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Ismét alakulna Celldömölkön 
cigány kisebbségi önkormányzat 

Október 18-ára kiírták 
az önkormányzati választásokat 

Göncz Árpád köztársasági elnök október 18-ára kiírta az önkor
mányzati választásokat. Csupán egyetlen fordulót tartanak, az lesz 
polgármester, illetve képviselő", aki több szavazatot kap. A szavazó
helyiségek reggel hat órától este hétig lesznek nyitva, általában min
denki ott járulhat az urnákhoz, ahol legutóbb, & parlamenti választá
sok alkalmával. 

Polgármestert, választókerületi képviselőket, megyei közgyűlési 
tagokat és kisebbségi önkormányzatot választunk. Celldömölkön is
mét kezdeményezték a cigány kisebbségi önkormányzat megalaku
lását. Az augusztus 28-áig újjáválasztott helyi választisi bizottság 
szeptember 3-áig dönt arról, jogszerű volt-e a kezdeményezés, és 
kiírják-e a kisebbségi választást. 

Baranyai Attiláné dr., a helyi választási iroda vezetője a múlt 
szerdán hívta tájékoztatóra és megbeszélésre a pártok és más jelölÓ 
szervezetek képviselőit. Következő' lapszámunkban részletesen be
számolunk az előkészületekről. 

A szocialisták már megnevezték a jelöltjeiket, a névsort lapunk 2. 
oldalán közöljük. 

Az Új Kemenesalja, a város közszolgálati lapja - hivatásának 
eleget téve - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően egy alka
lommal és meghatározott terjedelemben ezúttal is ingyenes bemutat
kozási lehetőséget kínál a jelölteknek, illetve a jelölő szervezeteknek 
a választás előtt. Részleteket a következő lapszámban közlünk. 

Központban a „Szerencse" 

Nem romlik tovább 
a posta volt épülete 

A volt postaépület 1993-ban 
került a város tulajdonába. Azóta 
használaton kívül volt, állaga so

kat romlott. Többen abban bíz
tak, hogy ez az épület ad majd ott-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Lelkészavatás 

*7t ' 

Ritka és nagy eseményt ünnepelt a közel 
700 főnyi templomi gyülekezet augusztus 9-
én Celldömölkön. D. Szebik Imre püspök 
vezette a lelkészavatási szertartást. Húsz lu
therkabátos lelkész adott áldást az új lelké
szekre: Garas Krisztina a celldömölki gyü
lekezet tagja, Percze S á n d o r az uraiújfalui 
gyülekezetből, T a k á c s Eszter a büki gyüle
kezetből jött. Kedves színfoltja volt az ünnep-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Nemzetünk szentje, országalapító királyunk, I . István 
Évezrednél is hosszabb ideje, 

Jgy mi, magyarok itt vagyunk 
tfópa közepén, és hazát alapi-
ttunk ezen a természet által oly 
;odálatosan kiformált földrajzi 
rtileten. Emlékeztünk, emléke
ink, mert emlékeznünk kell 
légetett messzi évszázadokból 
nyruhában előttünk járó vala

hai magyar ősökre és hősökre. 
Nincs egy nemzet számára tragi
kusabb és halálosabb fertőzést 
okozó szellemi, értelmi és érzel
mi magatartás, mint az, ha emlé
kezetéből kicsik a múltja, ha ra
vasz, fondorlatos róka-beszéddel 
kimossák azt agyából, szívéből, 
lelkéből! Emlékezni kell, meg

őrizni a múltat, és felmutatni az 
új meg új nemzedékeknek! 

Amikor most, augusztus 20-a 
ünnepnapja alkalmából a múltba 
nézünk, nemzetünk első királya, 
a magyarságnak első szentje, I . 
István dicső alakja fénylik fel el
őliünk. Uralkodásának akart és 
remélt célja volt az, hogy a nem

zetségek és törzsek színes tagolt 
szövedékéből nemzetet formál
jon. Legyen egységes egész, egy 
a nemzet, melyet nem szabdalhat 
darabokra sem etnikai, sem val-
lás-hiedelmi, sem nemzetségi
családi, sem törzsi rövidlátó, 
szűkagyú politika vagy hatalmi 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Nemzetünk szentje, országalapító királyunk, I . István 
(Folytatás az l. oldalról) 
érdek. Országot kellett épi'tení, 
államot alapítani, fészket rakni 
egy örökre megszerzett térség
ben, lakozást biztosítani az utó
dok számára a vándorélet próbás, 
küzdelmes sorsa helyett. Ezért is 
„Több hadakozási voltának bódog 
szent királnak ez szegén országnak 
ótalma mellett, kiket ha mind meg
írnánk, idő sem szenvedné." 

A merre kérdése adva volt és 
a fejlődés iránya is, de a menet
rendje és módozata nem volt ele
ve megírva, csupán az első lépé
seket tudta megtenni első kirá
lyával a nemzetté formálódó nép 
is! Az építéshez bölcs józanság, 
acélos akarat, felelősen mérlege

lő és tervezgető államférfi, orszá
got hadban is védelmezni tudó 
taktikus vezér, a nemzet javáért 
Önmagát is feláldozó, népéért 
égő szeretet kellett. Mindez 
együtt, bárki bármit mondjon is, 
vagy mondott is róla, megvolt a 
pogány Vajkból Szent Istvánná 
érett, Árpád nemzetségéből, tör
zséből sarjadt férfiban. URA, 
akiben szive s lelke legmélyéig 
bízott és hitt mindenkor, élete 
fogytáig adott neki bölcsességet, 
megújította benne az erős lelket. 
Ez volt élete fundamentuma. 
Ahogyan a keresztyén hit volt 
alapja, fundamentuma nemzetté 
érett népének és lett megtartójává 
évezreden át. Ezért lehetett védő

pajzsa Európának is, amikor kö
römszakadtáig védte magát és 
hazáját súlyos véráldozatok árán, 
hogy fennmaradását, holnapját 
biztosítsa. Ezért él a magyar 
nemzet törzsről leszakított darab
jaiban, meghurcoltatás és kisem-
mizettség terheit cipelve naponta, 
mert megtartónk a nyelv és ezen a 
nyelven hirdetett evangélium! 

Űj országot építő, hazug szel
lemiségtől megfertőzött nép va
gyunk ma is: lelki nihilizmus, 
szellemi igénytelenség, nemzeti 
öntudatot lezüllesztő szabadszel-
leműség bomlasztó, nemzetgyil
kos bacilusai fertőznek naponta, 
erkölcsi mocsár zülleszti társa
dalmunkat. Van és lesz ebből k i 

út? Van! Ha a múltunk mély kút-
jából felhozzuk az értékes drága
gyöngyöket, beépítjük azokat je
lenébe, általuk megtisztulunk, 
megerősödünk, talpra állunk. Le
gyen biztatás számunkra: „Nem 
az a lényeg, hogy a magunk nem
zetségét, faját vagy pártját he
lyezzük mindenki más fölé, ha
nem az, hogy a tudást helyezzük 
a tudatlanság fölé, a képességet, 
a tehetséget a protekció s pártér
demfölé, a szeretetet a gyűlölet, 
az építést a rombolás fölé." 
(Szentgyörgyi A.) Ez munkálja 
bennünk a csodálatos erőt: „Sze
retni az embert, küzdeni s hűn 
állni meg Isten és ember előtti" 

Nádasdy Lajos 

Nem romlik tovább 
a posta volt épülete 

(Folytatás az I . oldalról) 
hont a városi múzeumnak, eset
leg különböző intézmények köl
töznek majd ide. Nem így lett. 
Az épület részint a Szerencsejá
ték Rt., részint a Vállalkozásfej
lesztési Alapítvány tulajdonába 
kerül. 

- A felújítás, még a legegysze
rűbb formában is 20-30 millióba 
került volna a városnak. Sajnos 
ez az összeg nem áll a rendelke
zésünkre, ezért pályázatot hirdet
tünk az értékesítésére. A pályázat 
sikertelen volt, nem volt jelent
kező. Közben érdeklődést muta
tott a Szerencsejáték Rt. a parko
ló felőli mintegy 80 négyzetmé
teres épületrész megvásárlására, 
természetesen felvállalva a külső 
tatarozást is. Az épület többi ré
sze a Vállalkozásfejlesztési Ala
pítvány tulajdonába kerül, ahol 
úgynevezett inkubátorházat ala

kítanak k i . Ez azt jelenti, hogy az 
ott létrehozott helyiségeket kez
dő vállalkozók vehetik bérbe a 
piaci áraknál jóval olcsóbban -
tájékoztatott Makkos Is tván 
polgármester. 

