami álta
szükséges adottságokról. Ez azonban igen súlyos gondokat okozott a lános iskola és állami gimnázium végleges, illetve szükségszerű el
fenntartást vállaló elöljáróságnak, amely nem kis bátorságról és fele helyezése ügyében helyszíni épületszemle és tárgyalás. - Szabó Jó
lősségvállalásról tett bizonyságot a város és Kemenesalja népének zsef előadja, hogy a celldömölki róm. kath. egyházközség ismételten
érdekében, amikor az alapítással járó szigorú feltételeket elvállalta. szorgalmazza, hogy az iskola a Katholikus Kör helyiségeiből, mely
Gondoljuk csak el, milyen rendkívül nagy dolog volt ez akkor, egy ben jelenleg működik, költözzék ki. Azt állítja a Kath. Kör vezető
vesztett háború utáni újjáépítés, súlyos jóvátételi terhek között! Ami sége, hogy az iskola kényelmesen kihasználja a Kör vendégszeretetét
kormanapság állandóan a „nincs rá pénz" szemforgató nyögdölődését és nem tesz mindent az iskola helyreállítására. A súlyos bombakárt
kell hallanunk, ha az iskolák fenntartásáról és a pedagógusok megfe szenvedett épület helyreállítására azonban eddig hiába kért segélyt.
lelő mértékű anyagi megbecsüléséről van szó, ugyanakkor százmilli Nem kapott. - Vas Károly is panaszkodik, hogy a gimnázium csak
ók úsznak el felelőtlen pazarlás, mértéken felüli juttatások révén ezen szükségszerűen és hiányosan van elhelyezve, most már két helyen a
a területen. Manapság nem is tudjuk eléggé megbecsülni és értékelni sportépület edzőtermében és a polgári iskola földszinti helyreállított
az akkori helytállás, hűség, előrelátás mértékét! A gondokra éles fényt részében. A következő tanévben gondoskodni kellene az iskola leg
vet Vas Károly igazgatónak 1947. október 15-én a nagyközség elöl alábbis néhány esztendőre való, elégséges épülettel ellátásáról akár
bérlet, akár vétel, akár építkezés útján. Ha ez nem történik meg, nem
járóságához intézett levele:
„Tisztelettel kérem a nagyközség elöljáróságát arra, hogy a gim vállalhat felelősséget sem a tanítás eredményességéért, sem az intézet
názium elhelyezésére 1947. évi november hó l-re 3 tanteremről, 1 meglévő állami vagyonának megőrzéséért. Ebben az esetben kényte
igazgatói irodáról és egy tanári szobáról gondoskodni szíveskedjék. len lesz a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszternek javaslatot tenni az
- Eredeti elgondolás és az alapító oklevél egyenes utasítása szerint intézet megszüntetésére. - Borbély Kálmán vezetőjegyző arról szó
lott, hogy a nagyközség mindent megtesz vállalt kötelezettségének
ui. a gimnáziumnak a helyreállított áll. polg. iskola épületében lett
volna ideiglenes otthona. Nevezett iskola helyreállítása azonban hó lehető teljesítéséért, de a súlyos háborús épületkárok miatti épülethi
napok óta vajúdik s egyáltalán nincs remény arra, hogy november ányok következtében a gimnázium elhelyezésére valóban csak szük
ségmegoldás volt biztosítható. Mivel új épület emelésére a hároméves
l-ig legalább az épület veszélyeztetettségét megszüntetnék. Mivel
pedig jelenlegi helyünkről, a gazdasági iskolából november l-jén terv keretében segélyt nem helyezett kilátásba a VKM., a polgári
távoznunk kell, kötelességszerűen fel kell hívnom az elöljáróság szí iskolára emeletráhúzással kellene a kérdést megoldani s így 8-10 évre
ves figyelmét az elhelyezés problémáinak sürgős megoldására, hogy már hosszabb távra lehetne biztosítani a gimnázium elhelyezését. S
november l-jén a tanítást hely hiányában megszüntetni s erről felettes egyben itt megférne az általános iskola is. - Halmos főmérnök szerint
az emeletráépítés elgondolható, annak ellenére, hogy az épület mellé
hatóságimnak jelentést tenni kénytelen ne legyek."
Valójában az elöljáróság még júliusban kérést intézett az Állam közvetlenül leesett bomba megmozgatta az alapfalakat is. De nem
építészeti Hivatalhoz, hogy vizsgálja meg a polgári iskola épületét és oldja meg a két intézmény elhelyezésének kérdését. A helyiségszükadjon előmereti költségvetést. Vas Károly levele után a vezetőjegyző ségleti kimutatás szerint ugyanis az általános iskolának kereken 1200
sürgette meg a választ, mely december 7-ei keltezéssel érkezett meg, m , a gimnáziumnak pedig kereken 1000 m , belső helyiség alapte
benne jellemző módon e szöveg is: „csak a kiszállási költségek elŐ- rületre lenne szüksége. A jelenlegi épületben viszont kereken 900 m
Icgzése esetén foganatosíthatom" az ügy intézését. Az ember nem alapterület van s a ráépítéssel is csupán 1300 m -re nőne. Új épület
tudhatja, nevessen avagy bosszankodjék rajta, de ama kiszállási díj költsége 900 000 ft, emeletráépítés 300 000 ftra tehető jelenlegi ár
szintet figyelembe véve. Két emelet ráépítése az épületre sem teher
Összegszerűen: 24 ft 44 fillér volt mindössze! Az Államépítészeti
Hivatal nem volt hajlandó ezt a nyomorult kis összeget egy nagyköz bírási, sem elhelyezési szempontból már nem kívánatos."
A tervek füstbe mentek, remények lehervadtak. Ezek után merült
ségnek meghitelezni, hogy azt a kiszálláskor fizesse ki, az ügyben
fel az a gondolat, hogy a járásbíróságnak a bombázások idején meg
eljáró személynek! Jellemző ez a kor hivatalban ülő bürokratáira is.
Időközben október 20-án küldöttség ment Budapestre a VKM-hez rongálódott és használaton kívül álló épületét, mivel azon épület
(Borbély Kálmán vez.jegyzŐ, Buza János bíró, Vas Károly gimnázi méretei amúgy is felülhaladják a járásbíróság szükségleteit, kapja
umi és Szabó József általános iskolai igazgatók), hogy segélyt kérjen. meg a gimnázium. Az Igazságügyi Minisztérium - a nagyközség által
ingyen rendelkezésére bocsátott telken - építsen új bírósági épü
Az eredményről újból Vas Károly leveléből értesülünk: „Tisztelettel
kérem az igen t. elöljáróságot arra, hogy a gimnázium elhelyezése letet, amelynek költségei amúgy sem haladnák túl ennek a megron
végett a polgári iskola épületének nem sérült földszinti részét hely gálódott épületnek a helyreállítási költségeit. A képviselő-testület
rehozatni szíveskedjék. ...azt az ígéretet kaptuk, hogy az ügyosztály kérelmét a VKM gimnáziumi ügyosztályán keresztül küldték el. E l 
december havában 20 000 forint segélyt utal ki a gimnázium elhe utasították!
Nádasdy Lajos
lyezési költségeire. Amennyiben az összeg megérkezik, azt, ill. abból
Gimnáziumunk 50 éves jubileumi ünnepségeinek hatása nyo
mán több oldalról felmerült annak óhaja, hogy az iskola alapítá
sának részletes és hiteles történetét is hasznos lenne feltárni a mai
nemzedékek előtt. Igaz, hogy megjelent az iskola Évkönyve, mely
átfogó ismereteket ad a múltról, s ehhez járul az első, mondhatjuk
alapító öregdiákok által kiadott ÍGY KEZDŐDÖTT címtt emlék
könyv, de a részletes ismeretekre is érdemes lenne odafigyelni,
hiszen egy háborús összeomlás után romokon kisarjadt élet „vi
lágra jötte" a mának is üzen. A következő időszakban megpró
báljuk olvasóink elé tárni mindazt, amit az alapítás küzdelmeiből
hasznosnak látunk. Mottónk ehhez: „Minden kifejlődés, előme
netel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt
emberfő. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi ha
talma." (Széchenyi István: Hitel)
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Alsóság szülötte, Celldömölk neveltje: Berecz Skolasztika
1932. október 21-én délelótt
távirat érkezett Celldömölkre:
hajnalban Budapesten elhunyt
Berecz Skolasztika, a magyar
bencés nővérek elöljárója, alapí
tó perjelnője.
Ság község akkori plébánosa,
Kiss Lajos még aznap azt mon
dotta az iskolákban: „ma nincs
tanítás; Kemenesaljának nagy
halottja van: imádkozzatok érte,
vagy talán úgy mondhatnám,
hozzá." Egy cetli kortárs jegyez
te fel ezt néhány esztendővel ké
sőbb.
Skolasztika nővér mindössze
34 évet élt. Alsóságon született
1898. november 12-én. Szüle
tésének tehát jövőre lesz a 100. év
fordulója. A mai bencés nővérek.
Szent Benedek Leányai Társasá
gának tagjai szeretnék a jubileu
mot méltóképpen megünnepelni.
ók most a nyáron, augusztus
elején Celldömölkre zarándokol
tak és hálaadó szentmisén vettek
részt az apátsági templomban,
alapítójuk városában. Éppen 70
éve ugyanis, hogy az Alföldön,
az Alpár melletti tiszaújfalusi ta
nyák között egy nagyobbacska
házban megindult a kis szerzetesi
közösség élete, 1927. augusztus
l-jén. Tagjai imádságos életük
kel, munkájukkal elsősorban Is
tent akarták szolgálni és szeretni,
másrészt az egyszerű* nép testi
lelki javán fáradozni, a gyerme

Ajándék az a nap

/

kek hitoktatására és a betegekkel
törődésre különös gondot fordí
tani. A kezdeteknél, főleg szabá
lyaik kidolgozásánál Kühár Flóris, egykori celli bencés plébános
nyújtott nagy segítséget nekik.
Négyen kezdték meg akkor a
szerzetesi életet. Köztük a cell
dömölki Berecz Erzsébet tanító
nő, Berecz Lajos virágkertész
egyik leánya. (A Sági u. 42. sz.
ház volt a családi otthonuk, az
utcát időközben Celldömölkhöz
csatolták). Hívására még ketten
jöttek Celldömölkről: Fessler
Janka és Molnár Ilona. így az el
ső négy bencés nővér közül hár
man celliek voltak. Szerzetesi
nevük szerint: Berecz Skolaszti
ka, Fessler Mcchtild és Molnár
Maura. Negyedik társuk Mihá
lyiból jött: Hajós Ida tanítónő,
aki a Piacida nevet kapta.
ő k már mind a négyen elköl
töztek ebből a világból. Mechtild
és Maura hamvai a celldömölki
temetőben. Skolasztika és Piaci
da hamvai az új falusi zárdatemp
lom kriptájában nyugszanak.
Az évforduló kapcsán elsősor
ban Skolasztika emlékét szeret
ném felidézni. De itt most nem
célom életművét részletezni. Ez
bőven megismerhető a róla szó
ló, eddig megjelent és majd a
még készülő könyvekből. Ha
nem éppen két ilyen témájú írásműről szeretnék röviden szólni.

^

A Signum együttes Celldömölkön
Egy új világ, egy szebb jövő...
Ezt a gondolatot hallhatták mind
azok, akik október 25-én eljöttek
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontba.
Ezen az estén koncertezett itt
a Budapestről érkezett, nyolc
fiatalból álló Signum együttes.
Tartalmas és mély mondanivalójú énekeikkel megdobogtatták
mindenki szívét. Dalaikból ki
csengett: ha szeretet által hidat
építünk egymás között, megszű
nik magányunk. Bár nehéz meg
állni a világ forgatagában, mégis
fontos lenne egymásra időt sza
kítanunk, s észrevenni, hogy tár
sunk arca az Isten arcát tükrözi
felénk.
A már kilenc éve együtt zené
lő, vallásos énekeket előadó fiú
kat nagy érdeklődéssel hallgatták
idősek és fiatalok egyaránt. Ze

néjük mindenkihez szólt, sőt egy
műsorszám erejéig még a leg
ifjabb nemzedék is képvisel
tette magát a színpadon, a
közönség soraiból. Közös daluk
kal arra biztattak bennünket,
hogy ne álljunk tétlenül, hanem
nézzünk körül és tegyük a fel
adatunkat.
Szinte az egész színházterem
lelkesen énekelte a már ismert
dalt: „Ne félj, mert megváltotta
lak, neveden szólítottalak, örökre
enyém vagy!"
A műsort követően családias
légkörű és vidám hangulatú be
szélgetés zárta az estet a Szent
Márton Otthonban, ahol fiatalok
tették fel kérdéseiket a zenekar
tagjainak. Igazi ajándék volt ez a
nap mindenki számára! Köszö
net érte!
Tarafás Ildikó

Radó Polikárp bencés egyete
mi tanár (1899-1974) még is
merte Berecz Skolasztikát. Meg
írta életrajzát, amely Tiszazugi
történet címmel jelent meg 1945
végén. A könyv felöleli nemcsak
a tiszazugi életszakaszt, amikor
,3Özsi kisasszony" az elhagya
tott, jólelkű nép körében nagy
szeretettel munkálkodott, hanem
az utolsó öt év történetét is,
amely már a Tiszaújfalun töltött
szerzetesi életéről szól.
Bálint Sándort, a nagy nép
rajztudóst a Tiszazugi történet ol
vasása indította arra, hogy elmé
lyült cikket újon Skolasztikáról
ezzel a címmel: A futóhomok
szentje. A Vigiliában jelent meg
1947-ben.
A könyv 1990-ben jelent meg
újra - hasonmás kiadásban - a
szolnoki Verseghy Ferenc Me
gyei Könyvtár kezdeményezésé
re. Csak egy Utószó egészíti ki
az eredeti művet, amelyben átte
kintést kapunk magának a
könyvnek, valamint Skolasztika
személyének és művének utóéle
téről, a szerzet sorsáról 1932-től
1990-ig.
Erről a reprint kiadásról
egyébként az Üj Kemenesalja
1991. augusztusi számában Né
meth Tibortól átfogó ismertetést
olvashattunk.
Tavaly pedig, 1996 szeptem
berében újabb feldolgozás látott

napvilágot Berecz Skolas
életéről Reichardt Aba által,
celli kékszellem címmel. Erre
részt az adott ösztönzést,
újabb, gazdag forrásanyag
elő, főleg a celli Fessler
hagyatékából (Rákóczi
Tompos Margit szíves kö
ködése révén.
A könyv címe arra utal,
az első világháború idején
recz Bözsit Cellben így is nev
ték tréfásan. Bizonyára
mert a katonakórházban kék
hát viselt a többi ápolónőhöz
sonlóan.
A könyv többek közt Pann
halmán, a Bencés Kiadónál
ható, de a celldömölki apá
templom sekrestyéjében is bt
szerezhető.
A celli „kékszellem" törtéwj
még folytatásra vár, mert az utol
só öt évről, Skolasztika szerzett
életéről még nincsen szó bem
Ez az időszak jelenti belső élei
nck és külső alkotásának kiboj
takozását is. Ekkor járja át cgí
szen az élő hit, az örömteli bia
lom és a mindenkire kiáradó üsd
szeretet Olyannyira, hogy joga
merült fel már sokakban boldog)
avatásának igénye, gondolata, j
Szép és méltányos dolog, ha
centenárium idején Kemenesi
ján is megemlékeznek róla.
Reichardt Al