Kíváncsiak voltunk arra is, 
hogy ezzel végképp elálltak-e a 
város vezetői a múzeum létreho
zásától. Ezzel kapcsolatban 
Dummel Ot tó , a műszaki és vál
lalkozói osztály vezetője úgy tá
jékoztatott, hogy erről már konk
rét elképzelések vannak: egy 
Hollósy téri épületben szándé
koznak kialakítani a városi mú
zeumot. Az ügy azonban még 
annyira „embrionális" állapotban 
van, hogy további ínformációk 
közlését jelenleg nem látta cél
szerűnek. Ám ígéretet kaptunk, 
hogy a fejleményekről folyama
tosan tájékoztatják lapunkat. 

Völgyi L . 

Fehér László verseng a választáson 
a polgármesteri székért 

A szocialisták 
megnevezték a jelöltjeiket 
Az MSZP kemenesaljai szer

vezete legutóbbi gyűlésén dön
tött az önkormányzati választá
sokon résztvevőjelöltjeiről. 

A párt polgármesterjelöltje 
Fehér László tanár, a CVSE 
ügyvezető elnöke. 

Az egyéni körzetekben a kö
vetkezők indulnak a párt színei
ben (zárójelben a választókerü
let): 

Tima László (1.), 
L i m p á r József (2.), 
Fehér László (3.), 
Gasztonyiné Fódi Zi ta (4.), 
Nagy K á l m á n (5.), 
Sebestyén Csongor (6.), 
Oszkó Imre (7., Alsóság), 
Balázs Béla (8.), 
Molná r Lajos (9., Izsákfa), 
Deé Ervin (10.). 

A megyei közgyűlési listákra 
(a tízezer lakos feletti települések 
választókerületében) L i m p á r 
Józsefet, Bene Csillát és Söptel 
Józsefnét , illetve „kislistára" Fó
di Káro ly t és Kocsi Ágnest ja
vasolták. 

* 
Az ülésen résztvevők úgy dön

töttek, valamennyi körzetben in
dítanak jelöltet, és augusztus 21-
étől kezdődően gyűjtik az ajánló-
cédulákat. 

Ezeket elsősorban a jelöltek
nek kérik eljuttatni, de a kam
pányidőszakban hétfőnként 18 
órától ügyeletet is tartanak az iro
dában. 

Ennek űj címe: Celldömölk, 
Széchenyi u. 2Z (a volt MHSZ-
épület első emelete). 

Lelkészavatás 
(Folytatás az I . oldalról) 
nek a lelkészek áldása és a Confirma éneklése 
után a zászlószentelés. A magyar szabad
ságharc 150. évfordulójára nemzeti zászlót 
ajándékozott templomunknak Esztergályos 
Jenő presbiter. A Himnusz eléneklése mellett 
a püspök megáldotta, s ezzel a gyülekezet 
állandó használatába adta a szószék mellvéd
jén végleges helyére kitűzött szép zászlót. 

Közös gyónással, úrvacsora vételével feje
ződött be a felejthetetlenül szép ünnep. A 
püspökkel együttműködve a három felszen
telt lelkész osztotta az űrvacsorai ostyát és a 
kelyhet, hívogatva az ünneplőket az élő Jé

zussal való közösségbe. Gosztola T ü n d e 
orgonajátéka ugyancsak felejthetetlen él
mény volt. 

Jézus Krisztus nem tette minden hívő fel
adatává az ige nyilvános hirdetését. Az egy
ház népét és tagjait, az „egyetemes papságot" 
persze külön-külön is arra rendelte és küldte 
el, hogy bizonyságot tegyenek szavukkal és 
életükkel Jézus Krisztusról, aki elhívta őket 
az ő csodálatos világosságára. 

De az ige nyilvános szolgálatára jelentke
zőket Urunk mindig kemény választás elé ál
lította. Nyilvánvalóan ugyanebben a szellem
ben folyt kezdettől fogva evangélikus egyhá
zunkban a lelkészi szolgálatba indulók ke
mény alkalmassági vizsgálata és próbára bo
csátása. 

Az evangélikus egyház a hivatalos és nyil
vános igeszolgálatot a lelkészi hivatás keretei 
között gyakorolja, és a lelkészavatást Jézus 
Krisztus nevében és missziói parancsa alap
ján végzi. így a lelkészavatás az evangélium 
szolgálatát kizárólagos élethivatássá teszi, 
amelynek elkötelezése kiterjed a lelkész 
egész személyére és életének egész idejére. 
A vasárnapi vezérige szerint „Akinek sokat 
adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíz
tak, attól többet kérnek számon." /Lukács ev. 
12;48. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházban, 
a lelkek mentésének munkamezején, gazda
gabbak lettünk három - Vas megyéből indult 
- derekasan kiképzett, szolgálni akaró lel-
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Keresik és várják a megfelelő embereket 

Milyen céllal alakult 
a celli polgári kör? 

Közelednek a választások, 
nindenki értékeli az elmúlt négy 
ívet. Vannak, akik úgy látják: 
Celldömölkön nem történt akko-
a fejlődés, mint az remélhető 
olt az előző választások után. 

A város fejlődésével elégedet-
en, a jobbítás szándékát megfo
r m á z ó emberek hozták létre a 
Celldömölk Polgári Kör Egyesü
ket. A szervezet elnöke Lam-
lért At t i la , társelnöke Kovács 
rtlklós: 

- Ha körülnézünk a megyében 
és egy kicsit azon túlra - , akkor 

zt látjuk, hogy a Celldömölkkel 
özei azonos nagyságrendű váro
sban szemmel látható fejlődés 
irtént az elmúlt négy évben. Jó 
élda erre Sárvár. A mi városunk 
em tudott a térség, Kemenesalja 
alódi központjává válni. Befelé 
ardult, nem ismerte meg, nem is 
karta megismerni környezete 
robiémáit. Ezen szeretnénk vál-
íztatni. Ilyen megfontolásból 
lakúit meg a polgári kör. mely 
gy pártsemleges szervezet. Ha-
jnló gondolkodású emberek 
ózták létre azzal a szándékkal, 
Dgy együttesen fogalmazzuk 
ieg: mit tehetnénk városunkért, 
ogy itt is kézzel fogható legyen 

a változás, a fejlődés. Szándéka
ink megfogalmazását szervező
munka követte. Kerestük és ke
ressük most is azokat az embere
ket, akik fejlett erkölcsi értékkel 
bírnak, így nem csak azért vállal
nának képviselői munkát, mert 
anyagi hasznot remélnek belőle, 
hanem azért, mert a város érde
keit tartják szem előtt. Szeret
nénk megtalálni azokat az embe
reket, akik szakmailag is hivatá
suk csúcsán állnak. A város ve
zetésébe bekerülve azon munkál
kodhatnának, hogy tehetségüket 
a település fejlődése érdekében 
kamatoztassák. Ha a képviselő
testületben, illetve a különböző" 
bizottságokban ilyen önzetlen, a 
közjót szem előtt tartó emberek 
dolgoznának - akkor remélhet
nénk városunk előbbre jutását. 

A Polgári Kör nyitott szerve
zet, a változtatni akaró emberek 
egyesülete. Vár mindenkit, akit a 
város sorsa érdekel, és akar is ér
te valamit tenni. Személyes prob
lémákon felülemelkedve egyet
len célnak kell megfogalmazód
nia: Celldömölk előrelépésének. 
„Az embert tettei minősítik" -
fogalmazott a társelnök. 

N. I . 

Ismét „udvari" siker volt 
Második alkalommal láthatta Celldömölk város közönsége a beregszá

szi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház tagjait a polgármesteri hivatal 
udvarán. Azok voltak az igazi nyertesek, akik mind a Sólyompecsenye, 
mind a Csehóv-válogatásra elmentek, ö k tudták igazán összehasonlítani 
és elismerni azt a művészi bravúrt, amivel a társulat tagjai meglepték a 
közönséget. Merész vállalkozásnak tűnhet Csehov-darabot a műsorra tűz
ni nyár közepén. A rendező, Vidnyánszky Attila kicsit tréfálkozva vallja 
be: 

- Ha otthon adjuk elő ezt az összeállítást, akkor a műsor plakátján 
csupa nagy betűvel tüntetjük fel a címet és icipici betűkkel a szerzőt. Az 
emberekben él egy adag „előítélet" Csehovval szemben: szinte mindenki 
Ványa bácsit és cseresznyéskertet képzel maga elé. E két mű pedig nem 
biztos, hogy sok embert becsalna a színházba egy nyári este. 