(pannonhalmi bencé

FIGYELEM!
V E R S E N Y INDUL
A Vas megyei Közgyűlés
településtisztasági és
szépítési versenyt hirdetett
az 1998. évre a megye városai, községei,
települései részére.
A verseny meghirdetésének célja, hogy az 1848/49. évi for
radalom és szabadságharc 150. évfordulójának megünneplé
sére a települések környezetének rendezésével, szépítésével is
készüljenek.
Celldömölk Város Önkormányzata 220/1997. (IX. 3.) sz.
határozatában benevezett a versenybe.
Az eredményes részvétel érdekében felkérjük városunk la
kóit, tegyenek meg mindent saját környezetük tisztaságának,
szépítésének érdekében.
Azért, hogy egy város szép, gondozott és tiszta legyen, tenni
kell mindannyiunknak!
Makkos István
polgármester
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Ezt nem lehet
elég korán kezdeni!
Tehát...
Kezdje On is
az Uj Kemenesaljával!
Előfizetőinknek továbbra is kedvezmény

Áprilistól kéthetente 16 olda- rlon jelenik meg az Új Keme
t Panno;
ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP
nesalja. A lap idei példányonkén
ónál ka
ti árában az oldalszámemelés
i apátsá
egyáltalán nem mutatkozott meg,
:n is b
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja címíl lapot, amelynek előfizetési díja 1998-ban
a plusz 4 oldal ellenére változat
lan áron kínáltuk egész évben a
történél
G egész évre
800 forint,
lapot.
rt az utol
• fél évre
400 forint,
1998-tól
azonban
kénytelenek
szerzete
D negyedévre
200 forint.
só bennt vagyunk emelni a lap árát 7 fo
rinttal.
Előfizetőink
termé
:lső életi
Kérjük az előfizetés időtartamát X-szel!
ik kiboD szetesen kedvezménnyel kapják
ia át eg az újságot továbbra is. Ne fárad
iteli biz jon minden második héten! Elég,
Név:
adó tiszt ha egyszer előfizet, s mindig a
postaládájában
találja
az
Új
Ke
gy jogg
Cím:
boldog^ menesalját.
Töltse
ki
a
megrendelőlapot,
s
olata.
dog, ha juttassa el a celldömölki postahi
menesal vatalba! A többi már nem az ö n
dolga.
óla.
1998-ban 24 alkalommal a
Dátum:
Aláírás:
lartit Ab
mi bencá postaládájában találja a tizenhat
oldalas Új Kemenesalját, ha elő
A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak
fizeti az újságot
további tájékoztatást
Ne feledje: ez a lap közli az
önkormányzati rendeleteket is.
[_
J
F

Hirdetések: jövő évi megjelenés - idei áron

gei,

A forlepléívelis
1.) sz.
nk la;ának,
tenni
István
mester

Ml nem árulunk zsákba
macskát. Január l-jétől emel
kednek az Új Kemenesalja hir
detési tarifái, a pontos díjakat
alább közöljük. A tarifák eme
lését a lap előállítási költségei
nek drágulása tette szükséges
sé, ám hozzá keli tenni: a lap
kiadója nem kívánja teljes egé
szében az olvasókra, illetve a
hirdetőkre terhelni az ezzel já
ró többletköltséget, így az eme
lés szerény mértékű. Nem cé
lunk ugyanis olyan áron kínál
ni a lapot, illetőleg a hirdetők
nek a lap felületét, hogy ezáltal
°lvasókat, megrendelőket ve
szítsünk.
Kedvezménnyel is szeret
nénk kedveskedni. Már most
közöljük az új díjakat, hogy

hirdetőink felkészülhessenek a
jövő évi költségek várható ala
kulására. Megkönnyítendő az
átállást felajánljuk, hogy aki
még az idén megrendeli hirde
tésének megjelentetését bárme
lyik jövő évi lapszámunkba, s a
díjat is kifizeti, annak az Idei
tarifák szerint állapítjuk meg a
díjat.
Ez az akció egészen az év
utolsó munkanapjáig tart.
Használják ki, megéri!
Egy másik kedvezmény: aki
többször, azonos szöveggel kéri
hirdetése megjelentetését, az
Idei 5 százalékkal szemben jö
vőre - ez a lehetőség csak a ja
nuár 1-Je utáni megrendelések
re vonatkozik - 10 százalék
kedvezményt kap.

Reméljük, hirdetőink, régi
és új megrendelőink 1998-ban
is bizalommal fordulnak az Új

Kemenesalja felé, hiszen tud
ják: a celldömölki családok 80
százaléka ezt a lapot olvassa.

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

1997-ben
16 000 forint
8 800 forint
5 600 forint
3 900 forint
2 100 forint
600 forint

1998-ban
17 000 forint
9 500 forint
6 000 forint
4 500 forint
2 800 forint
800 forint

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

1997-ben 5,1998-ban 10% kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell
dömölk, Mikes Kelemen utca 14. III. em. 12. szám alatti lakos, a
polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.
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Celldömölk Város Önkormányzatának 30/1997. (X. 29.) sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 16/1993. (V. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.5
A rendelet 2. § (1) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek, a (4) bekezdése pedig új, negyedik francia bekezdéssel egé
szül ki:
(1) A szociális ellátás iránti kérelmet - ha e rendelet másként nem
rendelkezik - szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatal Közigaz
gatási Osztályához, az alsósági városrészt érintő ügyekben - kivéve
a köztemetést - az alsósági kirendeltségre kell benyújtani.
A kérelemhez - a magasabb szintű jogszabályokban előírtakon
kívül - mellékelni kell az egyes ellátási formákhoz e rendeletben
külön is előírt igazolásokat.
(4) - a gyermekvédelmi törvény hatálya alá eső támogatások esetén
a jövedelemszámításnál irányadó időszak - ha a törvény másképpen
nem rendelkezik - a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a
6 hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az 1 évet nem haladhatja meg.
(5) Ha a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot
közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon meg
téveszti, köteles az ellátást - az 1993. évi III. tv. 17. §-ban, illetve az
1997. évi XXXI. tv. 133. §-ban meghatározottak szerint - visszafi
zetni. A szándékosan jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetése
nem mentesít az egyéb (büntető szabálysértési) felelősségrevonás alól.
2.§
A rendelet 3. § (3) bekezdése, és a (4) bekezdés a), c), d) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A pénzbeni ellátások megállapításáról szóló határozat 1 példá
nyát meg kell küldeni a Népjóléti Szolgálatnak az ellátás folyósítása,
a járulékok levonása, átutalása és a szükséges nyilvántartó lapok ki
állítása végett.
Kivéve a rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
megállapító határozatot, melynek 1 példányát a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályának kell átadni.
(4) a) A munkanélküliek jövedelempótló támogatása, temetési segély,
köztemetés, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, rend
szeres gyermekvédelmi támogatás, krízissegély esetén a polgármestert.
b) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén a Közművelő
dési, Oktatási, Gyámügyi és Sport Bizottságot.
d) Átmeneti segély, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
esetén - az alsósági és izsákfai lakosságot érintően - a részönkor
mányzatokat.

3.§
A rendelet 4. § (1) bekezdése új g), h) ponttal egészül ki:
l/A bek. g) rendszeres gyermekvédelrni támogatás,
A
h) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
29-ór
4.§
ros S
A rendelet 9/B §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
zései
(1) Az önkormányzat a mindenkori öregségi nyugdíjminirnii
20%-ának megfelelő pénzbeni, illetve természetbeni rendszeres gy^
Je
mekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket g^
]
dozó családban az egy főre jutó havi jövedelem Összege nem haladj
I
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét és a családban történ
II
nevelkedése nem áll a gyermek érdekével ellentétben.
n
(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az (1) bekéi
désben foglalt feltételekkel rendszeres támogatás a gyermek nagykő v
rúvá válása után is megállapítható és tovább folyósítható, amíg!
VI
középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tantfl
VII
legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig.
(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható, ha a gyermeki N
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy lét
fenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, amennyibei
1
a családban az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugd
II
legkisebb összegének 125%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő cse
r
tén a 150%-át nem haladja meg.
A család jövedelmének számításánál a gyermekvédelmi törvéi
\
19. § (4) bekezdésében meghatározott személyeket kell figyelemb v:
venni.
VI
(4) A rendkívüli támogatás évente 4 alkalommal adható.
E
(5) Rendszeres támogatás folyósítása mellett rendkívüli támogatód ^
évente maximum csak 2 alkalommal adható.
tcsc
(6) Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén rendkívüli NB
mogatás adható annak is, akinek a jövedelme a (3) bekezdésbenme nen
határozott jövedelemhatárt legfeljebb 10%-kal meghaladja.
I
s.§
Cel
A rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbi új c), d) ponttal egészül kL
sza
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
ve;
d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
M(
6.§
1
Ez a rendelet 1997. november l-jén lép hatályba.
zá;
Celldömölk, 1997. október 29.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István na]
jegyző
polgármester
aj
po

Celldömölk Város Önkormányzatának 31/1997. (X. 29.) sz. rendelete;

mi

az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 8/1997. (II. 19.) sz. rendeletének módosításáról

ha

A képviselő-testület egyes többletbevételek, valamint a fejlesztési
céltartalék terhére pótelőirányzatok biztosításával a pénzügyi tervet
az alábbiak szerint módosítja:
1-§

(1) A képviselő-testület a pénzügyi terv bevételeinek és kiadásainak
főösszegét 5 256 960 Ft-tal növeli.
(2) A bevételi növekmény jogcímei:
- egyéb központi támogatás
3 044 860 Ft
- átvett pénzeszközök működésre
2 212 100 Ft
A kiadások növekménye az alábbi feladatokra kerül jóváhagyásra.
- Polgármesteri Hivatal:
- egyéb kulturális tevékenység
1 200 000 Ft
- önkéntes tűzoltóság
700 000 Ft
- gyámügyi hivatal
3 044 860 Ft
- Gayer Gy. Általános Iskola finanszírozása
312 100 Ft
3.§
A képviselő-testület a működési célú tartalék 501 000 Ft-os csök
kentése mellett a Berzsenyi D. Gimnázium finanszírozását feladatnö
vekedés jogcímen megnöveli.

4.§
lu
A képviselő-testület a fejlesztési célú tartalék terhére 6 022 000
zé
összegben az alábbi pótelőirányzatokat biztosítja:
já
- Kemenesaljái Egyes. Kórház műszerfejlesztésére 5 438 000 Ft
105 000 Ft
- ÉGÁZ-nak keretátadás kertészet gázellátására
70 000 Ft
- Izsákfai templom villamosításához
30 000 Ft
- Markusovszky Kórháznak műszerfejlesztéshez
- Gayer Gy. Általános Iskola kerítésépítéséhez
25 000 Ft
finanszírozás
- Kemenesaljái Művelődési Központnak mozigépek
354 000 Ft
javítására finanszírozás
5. §
A képviselő-testület a Kemenesaljái Egyesített Kórház működését
szolgáló finanszírozás 6 500 000 Ft összegű előirányzatát zárolja.
Egyben törli a pénzügyi terv bevételi jogcímei közül a működési célú
hitelfelvételből a zárolással azonos összeget.
6. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Celldömölk, 1997. október 29.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
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Szilveszteri teremfoci

A sportcsarnokban 1995. december 22-én, 23-án, 27-én, 28-án,
29-én, 30-án kilencedik alkalommal rendezzük meg Celldömölk vá¬
ros SZILVESZTERI KUPA P A R K E T T - F O C I gálájának mérkői zéseit.
ninimuni
res gyer. Jelentkezést nyolc csoportban várunk:
íketgon.
I.
korcsoport:
általános iskolák 1-2. osztályos tanulói
n haladj II.
korcsoport:
általános iskolák 3-4. osztályos tanulói
í történt III.
korcsoport:
általános iskolák 5-6. osztályos tanulói
IV.
korcsoport:
általános iskolák 7-8. osztályos tanulói
) bekezV.
korcsoport:
serdülő korosztály 1982-ig bezárólag
nagykő, VI.
korcsoport:
ifjúsági korosztály 1979-ig bezárólag
amíg
VTJ.
korcsoport:
felnőtt korosztály (korhatár nélkül)
án tanul, VIII.
korcsoport:
öregfiú korosztály 1962. december 31-ig
'érmeket
/agy létnnyibeti
nyugdi
;ülő ese
törvény
/elembe

Nevezési díjak:
I.
korcsoport:
2000 Ft
2000 Ft
n. korcsoport:
korcsoport:
2500 Ft
III.
korcsoport:
2500 Ft
IV.
korcsoport:
3000 Ft
V.
korcsoport:
4000
Ft
VI.
korcsoport:
6500 Ft
VII.
korcsoport:
6500 Ft
VIII.
Egy-egy benevezett csapatban maximum 10 személy nevezhető!
nógatás Aktív játékosok is szerepelhetnek a mérkőzéseken, az alábbi megkö
tésekkel: Csapatokként összesen három megyei I. osztályú, illetőleg
fvüli
NB-bajnokságban, vagy külföldön szereplő játékosnál több egyszerre
sn meg- nem lehet a pályán. (Független a külföldi bajnoki osztálytól.)
Nevezés: 1997. december 12-én déli 12.00 óráig lehet nevezni
szül ki: Celldömölk Polgármesteri Hivatal 17-es szobájában, Molnár Gábor
szakreferensnél. A nevezési díjat a jelentkezéskor kell befizetni. Ne
vezést csak a mellékelt nevezési lapon fogadunk el. „Nevezési lap"
Molnár Gábornál beszerezhető.

tván
ster

Díjazás: Az egyes korcsoportok győztes csapatai S E R L E G díja
zásban részesülnek. 1-3. helyezettek korcsoportonként oklevelet kap
nak.

Egyéb tudnivalók: Jelentkezéskor kell leadni a csapatok névsorát,
a játékosok születési évének megjelölésével, valamint a csapatvezető
pontos címével, óvás nincs, vitás esetekben a verseny rendezésével
léte
megbízott személy dönt.
A mérkőzéseken csak torna- vagy stopli nélküli sportcipőt lehet
ói
használni. Labdát a csapatok kötelesek biztosítani.
Az öltözőben elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem válla
000 Ft lunk. A sorsolást december 18-ig minden csapat megkapja. A neve
zésektől függően, amennyiben szükséges, akkor december 21-én is
játéknap
lesz.
300 Ft
300 Ft
JÓ FELKÉSZÜLÉST - VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET!
300 Ft
300 Ft
RENDEZŐBÍZOTTSÁG
)00Ft
)00Ft
ödését
árolja.
si célú

ván
ter

Sikerek a megyei atlétikai
tehetségkutató versenyen
Futásban a gimnazista lányok közül 800 m-es távon 3. lett Payr
Luca, 100 m-en Nagy Eszter 6. lett A fiúk közül 7. lett 400 m-en
Kovács Balázs, 100 m-en Viczmándi Ervin 4. lett. Magasugrásban 3.
'ett Csiszlér Gergely.
Kiemelkedő eredményt ért el még Hende Anikó és Horváth László
is.