Nagyon jól tette az a közel száz ember, akiben nem élt az előítélet, és 
eljött ezen az estén a polgármesteri hivatal udvarára. A felállított színpad 
üresen maradt. Vidnyánszky Attila úgy tartotta jónak, ha nem a világot 
jelentő deszkákon, hanem egy kis meghitt sarokban állítják fel a díszle
teket. Igaza volt. Azzal, hogy a színészek a közönséggel nagy magasság
ban játszottak, még jobban bevonták a nézőket a darab cselekményébe. 
Fokozatosan tört meg a jég, és a közönség egyre értőbben fogadta a 
csehovi humort. Rá kellett hangolódni erre a sajátos életszemléletre, az 
előadás végére ez maradéktalanul sikerült is. Vitathatatlan érdeme van 
ebben a maroknyi társulatnak: Szűcs Ncllinck, Kátya Alikinának, Varga 
Józsefnek, Tril l Zsoltnak, Tóth Lászlónak és Ferenci Attilának. 

Méltatlan dolog lenne egyetlen színészteljesítményt is kiemelni. A kö
zönség szívébe mégis T r i l l Zsolt lopta be magát leginkább, ó a társulat 
egyik legfiatalabb tagja. Mozdulatai, arcjátéka akkor is Őrá irányította a 
közönség figyelmét, ha éppen nem az övé volt a főszerep. Korát megha
zudtoló „technikai tárral" rendelkezik ahhoz, hogy neve és alakítása rög
ződjön a közönségben. Sem őt, sem a társulat többi tagját nem felejti el 
a celli közönség. 

(Ahhoz, hogy ez a két színházi előadás megvalósuljon, segítséget nyúj
tott a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma, Celldömölk 
Város Polgármesteri Hivatala, az Eötvös Loránd Általános Iskola, a 
CELLSZOLG KFT., a Városgondnokság, a MÁV Vontatási Főnöksége, 
Szita Antal és László Tibor vállalkozók. Köszönet a támogatásért!) 

Németh Ibolya 

Apróhirdetések Kezdődhet a csatorna építése 

Közművesítés Jánosházán 220 literes fagyasztó féláron el-
ió. Érdeklődni a 440-053-as tele
inszámon lehet 
Jawa-Babetta, két sebességes, 

itomata váltós kevés kilométerrel 
adó. Telefon: 06-20-216-324, 
így 95/423-342. 
280 literes hordó és gázpalack 

adó. Érdeklődni: 95/434-153. 
Veszek elektromos, kicsi kuko-

cadarálót. Telefonszámom: 
5/420-520. 
Építkezésre alkalmas telek el-

ló. Érdeklődni lehet az Esze Ta-
ás utca 20. szám alatt. 
Nemes, termő citromfák és FV 

1-, 64 E-s daráló olcsón eladók, 
ím: Kcmenesmihályfa, Arany Já-
" u. 9. 
Csilla álló hütövitrin, 200 lite¬

s eladó. Telefon: 420-038. 
Sághegyen 350 négyszögöl sztf-
pincével eladó. Érdeklődni a 

!3-900-as telefonszámon lehet. 
Sitkén szfilü eladó. Érdeklődni: 

agysimonyi, Kossuth u. 53. Tele
li: 440-185. 

Mérföldkőhöz érkezett Jánoshá
za közművesítése. A Terület fejlesz
tési Alap pályázatán nyert 120 millió 
forint meggyorsította a község veze
tőinek elképzelését: a régi, elavult 
hálózat helyett korszerű csatornahá
lózata lesz a településnek. 

A község vezetői eddig is sokat 
áldoztak azért, hogy Jánosházán 
megoldott legyen a szennyvíz
gond. A település halárában műkö
dik egy korszerű tisztítótelep, 
amelynek kapacitása 600 köbmé
ter/nap. Itt a tisztított és ellenőrzött 
szennyvizet egy úgynevezett mo
sópatakba vezetik. Melléktermék
ként iszap keletkezik. Ezt egy spe
ciális eljárással centrifugálják. En
nek már 18 százaléka szilárd 
anyag, ami lehetővé teszi a konté
nerekben való tárolását, illetve el
szállítását. További megoldást je
lenteit, hogy az önkormányzat 
megállapodást kötött a termelőszö
vetkezetiéi, miszerint: a centrifu
gált iszapot szalmával keverik 

össze. így nagyon jó tápértékű 
szerves trágyát kapnak, mely telje
sen csíramentes, steril anyag. 

Mindezen megoldások elégséges
nek bizonyultak idáig. A község Ön-
konnányzata már 1996-ban szeretett 
volna változtatni. Bc is adlak egy pá
lyázatot, melyet a bírálat előtt visz-
szavonlak: nein látlak kellő fedeze
tet a beruházás megvalósításához. 
Egy évvel később ismét pályáztak: 
a Területfejlesztési Alaphoz adták 
be igényésüket. Ezúttal sikerült 
120 millió forintot nyertek. Ezek 
után alakult meg a szervező bizott
ság. Felmérték az anyagi lehetősé
geket és kiszámították: ingat
lanonként 95 ezer forintot kellene 
befizetni. A képviselő-testület úgy 
döntölt: az OTP-nek adja meg a le
hetőségei arra, hogy a lakosság kö
rében megkezdje a szervezőmun
kál a fizetés lebonyolításához. 

Tizenegy kivitelező cég adta be 
ajánlatát az önkormányzat felé. Eb
ből mindössze hat társulatnak volt 

elfogadható a referenciája. A pá
lyázók megközelítően egyforma 
költségvetést nyújtottak be: techni
kailag alkalmasak voltak a megbí
zás elnyerésére. A versenytárgya
lást az a cég nyerte meg, amely to
vábbi kedvezményeket tud adni: az 
ALTERRA Kft. N. I . 

Előadás 
Koptik Odóról 

A kiscelli kegytemplom épí
tésének közelgő, 250. évfordu
lója alkalmából Nádasdy Lajos 
tartott előadást az alapító és 
templomépítő Koptik Odóról az 
1. sz. Idősek Klubjában. Koptik 
Odó 1692-ben született, mun
kássága 1739 óta Kis-Cellhcz 
kötődik. 1743 után kezdte meg 
az előkészületeket a templom-
építéshez, s szervezője, irányí
tója volt a celli búcsúnak. 
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KATICABOGÁR SZÜNIDEI IDŐTÖLTÉS 

Ezt nem lehet 
elfelejteni (4. feladat) 

Kedves Gyerekek! 
Köszönöm azt a sok levelet, 

helyes megfejtést, amit a szer
kesztőségbe küldtetek. Kiderül 
belőle, hogy szívesebben olvas
sátok az Új Kemenesalját, mióta 
nektek szóló írás is van benne. 

Ezen a héten házi kedvencün
ket „vesszük nagyító alá". 
Hosszú fülű kis házi állatkánk
nak kicsi, pihés pamacsszerű far
ka van. Füleit minden irányban 
kiválóan tudja mozgatni. Ennek 
ellenére nem olyan tökéletes a 
hallása, mint hinnénk. Bizony
bizony még a látása sem olyan 
éles, mint ahogy azt gondolnánk. 
A szaglása viszont olyan érzé
keny, hogy állandóan mozgó or

ral a leggyengébb illatot is kiszi
matolja, így is gyakran menekü
lésre kényszerül. Ekkor segít a 
„nyúlcipő". Vagyis a nyulak hát
só lábai jóval hosszabbak, erő
sebbek, mint a mellsők, így ha
talmas ugrásokra képesek. A 
nyuszi fő tápláléka a széna, a fű 
és más növényi magvak. Nagyon 
szereli a salátát, káposztát és a 
zöldségeket. Folyton majszol va
lamit, mert elős fogai állandóan 
nőnek, amit koptatni kell . A 
nyúlmama - általában - hat 
kölyköt hoz egyszerre a világra. 
A kicsik háromhetes korukig 
szinte teljesen süketek és vakok, 
szőrtelenek és rettenetesen ele
settek. 

„Nyűl"-jatok hozzá bátran! 
Magányosan élő ember 

Finom tavaszi gyümölcs 

Ló 

Lánynév 

Fiúnév 

Doktor 

mint a róka 

A sivatag hajója 

Fogas 

A nyuszika átkiált a folyó 
túlsó partján heverésző medvé
nek: 

- Gyere át, mackó koma! 
Olyan szépet mutatok neked, 
amilyet még nem láttál! 

- Nem megyek nyuszika. Fá
radt vagyok. 

- Na, igazán, mackó! Ilyen 
szépet még nem láttál. 

A medve átúszik a nyuszihoz. 
- Oda nézz, mackó komám -

kiált fel a tapsifüles - , milyen 
szép málnabokor van a túlparton! 

A nyuszika bemegy a boltba, 
rácsap a pultra és megkérdezi: 

Az összeállítást Németh Ib i 
lya készítet te 

Megy a hajó, nézel a nyulat: 
Lepencéig rajta n i u l a L . 