Körzeti bajnokságot nyert
a gimnázium labdarúgócsapata
Eredmények:
Berzsenyi Dániel Gimnázium-Tinódi Gimnázium (Sárvár) 3-1
Gólszerző: Szita Gergely (3)
CBDG-Sárvári Szakmunkásképző Iskola 4-0
Gólszerzők: Szita Gergely (2), Győrváry Gábor (2)
CBDG^110-es számú Szakmunkásképző Iskola (Celldömölk)
5-1
Gólszerzők: Mező Norbert (2), Győrváry Gábor (2), Szabó Mátyás
(1).
Csapattagok: Baráth Tamás, Somogyi Ferenc, Harasztovics Róbert,
Győrváry Gábor, Ferenczi Péter, MezŐNorbert, Szita Gergely, Szabó
Mátyás, Viczmándi Ervin, Hajba Tibor, Böröcz Zoltán, Jakab Barna
bás, Vass Gábor, Hencz Péter, Dittman Gergely, Görög Balázs, Fodor
Lajos.

( í r a3

Eredmények a Tinódi Kupán
A hagyományos Tinódi Kupán
is igen szép eredményeket értek el
gimnáziumunk tanulói.
Első helyezett lett: Somogyi
Ákos 60 m síkfutásban és távolug
rásban; Esztergályos Katalin 60 m
síkfutásban; Makkos Lilla és Lökkös Norbert 800-m futásban; Jankovich László és Emin Abigél 100
m síkfutásban.
Második lett: Burján László 60
méteren és távolugrásban; Buza
Balázs, Vass Gábor és Danka Ákos

800 m futásban; Makkos Lilla 60
m futásban, Horváth László és
Szafnauer Jusztina 100 m síkfutás
ban; Borovszky Tamás magasug
rásban; Hajba Zoltán súlylökés
ben.
Harmadik helyezést ért el: Hor
váth László magasugrásban, Hor
váth Balázs 3000 m-es futásban,
Brányi Enikő 100 m-en, Sebestyén
Gergely súlylökésben, Sámson
Adrienn 1500 m-en és Varga
Gyöngyi 800 m síkfutásban.

MÁRVÁNY
MUNKARUHA, C S E M P E , JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS

Celldömölk, Mikes K. u. 27.
- Alföldi é s zalai csempék
- Alföldi é s zalai beltéri é s kültéri járólapok
AKCIÓS ÁRON!
- OLASZ ó s SPANYOL járólapok,
továbbá szaniterek é s kiegészítők
- C1MSEC ragasztók ő s fugázók
- Ktudi csaptelepek
Továbbá:
- Munkaruházat
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves
vásárlónknak!

FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ

AGRO EN-TA

MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ
SZAKÜZLET
MTZ, I F A , Z E T O R , TZ-4K, alkatrészek, csapágyak,
szi mer ingek, ékszíjak, akkumulátorok kaphatók.
FAGYÁLLÓ: 1 I, 5 I, 10 I, 20 I, hordós kiszerelésben
Kedvező árak, gyors alkatrészpótlás.
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.
Tel.: 06/60^76-768.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
Hétvégi ügyelet, telefonügyelet: 06/60/376-768

FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ

4- SPORT <r eredmények - események <r SPORT <0>

ABDARUGAS
M E G Y E I I. OSZTÁLY
Tanárképző-Raszter-Jánosháza
2:2
(1:0)
Szombathely, 50 néző, vezette: Ábrahám.
Tanárképző: Sulyok - Káli, Geicsnek,
Gőcze (Pozsonyi), Havasi - Mihalecz, Bá
lint, Sákovics, Kaj (Lakner) - Dömötör, So
mogyi. Játékos-edző: Sákovics Péter.
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T., Rét
falvi, Tóth - Závecz (Takács Zs.), Varga,
Horváth, Hermann (Kiss) - Lenorics, Bors.
Edző: Józsa Sándor.
A lelkes jánosházi együttes 0:2-ről ember
hátrányban egyenlített a képzősök ellen. Gól
lövők: Dömötör, Somogyi, ill. Bors (2). Kiállítva: Lenorics. - Ifi: 4:1.
Vasszécseny-IVECO-Kemenesalja 4:0
(3:0)
Vasszécseny, 250 néző, vezette. Laki.
Vasszécseny: Horváth - Geosits, Szilvás,
Kiss, Brezovich - Szálai, Kosztolánczi, Pálmay (Zséder) - Káldi, Szabó (Virág), Biró B.
(Jáger). Edző: Simon Miklós.
Kemenesalja: Horváth - Döbröntei, Vincze (László), Sebestyén, Fűzfa - Fenyő,
Szántó (Lőrincz), Szálai, Jánosa - Varga, Rú
zsa. Edző: Marsai József.
Sportszerű" mérkőzésen a hazaiak egyértel
műen jobbak voltak ellenfelüknél. Góllövők:
Pálmay, Bíró B., Kosztolánczi, Jáger. Ifi: 9:1.
Jánosháza-vasszécseny-IVECO
3:1
(2:0)
Jánosháza, 600(!) néző, vezette Tuczai.
Jánosháza: Szenté - Laci (Pacsi), Takács
T., Tóth, Rétfalvi - Horváth, Hermann, Var
ga, Závecz (Takács Zs.) - Kiss (Verebélyi),
Bors. Edző: Józsa Sándor.

A dobogós helyeken tanyázó két újonc ta
lálkozója jó színvonalú mérkőzést hozott. A
Jánosháza az idény legjobb játékával fektette
kétvállra a vetélytársát. Góllövők: Horváth
(2, egyet 1 l-esből), Varga, illetve Koszto
lánczi (1 l-esből).
Kemenesalja-Ikervár 2:0 (1:0)
Vönöck, 200 néző, vezette: Bodonczi.
Kemenesalja: Horváth (Lampért) - Döb
röntei, Sebestyén, Vincze, Princzes - Szálai,
Fenyő (Harkály), Jánosa (Szántó) - Rúzsa,
Varga, Fúzfa. Edző: Marsai József.
Ikervár: Biró - Megyeri, Hegedűs, Né
meth, Nyéki - Dala (Nagy), Bajnok, Zugonics (Vitár), Csirkovics - Bejczi, Kenedli.
Edző: Takács Árpád.
Sportszerű mérkőzésen a végig fölényben
játszó hazai csapat megérdemelten győzött.
Góllövők: Fűzfa, Varga. - Ifi: 11:1.
M E G Y E I n. OSZTÁLY
Simaság-Alsóság 2:1 (0:0) '
Alsóság: Rajczi - Tanai, Zsirai, Németh L.
(Németh K.), Vargái I. -Fekete, Herceg, Sár
közi, Karácsonyi - Tüzes, Gelesics (Varga
J.). EdzŐ: Balhási László.
Nehezen szerzett győzelmet a mezőny első
felében tanyázó Simaság a szezon végére
egyre jobban magára találó Alsóság ellen.
Góllövők: Sábján (2), illetve Herceg.
Pecöl-HOZER-Ostffyasszonyfa
4:0
(1:0)
Ostffyasszonyfa: Németh (Csóka) - Kiss,
Hajba, Balogh, Simon, Jókói, Szabó, Né
meth, Cseszkó - Vörös A., Kovács. Edző:
Szabó Sándor.
Az I. félidő nagyjából egyenrangú ellenfe
lek találkozója volt, a II. félidőben azonban
már csak a gólkülönbség volt a kérdéses.
Góllövők: Iszák (2), Séfer, Őri.