De a dühös orangután 
kiszáll nyomban Horány után 

U. I., de nem utóirat 
Nyuszi Gyuszi most iratkozott be az első osztályba. Legnagyobb 

lepetésére éppen annyi fiút talált társai között, mint lányt. És még a nev 
is hogy hasonlított. Mindenkinek a keresztnevében ugyanazok a magá 
hangzók s zerepeltek: U - I . Tudnád te is folytatni az osztálynévsort? 

Nyuszi Gyuszi, Nyuszi Zsuzsi, Nyuszi Gyuri, Nyuszi Juli 
(Innentől kezdve te folytasd! Versenyezz testvéreiddel! K i talált többet?) 

Krizsán Anita Nyuszitelefon 
Nyuszika, nyuszika, telefonál, 
Hívja a boltot, és így darál: 
Küldjön sárgarépái, sokat, 
Kétméteres kolbászokat, 
Sajtból elég egy kerék. 
Maga is szereti? Na, ez derék! 
S ltogy mekkora kerék legyen? 
Nos, akkora, mini a fejem. 

Lisztből elég egy tasak, 
A zacskók úgyis lyukasak. 
Ennyi elég lesz, köszönöm. 
A címet pedig most közlöm: 
Nyúlország Sárgarépa-négy^, 
Petrezselyem kerülete. 
A nevem is élethű, 
írja fel, hogy Nagyétkű! 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
_ • ———•" " • 1 ———•———• 1 • • i • i É i . 

Az Új Kemenesalja önálló í rások sorozatával emlékezik meg az 
1848-49-es forradalom és s z a b a d s á g h a r c t50. évfordulójáról . 
Igyekszünk a lehető' legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljal tör ténések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéra lak ja inak megidézésé-
vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb k ö r ű 
bemuta tásával h í radások , tudósí tások fo rmá jában . 

Kérünk tehát mindenkit , különösen is Kemenesalja települé
seinek krónikása i t , küldjék el megemlékező í rása ika t . Biztatjuk 
továbbá a művelődési és okta tás i in tézmények , ra j tuk kívül ter
mészetesen minden más szervezet vezetőit , kü ld jenek részletes 
programokat a megemlékezésekről és m á s eseményekről . Legyen 
ez az oldal egész éven át , s j övőre is a s z a b a d s á g h a r c megidézé-
sének színtere . a Szork. 

Edvy Illés Pál 

Széli József őrnagy, nemesdömölki forradalmár (1.) 
(Részlet egy eddig kiadatlan, kéziratos emlékiratából) 

Született 1813. Ncmesdömölkön. hol atyja 
ügyvéd és közbirtokos volt. Illően neveltetve 
és taníttatva, korán a katonai pályára adta ma
gát, melyhez daliás termeténél fogva született 
is. Beállott nem lekötelezett kadétnak a 48dik 
magyar gyalog regimentbe. 1833, mely Goll-
ner és utóbb Porosz Prlncz czimet viselt 34. 
sz. alatt. Abban 2 évig szolgálván bevétetett 
a királyi test őrző (gárdista) sereghez Bécsbe, 
hol Öt évet töltvén, kilépett mint főhadnagy a 
most nevezett regimentbe, és Galicziába ren
deltetett, kapitányi rangra emeltetéssel, mely 
állásban egy Lemberg közelében lakozó föld
birtokosnak leányát nőül vette 1843. S itt ta
lálta őt az 1848diki év és az annak folytán 
létesült magyar minisztérium. Ettől tehát a 
Porosz Princz ezred - mely nagyobb részint 
bár német ajkú, de szellemében igaz magyar, 
parancsot vett, Galicziából Magyarországba 
költözni és egyenesen az uj kormánynak 
székhelyére Pestre joni , -hová SZ. (nejét a 
szüléknél hagyva ideiglenesen) megjött, és 
azonnal Őrnaggyá kineveztetett Kossuth ál
tal, k i SZról már sok szép dicséretet hallott; 
melyért 6 a Jellasics féle horvát sereg elébe 
rendeltetett, azzal Pákozdnái (szept. 29.) dia
dalmas csatát vívott; és ez időtői fogva Sz. a 
bekövetkezett hadjáratban, apróbb-nagyobb 
csatákban részt vett, mígnem a magyarok el
len herczeg Windischgratz - nemcsak mint 
ileintén Jellasics - hanem nyíltan fellépett, 
ís a császári hadsereggel Dec. hó közepén 
Magyarországba bevonult. 

A magyarok a SCHWECHÁTNÁL Octó-
ber 30. történt ütközetben a császári sereggel, 
:satát vesztvén, Görgci, honvédéivel Ma-
üyarhon határaiba vissza térült, a német sereg 
lyomban utána eredve. Windischgratz a győ-
"i útvonalon Buda felé irányozván, Görgei 
így honvéd sereggel előtte ment, hogy őt 
visszatartóztassa. Látván azonban a túlnyomó 
sászári had-erőt engedett annak, és mind-
fiind alább felé nyomult a Duna jobb partja 
'időkén. Bábolna alatt látván magát a német 
öregtől hirtelen utol ércttetve, ugy rendéiké
n t , hogy - a honvéd sereget maga vezcnycl-
6 G, - egy 400 gyalog legénységből álló kis 
lapátot, mint hátul maradót, (arriér-gárdát) 
Kél őrnagy vezényletére bízott, hogy a 
'•sszatartóztatott németsereg elől a drága ma-
íyar tüzérség födöztessék és menekülhessen. 

S itt fejlett ki aztán az itten rajzolandó hŐs¬
csatározása Szélnek, melyben 0 és hü legény
sége, bármily oroszlánként harcoltak, majd
nem mindnyájan legyőzetve, élelöket áldoz
ták a hazáért, úgyhogy ez ütközetben 200 ha
lott, 200 sebesült maradt a csatatéren, - a 
tisztek közül is csak életben három, - és a 
vitéz vezérlő Szél őrnagy 17 sebekkel borítva 
és vérben úszva, Dec. 16. 

A Szélre bizott bataillon nem vala csatára 
készen, utána pedig a német seregből lovas
ság nyomult. Nem volt tehát Szélnek egyéb 
hátra, mint csapatjával futással menekülni. 
De ő ezt nem tette és inkább elhatározta, ma
gát és seregét a végpusztulásnak kitenni, a 
dermesztő hidegben csatamezőn, mintsem 
osztráknak átadatni elevenen. 

Szél az alá siető német seregnek elébe fel
állította csapatját, annak szemközt, négyszeg 
sürü testületben, Őmaga paripán élükre állva 
felemelt karddal, rajta őrnagyi díszruhája, v i 
lágoskék bársony katona öltöny, mely gazda
gon aranyozva már messziről fénylett az el
lenség szemeibe. Ez közelítvén Szhcz, elő
ször is egy kartátsot lövetett a carréba, anél
kül, hogy a tömeget megzavarta volna. Egy 
minuta múlva egy másikat, és miután a vité
zek sorai már eléggé meg lettek ritkítva, a 
körükben elhullottak halottai miatt, most a 
kürassziérek lovaikon a csapatnak összeol
vadt maradványára ütöttek, a carrénak közép
pontjába nyomultak. Ekkor SZ. az ő magasra 
fölnyuló termetével és pompás attillájával, az 
őt környező tisztek közül ismerhetőcn kitűn
ve, a kürasszirok figyelmét tüstént magára 
vonta és közülök többen is, felemelt vető dár
dákkal személye felé nyomult. Noha ugyan 
az elsőt Sz.ki hozzá közelitett egyszeri erős 
kardcsapással lováról leterítette, másikat 
megsebesített, még egy 3dikat is levágott. 
Hanem ekkor aztán a vető dárdák jégeső zá
porként hullottak fejére, egy csapás épen a 
zablya vezető kezét találta és néhány ujjiz-
moktól megfosztva, paripát vezetni SZ.kép-
telen lett. Mégis egyedül maradva, magának 
tovább védésére, midőn kardját folyvást v i l 
logtatná a rárohant és túlnyomó sereg soka
sága ellen: akkor egy újabb vágás, jobb ke
zének karját érte, tőben a könyöknél, és majd
nem ugyanazon percben még egy másik vá
gás szintén a jobb kéznek ujját, mely a kipa-

rirozott kardról síkamlott reá. De még mind 
eddig SZ. egyenesen megült lován, - elszán
tan, hogy inkább darabokra hagyja testét kon
coltatni, mintsem németnek könyörögjön. 
Ekkor hallá, miként egyik az ellenségből dü
hösen rivalgott: „Und der Hund fällt noch 
immer nicht!" (=És ez a kutya még mindig 
nem esik le!) Ekkor készakarva alácsuszam-
lott paripájáról, melyen magát, számos kapott 
sebei miatt (mert egyedül a fejére két vágás 
történt (többé) alig tarthatta, és földre rogyott. 
Egy küraszsziér pisztolyát a nyereg kápából 
kirántván még reá lőtt, de a golyó épen hom
loka mellett elcsuszamlott, a földbe fúródott 
és egész ábrázatját földporral beföcskendez-
tc. Ekkor a lovasok SZre rohantak, őt kifosz
tották, mindenéből, ékes attilláját pallosaik
kal széldarabolták, elvették zsebóráját, erszé
nyét, tarisznyáját, de ruháit nem, mivel azok 
már teledesteli voltak vérrel és használhatat
lanok lettek, melyeket tehát testén hagytak. 
És ekképen SZ. a puszta földön fekve maradt, 
mint már megholtnak tartatott. 