ASZTALITENISZ

BIRKÓZÁS
Az elmúlt hónap közepén két versenyen vettek részt az ostffyasszonyfai birkózók, közülük a következők értek el dobogós helyezéseket:
Vas megye nyílt gyermek-birkózóversenye
Gyermek kategória: 26 kg: Varga Gergő (3.)
Előkészítő kategória: 26 kg: Pongor Zsolt (3.), 28 kg: Fertig Tamás
(1.), 30 kg: Kovács Zsolt (1.), 35 kg: Nemes Gergő (3.).
Örgögh János nemzetközi birkózó verseny, Győr
38 kg: Horváth Róbert (1.), Ádám Zoltán (2.), 59 kg: Csőre Szabolcs
(3.)
-vl-

AMSTEL
ÚJ SÖRÖZŐ NYÍLT
Celldömölkön a Petőfi u. 1. szám alatt
(Petőfi és Baross u. találkozásánál)

Kellemes környezetben, színvonalas kiszolgálással
várjuk kedves vendégeinket:
•

•

Németh Zoltán és László Tibor

Szergény-Mersevát 1:1 (1:1)
Szergény, 200 néző, vezette: Török.
Szergény: Szentgyörgyi - Mező K., ¥^
vács, Nagy (Kaisinger), Holdosi - Szaty petőh
(Németh), Horváth, Szemenyei (Elek), Bartt petőb
- Berecz, Mező R. Edző: Verrasztó Károly, Petőh
Mersevát: Horváth A. - Fűzfa, GyŐrvá^Ljj,
Orbán, Domonkos - Molnár (Mészárosjb ncze i
Marsai, Gyurák, Szabó - Gulyás, Horváth t CVSI
Edző: Nagy Csaba.
jsjagy 1
A 60 percig emberelőnyben játszó vendé ángyéi
gek nagy erővel támadtak, a hazaiak pedij Az ős
hősiesen védekeztek. Góllövők: Szemenyei, felte ke
illetve Horváth T. Kiállítva: Kaisinger, ÜL fa Az
Berecz.
é^osai
Kemenesmagasi-Gérce-Vásárosmiske \ 10.
1:0(0:0)
Utnyi
Kemenesmagasi, 100 néző, vezette: Poll e. Bék
gár.
„éterek
Kemenesmagasi: Finta - Károly, Bodor, ét, így
Szabó, Búzás - Hérincs, Németh, Bakodi, lerccel
Velencei - Berghoffer, Marton. Edző: Szuh Jémetr,
József.
e Molr
A sok helyzetet kidolgozó hazai csapat £tŐ sá
megérdemelte a győzelmet. Góllövő: Berg-18. per
hoffer.
végig a
Nagysimonyi-Hegyfalu 0:1 (0:0)
- Pécz
Nagysimonyi, 50 néző, vezette: Schwarz. sele n
Nagysimonyi: Asbóth - Hajas Attila, Ha- 'elszab
jas András, Lőrincz (Tóth), Molnár - Czön- 3ékés
dör (Szarka), Pethő, Jánossy, Palkovics - zédők.
Major, Nagy (Monostori). Edző: Balhási Ist- lettek
ván.
k celli
A tartalékosán felálló hazai csapat ellenfeanasz
fontos három pontot szereztek a vendégi
Góllövő: Horváth P.
A megyei II. osztályban is véget értek
őszi küzdelmek. A tabellát a Gérce vezeti
Szeleste és a Mesevát előtt. A kemenesalj
csapatok
teljesítményének
értékelés
visszatérünk.

CVSE-MÁVÉPCELL-Bp. Postás-Matáv II. 12:6 - NB U-es férfi mér-

c

tást
nálatla
szabál
szemt
a

f á r a i

nagys:
A celldömölki csapat csak a mérkőzés vége felé kerekedett felül a jól azonb
képzett fővárosi fiatalok ellen. Győzött: Tarr S., Felleg G., Ölbei P. (3-3). Ze bal
Máthé Gyula (1) és a Tarr-FeUeg, Ölbei-Máté páros.
Szt
Pénzügyőr II.-CVSE-MÁVEPCELL 15:3 - NB U-es férfi mérkőzés. mér
A tartalékosán kiálló ceUdörnölkiek legyőzése nem okozott gondot a pénz- p ^
ügyőröknek. Győzött: Felleg Gábor (3).
mindi
CVSE-MÁVÉPCELL-Veszprémi Orgona 13:5 - NB U-es férfi mérkézés.
Magabiztos győzelem a gyengébb játékerőt képviselő veszprémiek elleni
Győzött: Tarr S. (4), Felleg, Ölbei (3-3), Tamás L. (2) és a Tarr-Felleg páros.
Szombathelyi AK-CVSE-MÁVÉPCELL Ü. 11:7 - NB TH-as férfi méff
kózés.
A jól képzett SZAK-játékosok ellen csak nagy küzdelemben maradtak alul
a mieink. Győzött: Tamás, Tekét (2-2), Balázs B., Balázs Gy. (l-l) és a
Tamás-Teket páros.
Zalaegerszeg-CVSE-MÁVÉPCELL II. 15:3 - NB BJ-as férfi mérkőzés.
A jól játszó hazaiak ellen csak Máthé és Balázs Béla tudta felvenni a versenyt
Győzött: Máthé, Balázs B. (2:2), és a Balázs Béla-Balázs Gyula páros.
CVSE-MÁVÉPCELL-Györi Vertikál 10:8 - NB fü-as férfi mérkőzés.
A párosok megnyerése után a celli csapat végig tartani tudta előnyét, es
rendkívül értékes győzelmet aratott Győzött: Máthé, Tekét (2-2), Balázs B..
Balázs Gy. (l-l), a Máthé-Teket és a Balázs B.-Balázs Gy. páros.
VXkózés.
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E L L E N F E L Ü N K VOLT...

K., Ko.
- Szabj Petőháza Cukorgyári SE-CVSE-Antók Nyomda 3-0 (0-0)
k), Barri petőháza, 300 néző. Vezette: László
Károly, petőháza: Takács - Preiner, Csonka, Németh T., Horváth K. (HorJyőrvárj flh G., 46.). - Fűzi, Szabó T., Erdős, Stekovics (Rázler, 82.), észáros] [encze (Radics, 62.), Szálka. Edző: Pánczél Sándor.
arváthT, cVSE-Antók Nyomda: Horváth - Dobány, Csákvári, Latyák
fjagy I., 57.), Stiber - Győrvári (Nagy A., 82.), Molnár, Bognár,
ó vendé, ^ngyel - Pécz, Békés. Edző: Sebestyén Attila.
&k pedjj pa, őszi szezon utolsó mérkőzése november 16-án zuhogó esőben
:menyeij ette kezdetét a Petőházi Cukorgyári SE nagyszerű" füves edzőpályáiger, ill [n. Az első öt perc tapogatódzó játékkal telt el. Mindkét csapat jáíkosai távoli lövésekkel próbálták bevenni a kapukat, sikertelenül,
imiske 10. percben a vendégcsapat
lo"tt nyílt lehetőség a gólszerzéstte: Pol- j. Békés beadása viszont centi¬
néterekkel elkerülte Győrvári fe¬
- Bodor, ít, így oda lett a helyzet. Egy
Bakodi; érccel később a hazai csapatból
:Ő: Szülj lémeth T. szabálytalanul szerel: Molnárt, amiért neki a játékve¬
i csapat ető sárga lapot mutatott fel. A
í: Berg-: 8. percben szép támadás futott
égig a pályán. Bognár - Békés
• Pécz volt a labda útja, de Pécz
;hwarz. sele most nem sikerült, a védők
ila, Ha- elszabadítottak. A 22. percben
- Czön- lékés lövését hiúsították meg a
ovics - édők. Jó iramú mérkőzésnek lelási Ist- ettek addig szemtanúi a nézők.
i celli csapat játékára sem volt
at ellen lanasz. A hazai csapat előtt a 27.
idégek. ércben adódott először gólszerísre helyzet. Csákvári felszabaírtek az iító rúgása az ellenfelet találta el,
/ezeti a i róla a teljesen tisztán maradt
nesaljai íencze elé pattant a labda. Szeelésére encsénkre Bencze az eléje kiveI5dő Horváth kapus mellett a bal
capufa mellé helyezte a labdát.
Óriási gólhelyzet maradt kihasz Lengyel Miklós, aki 10 mérkőzésen
nálatlanul. A 33. percben Pécz érdemelte ki, hogy a jók között szere
szabálytalankodott ellenfelével peden a neve.
szemben, melyet a játékvezető sárga lappal büntetett. A 38. percben
rfi mér fáradni látszó vendégek ellen egyre többet támadó Petőháza egyik
nagyszerű támadása során Szálka lövése kipattant Horváthról, aki
ül a jól azonban másodszorra megszerezte a labdát. Egy perccel később Benc
'. (3-3), ze bal sarokra tartó lövését védte a celli kapus.
Szünet után a celldömölki csapat három perc alatt eldönthette volna
:ózés. a mérkőzést. Azonban a 48. percben Győrvári, majd az 50. percben
apénzPécz hagyott ki egy-egy százszázalékos helyzetet Takács kapust
mérkŐ- Riindkét esetben naggyá tették a celli csatárok. A kihagyott helyzetek
Byorsan megbosszulták a vendégeket, mert az 53. percben három celli
k ellen.
; páros,
rfi mér
tek ali
Ezt a hirdetést, ha KIVÁGJA és üzletemben felmutatja,
100 Ft-tal OLCSÓBBAN vásárolhat
1) és a
ÓRÁT KARÁCSONYRA 1997-ben
Plusz még hozzájön a KARÁCSONYI ÁRENGEDMÉNY
rkőzés.
5-10%!
:rsenyt
EGYES ÓRÁK 1000 Ft-tal OLCSÓBBAN!
s.
Minden ÓRÁRA GARANCIA!
rkőzés.
Régi mechanikus, zseb- és faliórák vétele, vagy áj órára
cseréje.
yét, és
FARKAS
KÁROLY
ÓRÁSMESTER
ÓRASZAKÜZLET
ázsB.,
CELLDÖMÖLK, DÓZSA U. 20.
VX.
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KARÁCSONYI ÓRAAKCIÓ