(Folytatjuk) 
Közreadja: 

Nádasdy Lajos 

1989-es Ford Orion 1.8 D eladó. 
Irányár: 730 000 Ft. 

Érdeklődni 94/327-606-os telefonon. 

Szerkesztőségi 
közlemény 

Állami ümepünkhöz , augusztus 20-
ához kapcsolódó munkanap-áthelyezé
sek miatt lapunk zárása a szokottnál jó
val korábban fejeződött be. Ezért mosta
ni számunkban nem tudtunk helyszíni tu
dósítást közölni olyan jeles események
ről, mint a nemzetközi kézilabda-feszti
vál, vagy az ünnepi megemlékezés, de 
hiányoznak az újságból a CVSE legutób
bi mérkőzéseiről szóló tudósítások is. 
Olvasóink szíves elnézését kérjük: 

A Szerk. 
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Körmenden tartották az idei fórumot 

Fejlődhetnek a civil szervezetek 
Nagy érdeklődés közepette 

zajlott le Körmenden a I I I . Vas 
Megyei Civil Fórum. Az eddigi 
rendezvények mindig más hely
színen kerültek megrendezésre, 
most Körmendre esett a válasz
tás. Mégpedig azért, mert a Béri 
Balog Ádám táncegyüttes ez év
ben ünnepli fennállásának 30. 
évfordulóját, és Körmend városa 
is nagyon támogatta eme rendez
vény megszervezését. 

A fórumot Zsámbok i Á r p á d , 
a megyei önkormányzat művelő
dési titkárságának vezetője nyi 
totta meg. Rövid beszédében 
örömének adott hangot amiatt, 
hogy rohamosan alakulnak külön
böző civil szervezetek, egyesüle
tek. Valamint kiemelte, hogy eze
ket a szervezeteket támogatni kell. 

Az első előadást Nemoda Ist
ván kormánytanácsos tartotta, 
aki a nonprofit törvényben rejlő 
esélyekről és veszélyekről szólt. 
A kormánytanácsos üdvözölte, 
hogy Vas megyében az utóbbi 
években több új szervezet ala
kult. Országosan 50 ezer szerve
zetet tartanak nyilván. A szektor 
éves bevétele 2,5 milliárd forint. 
Évente az egy főre jutó pályázati 
pénz nagysága 600 forint, a töb
bit az állam garantálja az ágazat
ba viszafolyatott 400 millió fo
rintból. A kormánytanácsos 
hangsúlyozta: néhány év múlva 
rájönnek az emberek, hogy ezek 
a szervezetek nemcsak hobbiból 
jönnek létre, hanem szolgáltatá
sokat is el tudnak látni. A törvény 
után világossá vált, hogy a szer
vezetek két részre osztódtak. 
Egyes szervezetek át tudnak vál
lalni különböző szolgáltatásokat, 
míg mások megmaradnak a régi 
formájukban - mondta Nemoda 
István. Esélyként jellemezte azt. 

hogy egyes szervezetek fel tud
ják vállalni az önkormányzatok 
egyes feladatait, és közfeladatok 
elvégzésére is alkalmasak. Ezál
tal egyrészt tehermentesítik az 
önkormányzatokat, másreszt új 
munkahelyeket teremtenek, így 
segítenek a munkanélküliség 
visszaszorításában. Fontos do
lognak tartotta még azt is, hogy 
az adófizetők adójuk 1%-át fel
ajánlhatják nonprofit szerveze
teknek, ezáltal az anyagi helyze
tük stabilabbá válhat. Veszély
ként viszont a forráshiányt emlí
tette. Zárásként elmondta: bízik 
benne, hogy csökkenni fog a b i 
zalmatlanság a civil szervezetek
kel szemben, és az önkormány
zatok is jól megférnek a szerve
zetek mellett. 

Ezután dr. Kameniczky Ist
ván , a Munkaügyi Minisztérium 
főosztályvezetője a munkalehe
tőségekről beszélt. Elmondta: a 
munkanélküliség visszaszorítá
sának egyik lehetősége az, hogy 
a munkanélküliek egy részét el 
lehetett helyezni a szervezetek
nél. Ezt mi sem bizonyítja job
ban, mint az, hogy a c ivi l szektor 
100 ezer munkahelyet biztosít. 
Esélyként említette: a civil szer
vezetek laikus szervezetekként is 
foglalkoztatók lehetnek, amihez 
a Munkaügyi Központ szívesen 
felajánlja a szakmai segítségét. 
Hátrány viszont az, hogy az el
avult helyekre, a nehéz helyzet
ben lévő emberekhez nehezen jut 
el az információ. A pénzszerzési 
lehetőség is probléma, hisz a 
pénzosztónak is kell biztosíték a 
pénz felhasználásáról. A nonpro
fit törvényről elég kritikusan 
megjegyezte, hogy sok kívánni
valót hagy maga után. Sajnos a 
különböző pénzügyi szervezetek 

is konkurálnak egymással, és 
szükséges rossz az ellenőrző 
szervek létrejötte." 

Ezután Éde r Géza a Vas Me
gyei Munkaügyi Központ igaz
gatója következett, aki konkrét 
számokkal bizonyította a szerve
zeteknek a munkanélküliségre 
tett jótékony hatását. Addig, 
amíg 1993-ban 14 ezer volt a 
munkanélküliek száma, addig 
most alig 7 ezer. Éder Géza el
mondta: a Munkaügyi Központ 
általában olyan szervezetekkel 
köt szerződést, amelyek folya
matosan dolgoznak, állandóan 
tudnak munkahelyeket biztosí
tani, és sok dolgozót foglalkoz
tatnak. Sajnálatát fejezte ki ami
att, hogy a fokozottan veszélyez
tetett munkanélkülieknek nehe
zen tudnak munkahelyeket bizto
sítani. Végezetül buzdított: a 
szervezetek nagy utat tettek meg 
idáig, bizonyítva, hogy megfele
lő összefogással, egymást segítve 
el lehet érni a célokat. 

A délelőtti program zárásaként 
Gyűrffy G á b o r , a soproni 
PHARE Regionális Iroda vezető
je három üzenetet intézett a hall
gatósághoz. Először az önkor
mányzatokhoz szólt, és hangsú
lyozta, hogy komolyan kell venni 
a másik partnert, és az informá
ciós rendszert is jobban k i kelle
ne használniuk. Tapasztalatokból 
kitűnik, hogy van partnerség az 
önkormányzatok és a civil szer
vezetek között - mondta az iro
davezető. Másodszor a szerveze
teket buzdította, hogy meg tudják 
oldani a rájuk bízott feladatokat, 
és tudnak önállóan is dolgozni. 
Harmadszor pedig azt mondta: 
akik eddig eljutottak, azoknak 
már csak könnyebb lesz ezután, 
hisz a szervezetek túljutottak a 

nehezén, és ha képesek magukat 
túltenni a nehézségeken, akkor 
végre tudják hajtani az elképze
léseket. 

A rövid ebédszünet után ünne
pi pillanatok következtek. Honfl 
József - Körmend polgármeste
re, a program fővédnöke - ünne
pi beszéde után került sor a Dr, 
Kiss Gyula Kulturális Egyesület 
által alapított a „Közösségi Kul
túráért" oklevelek átadására. 

Díjazottak: Antal László nép
táncos, Balogh Péter építész, 
Császár Erika, a szombathelyi 
Mesebolt Bábszínház bábszíné
sze, Csorba Katalin a Gyermekek 
Házának vezetője, Gyarmati Ti-
borné, Ivánc polgármesere, Mad-
ló István énekes, színművész, Si
mon Iván festőművész, Tanai Er
zsébet népdalénekes. Varga Má
ria népművész, Varga Károly 
Gyula, a rumi művelődési ház 
vezetője. 

A díjátadás után a szüle
tésnapját ünneplő Béri Balog 
Ádám Táncegyüttes tartott be
mutatót a közönségnek, majd dr. 
Hollósy Tamás a nonprofit tör
vényről adott felvilágosítást. 
W ä c h t e r Ba lázs , a PHARE Re
gionális Iroda képviseletében az 
aktuális pályázati lehetőségekről 
beszélt. A délutáni program 
egyik fontos bejelentése az volt, 
hogy megalakult a Helyi Nyilvá
nosság Egyesület, amelynek fel
adata, hogy segítse a helyi rádió, 
tévé és írott sajtó létrejöttét, az 
önkormányzatokat és a civil szer
vezeteket. A legvégén pedig 
Nagyné H u s z á r Judit elmondta, 
hogy idén is lesz Vas megyei non-
profit szervezet a Nonprofit Ex
pón, és remélhetőleg - csakúgy 
mint tavaly - idén sem vallanak 
szégyent Felhívta a figyelmet az 
MMIK-ban működő tanácsadó 
irodára, ahol térítésmentes szol
gáltatásokkal és szakmai kiadvá
nyokkal segítik a civil szerveze
tek működését. Takó Gábor 

Az 1848-49-es szabadságharc évfordulójának programjai 
1998. szeptember 4. 15.00 óra 

Polgári viselet a s z a b a d s á g h a r c éveiben 
Szabó Daniella ruhatervező és -készítő kiállítása 

a Savaria Múzeumban 
1998. szeptember 4. 17.00 óra 

„Á s z a b a d s á g " 
15. Magyar Text i lb iennálé . Fal- és Tér text i l Biennálé , 

2. Nemzetközi Zászlóbiennálé 
1998. szeptember 12-13. 

V I . Nemzetközi Huszá r t a l á lkozó 
a sárvári Nádasdy várban 

Huszárok felvonulása, tudományos ülés, kiállításmegnyiló 
1998. szeptember 

Emlékezés a forradalomra és s z a b a d s á g h a r c r a 

A Szombathelyi Tudományos Társaság 
felolvasó ülése 

a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 
1999. m á j u s 

Progresszív tervek és a valóság 
Nemzetiségek együttélése a nyugat-pannon térségben 

a nemzetiségi törvények tükrében -
konferencia Szentgotthárdon 

1999. szeptember 
Tudományos konferencia Ba t thyány Lajos miniszterelnök 

tiszteletére 
a Megyeháza dísztermében 

Batthyány Lajos-emléktábla elhelyezése 
(Az ünnepi programsorozat záróeseménye) 
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Történelmi bor készült 
0,7 12 % v/v 

TÜNDÉR VÖLGYI BARÁTI TÁRSASÁG 
MILLECENTENÁR1UMI 

EMLÉKBORA 
696 -1996 

SÁQHEQYI FÉLSZÁRAZ 
FEHÉR BOR 

Termelte: Berecz Endre 
Dala József 
ifj. Dala József 
Kiss Lajos 
Miklós Ferenc 
Miklós Egon 
Tima László 
ifj. Tima László 

Palackozta: A TÁRSASÁG 1998. 

9 # 

Kemping is van már 
Mesteriben 

Április l-jétől a Mesteri Termál Kft . üzemelteti a helyi fürdőt, 
amely a térség egyik vonzereje. A mesteri önkormányzat, a Büki 
Gyógyfürdő Rt. és a Savaria Tourist a megyei önkormányzat segít
ségével a 2-3 éves távlati tervek első lépéseként létrehozták a fürdő
höz kapcsolódó kempinget. 

A mintegy 1,5-2 millió forintos beruházás folyamán elvégezték a 
legsürgősebb feladatokat. A hideg-meleg vizes, árammal ellátott kem
ping kialakítása mellett rendbetették a parkosított területet, fákat ül
tettek, átfestették a kabinokat, felújították a szerelvényeket, megtisz
tították a medencéket a lerakódott vízkőtől, kerítéssel zárták el az 
építési területet. 

A fürdő vize gazdag ásványi anyagokban, alkáliákat is tartalmazó 
kálcium-magnézium-hidrogénkarbonát jellegű' hévíz, magas szénsav
tartalommal. Mozgásszervi, rcumatikus megbetegedések gyógyításá
ra javasolják. Terveik között szerepel egy, az év minden szakában 
kihasználható fedett gyógymedence kialakítása, és szeretnék bővíteni 
a vendégkört. Elkészítették a fürdő és a kemping emblémáját, szóró
lapokon tájékoztatnak a szolgáltatásokról, és a 84-es számú fŐútvo-
nalrói közúti táblák jelzik a fürdőt. 

Dr. Pusztai Gyula országgyűlési képviselő, a Vas Megyei Köz
gyűlés elnöke a nyár közepén megtartott kempingavatón dicsérte a 
fejlődésre való törekvést, a segítséget és az Összefogást. Közös 
kapcsolódási pontként a vendégek szeretetét jelölte meg. A szolgál
tatások egyre magasabb színvonalával Vas megye idegenforgalmi 
szempontból még közkedveltebbé válhat, s egyik „gyöngyszeme" le
het Mesteri. 

A kemping felavatása után dr. Pusztai Gyula, dr. Németh I s tván , 
a Büki Gyógyfürdő Rt. elnök-vezérigazgatója és Csirkovics Gyula, 
Mesteri polgármestere az együttműködést jelképezve közösen elültet
tek egy fát. Tulok G. 

A sághegyi Tündérvölgyi Ba
ráti Társaság mindösszesen 
nyolc főt számlál jelenleg, ám a 
rendszeresen vezetett napló tanú
sítja a szervezet létezését, mun
kálkodását. A milleccnlenárium 
alkalmából például a tagok sző
lőt ültettek, elkülönítve a vessző
ket a többi telepítéstől. Minden 
gyökeres vessző egy-egy évszá
zadot jelöl. 

Szüret közelségében vetődött 
fel a gondolat, hogy emlékbort is 
jó volna szűrni, közös mustból, 
hordóban érlelve. 

Minden tagunk hozta is a 
mustját, egyazon hordóba gyűj
töttük, abban forrt ki és majd két 
évig érlelve, gondozva, többször 
fejtve a nedűt ez év tavaszán ün
nepélyes keretek között szigorú
an a társaság tagjai részére - pa
lackoztuk. Emlékbornak szánjuk, 
főleg az utókornak. 

Mindez folytatása annak a ha
gyománynak, amikor elődcink, a 
régi szőlősgazdák is tettek el év-
járatos borokat, hogy családi és 
egyéb ünnepeken megfelelő kül
sőségek közepette bontsák fel a 
palackot. 

A mostani palackozásunk 

A S á g h e g y déli lankáin a 
Mi l l ecen tenánum évében , 
1996-ban termett fehér 
borszőlők mustjából, ba
rá t ságunk jeléül, honfog
laló őse ink emléké re 
érleltük é s palackoztuk 
ezt a bort. 

„SAGHEUYl FÉLSZÁRAZ FE
HÉR BOR" a , ,MILLECENTE-
NÁRIUM 896-1996" elnevezést 
kapta. Palackjainkat „felöltöztet
tük" saját tervezésű címkével 
(hátcímkével), utalva a nevezetes 
évfordulóra, a történelmi múltat 
őrző hegyünkre. Mindezt annak 
reményében tettük, hogy nem hal 
k i a szőlőtermesztés, a borászat 
iránti kedv és készség a Sághe
gyen. 

DJ . 
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Egy maid' 200 éves „tudósítás" 

A' boroknak termesztésekről 
Az egészséges és ép Nagy Somlyó hegye, valamint „öccse", a meg

rokkant Ság, miután évtizedekkel ezelőtt „halálra ítélte a kőfaragó" 
(Erdélyi J.), s közömbösen nézte halálát a ságalji nép" , manapság a 
hegyközségi törvény szerint újra egy nagy családba tartozik. Évtize
dekkel ezelőtt kezembe került egy francia „belső minister" könyve 
„A* boroknak termesztésekről", melyet Fábián József „a veresberé-
nyi reformáta eklesia 1. tanítója fordított le, és Veszprémben 1805-
ben adott k i . Toldalékul olvasható: „ JEGYZÉSEK A* Nagy Somlyó 
Hegyéről és Boráról, mellyeket Orvos Doktor Tek. Zsoldos János úr 
kértére írt, Nagy Szölösi Plébánus Tisztelendő Gombás János Úr, én 
pedig itt közlök az érdemes közönséggel" című ismertető leírás. Azt 
gondolom, hasznára lesz a mai olvasóknak és különösen a szőlősgaz
dáknak, ha ezt a közel kétszáz esztendős írást ismertetjük, melyből 
elénk kerül egy távoli korszak élete, munkálkodása , gondolkodás
módja. A szöveget mai olvasatban közöljük. 