védő sem tudta máshogy, csak szabálytalanul megállítani Horváth
kapujától 25 méterre a kitörő petőházi csatárt S amíg az Öttagú sorfal
felállításával volt elfoglalva Horváth kapus, addig Szálka - felismerve
a helyzetet - a kapu jobb sarkába lőtte a labdát (1-0). A gól a hatá
rozatlan védekezésnek köszönhető, nehezen döntötték el, hogy kik
álljanak a sorfalba, sőt néhányan meg sem próbálták azt, S amíg
Horváth kapus könyörgött, addig Szálka könyörtelen volt. Két perccel
később Erdős hat méterről hagyott ki egy ordító gólhelyzetet, illetve
Horváth kapus bravúrral védett. A 62. percben sorsdöntő cserét hajtott
végre a hazai csapat. Igaz, közvetlenül a csere után Békés egyedül
vezette be a 16-oson belülre a labdát, de Takács kapus „megbabonáz
ta", így az a kezében kötött ki. Négy perccel a becserélése után Radics
tisztán kapta a jobb oldalon a labdát, melyet nagyszerű lendülettel
vezetett kapura. Már a 16-oson belül járt, amikor Csákvári csak sza
bálytalanul tudta szerelni. A megítélt 1 l-est a hazaiak kapusa lőtte a
balra vetődő Horváth kapujának jobb sarkába. (2-0). Láthatóan ezzel
a mérkőzés el is dőlt a hazaiak javára, nem is szólva arról, hogy két
perccel később Erdős hat méterről újból Horváth kezébe lőtte a labdát
Erdősnek nem ez volt a napja, mert a 70. percben Bognár buktatásáért
sárga lapot is kapott. A 76. percben aztán végleg eldőlt a mérkőzés.
Erdős a saját térfeléről indította két védő között Radicsot, aki lendü
letből a 16-osról a jobb sarokba durrantotta a végeredményt jelentő
harmadik gólt (3-0). Szépítésre a 86. percben még volt lehetőség, de
Molnár hiába adott nagyszerű labdát Békésnek, ő már gondolatban
befejezettnek tekintette az őszi szezont, mert tíz méterről az egyedül
álló kapussal szemben két méterre a kapu mellé eresztett meg egy
gyatra lövést.
Az utolsó őszi mérkőzésen három gólos vereséget szenvedett a
celli csapat. Egy olyan mérkőzésen kapott ki, amelyen mezőnyben
nem játszott alárendelt szerepet. A gólok elkerülhetők voltak.
Különösen érthetetlen volt a nézőknek az, hogy a csereként beállt
Radicsot legtöbbször tisztán tudták játékostársai játékba hozni.
Ebben az időszakban a csapat megérezte Latyák hiányát. Viszont
Radics dicséretére legyen mondva, ő élt a lehetőséggel, nem úgy,
mint a celli csatárok. A CVSE-Antók Nyomda csapatából vala
mennyi középpályás nagyszerű játékot mutatott, nekik köszönhe
tően több helyzete is volt a támadóknak, de ők rendre elpuskázták
a legjobbakat is. Igaz, ezt már megszoktuk a bajnokság alatt.
Talán az lett volna a meglepetés, ha betalálnak a kapuba. Bizo
nyára a játékosok mindent másképpen látnak, de azért engedtes
sék meg nekem, hogy felhívjam a figyelműket arra, hogy a pihe
nőidő alatt gondolják át idegenbeli szereplésüket, amelynél még
a Kőszeg Is többet produkált.
Az ifjúsági mérkőzésen a kitűnő celli gárda folytatta győzelmi
sorozatát, és ha szoros mérkőzésen is, de megérdemelten győzte le
ellenfelét. Az ificsapat ezzel a győzelmével Csoma mögött a második
helyen végzett Petőháza - CVSE-Antók Nyomda 1-2 (l-l). Góllövő:
Szabó A., Horváth.
—„
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NB n i . Bakony-csoport őszi baj'nokság végeredménye
1. Szentgotthárdi Munkás SE
2. Csornai SE
3. Répcelaki SE
4. Petőházi Cukorgyári SE
5. Herendi Porcelán SK
6. CVSE-Antók Nyomda
7. Lébényi SE
8. Tihanyi Petőfi SE
9. Soproni Vasutas SE
10. Pápai E L C
11. Lenti T E
12. Kőszegi SE
13. Kapuvári SE
14. Tapolca Bauxit ISE
15. Körmend FC-Honda Stojcsics
16. Győri Betka-MÁV DAC

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
9
9
8
7
7
6
6
5
4
3
3
3
3
1

1 2
3
2
4
2
2 4
5
2
5
3
4 4
4 5
2 7
7
3
7
4
8
4
3
9
2 10
1 11
1 13

34- 9
30-12
23-10
32-12
21-11
26-16
31-19
28-25
23-27
22-26
24-28
29-36
22-28
15-36
12-38
11-50

37
33
31
29
29
26
25
22
20
18
16
13
12
11
10
4
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4> SPORT 4> eredmények - események ^ SPORT 4Az „Antók-fiúknak" megemelték a mércét
November 21-én az „Arany Kerék"
vendéglőben tartotta évadzáró értekez
letét a CVSE-Antók Nyomda labdarúgó
szakosztálya. Ezt követően tettük fel
kérdéseinket Sebestyén Attilának, a csa
pat edzőjének.