„Híres és nevezetes nem csak 
magyar hazánkban, hanem külső 
tartományokban is a Nagy Somlyó 
Hegye, az ő kellemetes, jó illatú, 
liasznos, egésséges borairól: 
Mindazáltal az én Ítéletem szerént 
nem elegendőképpen esmeretes, 
nem csak a külső Tartományokban, 
de még Magyar Hazánkban, sőt 
merem mondani, a körülötte lévő 
vidékben is; amelyben pedig ezen 
megbecsülhetetlen hegynek, jó, il
latozó, különös jó szamaíú, egés-
ség fenntartó és egésség meghozó 
levével élnek. ... Az igazi somlyai-
nak természetes szine zöld-sárga 
szokott lenni. Mondom: Termé
szetes szine, mert mesterségesen 
több szint adnak néki, mint setét
sárgái és egyebet. Tudok ollyant, 
aki hogy selélebb szint adjon Som
lyói borának, és óbb szint mutas
son, nyers tölgyfa Itéjjat hány lefej
tett borába, amely természel sze
rént nagyon seiét-sárgává teszi. 
Sokan azzal is teszik igen setéi-sár
ga színűvé borokat, hogy nappal 
kádakba szednek, éjjel pedig 
nyomják, prösölik. ... Aki tehát 
igaz, természetes zöld-sárga színű 
Somlyai bori akar készíteni: az 
Ollyan ne hallogassa annak nyo
mását, prösölését, hordóba való 

töltését; mivel a N.Somlyón a sók
ban való nyomás van szokásban. 

... Kik egynehány esztendőktől 
fogva jóizüen hörpölik a N.Somlyó 
levét: mégsem tudják miben áll an
nak különös ize és számolja, mclly 
által magát minden egyéb Hegyek 
boraitól megkülönbözteti. Ez ab
ban áll, hogy egészen eperj virág 
szaga vagyon még a mustnak is, 
midőn már valamennyire kiforta 
magát; sőt még a pince is azzal a 
szaggal telik bé és ugy illatozik a 
forrás után mintha valami eperj vi
rággal bélerileti mezőre menne az 
ember. Mikor pedig már megérik 
és haszonvehetővé véielik, mintha 
epret ett volna az ember olly izt és 
számolót érez szaglásával és ízlé
sével. Ezt az izt, ezt a szagot, ezt a 
számolót pedig a Szigeti szőlő leg
inkább adja és annál nagyobb mér
tékben, mennél számosabb a szőlő
ben a szigeti tőke. 

... Ezek pedig a N.Somlyón lévő 
tökéknek esmeretesebb nemei; a 
többször nevezett Szigeti tőkéken 
kívül: l. Bajor feliér. 2. Bajor fe
kete. 3. Bajor kolontár. 4. Bákor. 
5. Fejér szőlő. 6. Fejér sár. 7. Fejér 
zöld. 8. Juh farkú. 9. Kadarka fe
kete. 10. Kék nyelű. 11. Kecske cse-
csü. 12. Leány szőlő. 13. Gergely 

szőlő. 14. Muskota fehér. 15. Mus-
kota fekete. 16. Romai szőlő. 17. 
Rakk szőlő. 18. Posonyi szőlő. 19. 
Petemzsirom szőlő. 20. Fekete 
öreg. 21. Fekete Vátzi. 22. Som 
szőlő. 23. Cseke szőlő. 24. Tüskés 
seggü fejér. 25. Tüskés seggü feke
te. 26. Tök szőlő. 27. Török szőlő. 
28. Világos szőlő. 29. Tzilifánt sző
lő. Meüyekfiez lia adatik a Szigeti 
szőlő vagy tőke, 30 egész esméreles 
nemeivel bővölködik a N.Somlyó a 
szőlőknek vagy tökéknek. 

A szőlőt venni és borokat vásá
rolni szándékozóknak, valamint a 
Somlyai borivók kedvéért olvasliat-
juk a Somlyó hegy leírását, meg
tudhatók az olvasók, hogy Nemes 
Veszprém Vármegyében és a De-
vetseri járásban fekszik, a lelőnek 
csúcsán van egy romladozott régi 
vár ciszternával, s egy nagy üre-
dék. Az egész Nagy Somlyónak 
négy birtokosai vannak és 4 (négy) 
határokra osztalik: Vásárlielyi, Je
néi, NSzöllösi, Dobai. A Vásárhe
lyinek birtokosa a F.Kamara s ezen 
a részen terem a legédesebb és leg
erősebb bor s zamatja is tUrltető, 
jó asztali bor lesz belőle, de nem 
közönséges asztalra való az ő nagy 
ereje miatt, ez a legdrágább. Az 
1802-ik esztendei Oly nagy erejű 
volt, hogy meg leheteti gyújtani s 
égett mint akármely pálinka vagy 
égettbor. 

A Jenéi határ birtokosa a Győri 
Püspökség. Édesded a bora és va
lamennyire émelygős, lágyacska, 
zamattyát korán kiadja, a négy ha-
tárbeii bor közül a legolcsóbb. - A 
Nagy Szőllösi fiatár birtokosa gróf 
Zichi Károly. Bora az ég boltozat
jához viszonyítva (nyugat s északi 
fekvésű) valamivel soványabb, ke
ményebb és állandósabb, jó illatú, 
jó italu, hajtó ereje nagy. — Negye
dik rész a Dobai határ, birtokosa 
grófErdÖdi Károly, az egész Som

lyónak a hegytetővel együtt majd 
egyliarmad részét teszi Az itt ter
mő borról meg kell jegyezni, ftogy 
míg egészen meg nem tisztul vagy 
le nem fejtik, seprő szaga van, de 
azt kidolgozza, ha azonban meg. 
érik, minden más határbeli borok
nál erösebb, különösen jó zamatu 
szine sötétebb sárga. Régi szólás; 
Hegy szőlőnek völgy rétnek. Ezért 
fia vagy bort venni vagy szőlőt ven
ni akar valaki, ne repüljön a Iwgy. 
nek tetejére, de le se szálljon egé
szen a fenekére, fianem a fiegynek 
közepén kereskedjék, a hegynek ve
séjén szorgalmatoskodjék. A török 
háborúban amig tartolt, a kereske
dők esztendőnként néliány száz akó 
Somlyai bort szállítottak le a Du
nán, az ármádiának a NagyszöllŐ-
s'tt választották, mert igen kelleme
sen kiadja az ö eper illatú zamat
ját. Nem is vettek más fiatáron. pe
dig mind összekóstolgatták. 

A borok vásárlásakor a vevő az 
eladókra, is vigyázzon, azért, mert 
sok vastag lelki esméretűek lévén 
azok között, könnyen megesik, 
liogy bor helyett felevizet adnak, 
ezért az eszét, ízlését a kóstoláskor 
éppen megtartsa. Leghelyesebben 
cselekednek azok, akik valamely jó 
fielyen bizonyos szőlőbirtokossál 
megesmerkedvén, annak borát ál
landóul megveszik: már az Ollyan 
az esmeretségért és emberségért 
nem könnyen vesztegeti meg borát. 
Azonban azok is más rokonoknak 
alább való boréit dugmálják örö
mest oda a vevőnek. 

Fejtésének ideje az, amikor leg- \ 
jobban megtisztult, leülepedett, • 
mely márciusnak hold tölte táján 
szokott megesni, vannak olyan esz
tendők is, amikor pünkösdig is dol
goznak, meg nem tisztulnak s aztán 
megindulnak, mivel a szőlőtőkék 
hajtani kezdenek. Fejtés után tisz
tán tartassék, ne lopóztassék, kü-
lömbféle személy a pincébe ne bo-
csáltassék, mivel tapasztalásból 
tudni, hogy ahol többféle emberek 
járnak a bort tartó helyre, ott soha 
jó állandó bor nem volt, nem is 
lesz." 

Végül néhány, a szövegben elő
forduló, ma aligha ismert szónak a 
magyarázata: Rapé bor = Olyan 
bor neme, mely az óbornak az aszú 
szőlőre való töltése által csináliatik. 
- Szalma bor = A készítésétől vette 
nevezetét. Valami színbe vagy házba 
lerakják a szőlőfejeket szalmára szü
ret után, ott töppesztik és karácsony 
tájban vagy azután sajtolják ki. i 
Taffia = Fermentált vagy megforrott 
cukorból égetett pálinka. 

Ajtónkon kopogtat 2000, s lát
juk, ugyanazon módszerekkel¬
szerszámokkal, eszközökkel mű
velik a szőlőt, készítik a bort, mint 
200 évvel ezelőtt, és tudják, mely* 
végét kell megfogni a kapának ta* 
karáskor vagy nyitáskor! 