1
J

tékelést „zárt ajtók" mögött, az érintettekkel
megbeszélve tartottuk meg. Bízom abban, hogy
mindenki értett a szóból. Ami a kérdés másik
részét illeti, arra a válaszom igen. Két csatárt és
egy támadó középpályást akarunk igazolni. Ter
CEl
mészetesen olyan játékosokat, akik megütik az
NB III-as szintet, és céljaink elérését segíteni
- Első kérdésünk a csapat helyezésével kap tudják.
csolatos. A 6. bajnoki helyezés a célkitűzés mi - Igaz-e, hogy Dénes Szilárdtól és László Im
nimális teljesítésére lett elegendő. Elégedett-e a rétől a szakosztály megvált?
Na
csapat edzője a teljesítménnyel?
- Igen, a hír igaz. Sok töprengés és helyzet
ponlj
- Igen, ami a csapat helyezését illeti, elége értékelés után jutottunk arra az elhatározásra: ha
bérré
dett vagyok - (celldömölki csapat csak 1957 erősíteni akarunk, akkor az újak helyét biztosí
bele
őszén végzett az NB III-ban előkelőbb helyen - tani kell a keretben. Végül úgy döntöttünk, hogy
a
nevezett
játékosainkat
tudjuk
legjobban
nél
Szerző) -, de most már túl az őszi küzdelmeken
az a véleményem: jobb helyezést is elérhettünk külözni, mivel a jelenlegi keretben az ő poszt kötve Hollandiában az edzőtábor, de ide maj
volna, amennyiben játékosaim idegenben is el jukon megfelelő játékosaink vannak. Ezt velük csak a nyáron utazunk. Az 1998-99. évi bajnol
korrekt módon közöltük, és barátsággal köszön ságra fogunk ott alapozni, menedzserünk, A
hiszik, hogy képesek a győzelemre.
tók Zoltán jóvoltából.
-A hazai mérkőzéseken 2,7-es gólátlag szü tünk el a két játékosunktól.
- Milyen érzés volt az NB III-as kispado
leleit, viszont idegenben még az egy gólos átla - Ha mar itt tartunk, megkérdezem, mi a
ülni?
got sem érte el a csapat. Miben látja ennek okát?
helyzet Balhási Szabolccsal?
- Eredményeinknek köszönhetően a kisJ
- Más volt a hazai és más volt az idegenbeli
- Szabolcs esete más. ó nem tudta azt nyúj
játékrendszerünk. Addig, míg hazai pályán a kö tani az NB III-ban, amit a megyei bajnokságban nem vált „meleggé". Mint játékos tudtam, hol
zéppályás sornak is elsődleges feladata a bátor megszoktunk tőle. Úgy érzem, sőt cselekedete az NB ül és a megyei bajnokság az két küU
támadójáték volt, idegenben a zárt, biztonságos is erre vall, hogy fiatalságánál fogva nem jól világ. Ezt most a kispadon még fokozottabb
védekezésből történő támadójáték került előtér mérte fel a helyzetet, és magával szemben tü éreztem. Az NB IH-as mérkőzések nem volü
be. A hazai taktikával nem vallottunk szégyent, relmetlenné vált. Meggyőződésem azonban, olyan „lazák", mint a megyeiek. Játékost
idegenben viszont nem sikerült mindig az elkép hogy döntését a külső körülmények erősen be edzőtől egyaránt nagyobb összpontosítást, hm
zelésünk. Ennek véleményem szerint két oka folyásolták. Szabolcs cserbenhagyta a csapatot, záértést, jobb hozzáállást, gyorsabb reagálA
volt. Egyik, hogy játékosaim az eredmény amikor a répcelaki mérkőzést követő napokban követeltek az edzések és a mérkőzések. Összet
szempontjából a mérkőzéseket már jó előre fej önszántából, de nem korrekt módon távozott. ségében nyugodtan kijelen thetem, hogy jó érzé
ben lejátszották, a másik pedig az, hogy nem Kár, hogy így döntött, mert képességei lehetővé volt a CVSE-Antdk Nyomda kispadján ülni.
volt a csapatnak kellő önbizalma. Gondoljunk tették volna arra, hogy az NB III-ban megállja
-Befejezésül kérem, hogy ossza meg gondo
csak arra - a kőszegi mérkőzés kivételével -, a helyét. Ehhez viszont időre lett volna szüksé latolt a szurkolókkal!
ahogy teltek a percek, úgy adtuk át a kezdemé ge.
- Először is: nem vagyunk eltelve a csap
nyezési lehetőséget ellenfeleinknek, egyre job
- A Lenti elleni mérkőzés után a játékosok helyezésétől. Ezért elhatároztuk, hogy változti
ban csak a védekezéssel törődtünk. Játékosaim „kapucédulát" ragasztottak az Öltöző ajtajára.tunk eredeti célkitűzésünkön a helyezést illelfl
tudat alatt - egy kicsit érthetően - féltették az
en. A bajnokság végén csak akkor leszünk elé
Mi a véleménye erről?
eredményt, s könnyen nyugodtak bele a döntet
—A mérkőzés után úgy éreztük, hogy a csapat gedettek, ha a csapat az 1-3. hely egyikén ví
lenbe.
nem tett meg mindent a győzelem érdekében. gez. Boldogok pedig akkor, ha sikerülne feltolj
Ezért bírálatot kaptak azok a játékosok, akik nászni magunkat az élre. Természetesen ezii
- Egyetért-e azzal, hogy idegenben nagyobb
megérdemelték. Szerintem ennek a „fejmosás mindent elkövetünk a játékosaimmal együtt
hangsúlyt kell fektetni a szélsők játékára?
- Igen. Vallom és alapigazságnak tartom a nak" lett foganatja, amit az eredmények igazol amihez szükséges, hogy szurkolóink ne pártol
labdarúgásban, hogy a védelmet leghatékonyab nak. Mint edző, nem sértődtem meg a „kapucé janak el tőlünk, buzdítsanak továbbra is bennüli
ban a széleken vezetett gyors támadásokkal le dulán", mert én vallom, hogy az edző is felelős ket, és látogassák nagy számban mérkőzésed
het megbontani. Lényegében ezt a hazai mérkő az eredményekért. Ez részemről természetes, de ket. Másodszor: hálával tartozom Celldömöll
zéseken eredményesen játszottuk. Azonban azt is természetesnek tartom, sőt ha tetszik, ha lelkes és nagyszámú közönségének, akik mér
nem szabad elfeledkezni arról, hogy idegenben nem, azt meg is követelem, hogy a játékos min kőzésről mérkőzésre kilátogattak a celli pályára
a felfutó középpályásokra több feladat hárult a den tőle elvárhatót elkövessen a győzelem érde és elkísérték csapatunkat idegenbe is. A CVSB
védekezést illetően. Ennek megfelelően időbe kében. Nézetem szerint így kell nekünk közösen Antók Nyomda valamennyi edzőjével együt
tellett, míg az ellentámadásaink során felérhet vállalnunk azt, amit a „kapucédula" tartalma szeretnénk és személy szerint magam különöset
tek, ez idő alatt a két éknek kellett volna a labdát zott. Úgy gondolom, erre azóta a játékosaim is is szeretnék rácáfolni arra, hogy „senki sem le
het próféta a saját hazájában". Kérem a szurko
tartani, ez azonban nem mindig sikerült,
rájöttek.
lókat, hogy türelemmel viseltessenek velem f>
- A szurkolók szeretnék tudni, kiknek a játé - Váltsunk. Igaz-e a hír, hogy a csapat Holcsapatommal szemben. Az én szívem mindig
kávái elégedett az edző, s kik azok, aktkével landiába utazik edzőtáborba?
Celldömölk városáért, a „sportszívem" pedig >
nem. Továbbá azt is, hogy lesz-e változás a já
- A hír igaz is, meg nem is. A tavaszi sze celldömölki labdarúgócsapatért dobog, és dön
tékosállományt illetően?
zonra a felkészülést január 12-én Celldömölkön téseimet ez motiválja. Remélhetőleg ez kíséri
- Mivel a kitűzött célt, ha minimális mérték kezdjük meg. Február 6-án utazunk 10 napos majd végig pályafutásomat. Harmadszor a ma
ben is, de teljesítettük, egyetlen játékost sem edzőtáborba, de nem Hollandiába, hanem a ta gam és az egész szakosztály nevében köszönöm
akarok most nyUvánosan akár pozitív, akár ne valyi évhez hasonlóan Zalakarosra. Azonban az eddigi szurkolói segítséget.
- dm •
gatív formában név szerint megnevezni. Az ér azért azt is elárulhatom, hogy már most le van
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