Nádasdy hnÍD. 
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Gondoltam, hogy a képen lát
ható „békasors" nem i l l ik lapunk 
természetvédelmi rovatába, de 
mégis része annak, tragikumával 
együtt. 

Szívesen választjuk a televízió
nak a természet csodáit bemutató 
műsorait, nézzük, figyeljük a tá
voli földrészek általunk elérhe
tetlen világát. Sokszor láthatunk 
borzalmas küzdelmeket idézó" 

képsorokat. Szerencsénkre áz új
ra megtisztuló Cinca - köszönhe
tően a szennyvíztisztítónak -
élővilága visszanyeri korábbi 
életlehetőségeit. Élet? Harc az 
életért, küzdelem és tragikum, lé
nyege megegyezik a megcsodált 
nagy vadak harcával. E tekintet
ben nincs kicsi vagy nagy, a vég
eredmény ugyanaz. 

A Vízmű dolgozói figyelhet-

ERDELYI JÓZSEF 

Be jó a fának! 
Be jó áfának, mit ara 
megnyes e lágy téli napon, 
mikor még alszik zsibbatag, 
süketen és vakon. 

Kés, fejsze, fűrész vágja bár: 
nem érzi, nedve sem csorog; 
sok sebe. mint megannyi szem, 
álmában, mosolyog. 

Virága nem hull, levele 
nem hervad el idő előtt... 
Be jó áfának, mit ura 
álmában földre dönt... 

Be jó áfának ... Engemet 
kés, fejsze, fürész ébren ért. 
Istentelen világ! Be kár 
virágos kedvemért! 

Be kár szerelmes szívemért, 
reményim zöldjéért be kár! 
Mért ki nem tépett engemet 
bölcsőmből a Halál?! 

(1927) 

ték meg a képen látható ese
ményt, hogy a hazánkban is ho
nos sikló (vízi vagy kétcsíkos ví
zisikló) hogyan ragadja el áldo
zatát, miután fő tápláléka a béka. 
A vízparti nádastól üldözve egé
szen a nyílt terepig közel egy 
órás (!) erőfeszítéssel, kínnal-kc-
servvel nyelte le áldozatát. A fo
tózás sem okozott gondot, mint 
sok más esetben, hogy elkapjuk 

a megismételhetetlen pillanatot. 
Nyugodtan cserélhettek filmet is, 
lehetett nézni, figyelni. 

A természet törvényei kérhe-
tetlenül érvényesülnek, tör
ténhetnek a távoli Afrikában, 
vagy másutt, még akár itt is a 
csendesen folydogáló Cinca 
mentén. 

Dala József 
Fotó: Lampórt A. 

V A R G A S A R O L T A 

Hazaszeretet 
Berzsenyi Dániel mondása 

szerint: rajtunk, embereken mú
lik, hogy míveljük a földet, irtsuk 
a gazt, csak úgy lehet gazdag ter
m ő a mi szép Hazánk. 

A hazaszeretet egyenlő a szü
lőföld iránti szeretettel, lehet az 
város, vagy kicsi falucska, a szív 
mindig oda húz vissza. 

A mi nemzedékünk okos, te
hetséges. Még okosabbak legye
nek, ne tűrjék a gáncsolókat! 
Gyermekeinknek adjuk tovább a 
stafétabotot, vigyázzanak, hogy 
kezükből ki ne essen! Táplálják, 
ami szép és nemes! Ne rombol
janak, hanem alkossanak! Nem 
olyan nehéz, csak akarni kell, 
mert a Haza, a szülőföld és a csa
lád - ez a három hitvallás - egyet 
jelent. 

Haza iránti szeretetre már kicsi 
kortól nevelni kell a gyermeket, 
hogy tudja, mit jelent a Szülő
föld. Annyian megénekelték, 
költőink, íróink hozsannákat ír

tak a hazáról. Mindig megható
dunk, ha bárhol fölcsendül a gyö
nyörű Himnusz, .Jsten, áldd meg 
a magyart" vagy „Szülőföldem 
szép határa". 

Történelmünk tele van hősi 
példákkal. A naponta fölcsendü
lő harangsző, mely időktől idő
kig emlékeztet olyan hőstettre, 
hogy élet árán is védeni kell a 
Hazát. 

A Haza szent és sérthetetlen, 
egy van, mint édesanyánk. Haza
szeretet nélkül élni nem lehet, 
mert van hova tartoznom és biz
tonságot ad. 

Szeretem Hazámat, szülőföl
demet, hol fényesebben ragyog a 
Nap, a csillagok, szebben dalol
nak a madarak. 

Szemem gyönyörködik a szép, 
vadregényes vasi tájban. Ha 
elfáradok, megpihenek a fa 
árnyékában, énemet átjárja a 
nagy nyugalom, mert van szép 
hazám. 
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Világraszóló pipakiállítás lesz 2000-ben 
Az ezredforduló sok-sok érde

kességet tartogat számunkra. A 
leglényegesebb a világbéke ránk 
köszönése lehetne... 

Hogy most egy furcsának tűnő 
dologról írhatok, ennek is van 
története. A gyűjtőmunka mel
lékvizein a pipákra is felfigyel az 
ember, ha már belebotlik egy-
egy darabba. 

Még a hatvanas években Já
nosházán a múzeum baráti köre 
számos szép pipának jutott a bir
tokába. Nem volt ez meglepő, h i 
szen a pipa, a szipákolás hozzá
tartozott az emberi kedvteléshez, 
szenvedélyhez. Találtunk mind
ehhez különleges kellékeket is, 
és a későbbiekben magam is 
gyűjtögettem ha szerencsém volt 
hozzá, bár tőlem távol áll a pipá-
lás, még a cigaretta kellemes i l 
lata sem vonzott 

A kétezredik év olyan progra
mot ígér, amilyen a Millennium 
volt annakidején. Ennek egyik 
programja a tervezett pipakiállí
tás. Természetesen nem ezé a fő
szerep, de hogy érdekes lesz, az 
bizonyos. A közelmúltban több 
alkalommal is telefonhívás érke
zett Tapolcáról a Cellből elkerült 
dr. Zsiray Ferenc doktor úrtól. 
Keresésének a lényege, hogy 
szeretne összehozni egy Német
országban élő úrral, aki megbí
zást kapott a „világraszóló" ma
gyar pipakiállítás megrendezésé
re. Nekem is vannak még pipáim, 
bár már nem a régi törzsanyag 
(cseréltem, eladtam és főleg 
ajándékoztam), mégis felajánlot
tam a segítségemet, elsősorban a 
jánosházi lehetőséget bekalkulál
va. Június 19-én megérkezett a 
vendég, ahogy bemutatkozott, el
szakadt hazánkfia. És ekkor jött 
az ámulat. Pipáimat - amelyeket 
a helyi tévé nemrég bemutatott -
már kiraktam azzal az előrelátás
sal, hogy egy olyan pipagyűjtő, 
mint a vendégem, aki ötezer p i 
pánál többel rendelkezik, úgy

sem talál nálam kiállítani valót, 
majd inkább Jánosházán. 

Dr . í r n á k Osskó úr félnapot 
töltölt nálunk és nem mindennapi 
élményben volt részem. Ismertet
te az állam által is támogatott ter
vet. A rendezvénysorozat egyik 
érdekessége lesz a keszthelyi Ba
laton Múzeumban rendezendő 
kiállítás, több tízezer pipa bemu
tatásával. Most válogatják az 
anyagot főleg a nagy múzeumok 
gyűjteményeit átnézve, de eljut
nak minden magángyűjtőhöz is. 
Mert ugye - ahogy elmondta - a 
pipák reprezentálják, bemutatják 
a magyar nép történetét, művé
szien ábrázolják az eseményeket 
a magyarok bejövetelétől végig a 
viharos századokon át. El kell 
hinnem, miután megmutatta a 
reprezentatív, nemet nyelven írt, 
pipákról szóló könyvét, amely az 
ő gyűjteményét adja közre. Gyö
nyörű könyv, ez évben valószí
nűleg magyarul is megjelenik. 
Azt mondja, a világon a magyar 
pipák a leghíresebbek az ázsiai 
népekéi (keleti régiók) mellett. 

Európában a pipák „szüle
tésének" bölcsője Sclmec, és né
hány magyar város sorolható ide, 
de sajnos - és ezt ő éppen e nagy 
kiállítással akarja korrigálni - a 
magyar pipákat a nyugati kataló
gusokban helytelenül rögzítik 
mindig így: osztrák-magyar. így 
ez nem mehet tovább, Ő helyre
állítja majd a pipatörténeti igaz
ságot, ez is becsületbeli ügy! 

Például az 1848/49-es szabad
ságharc után eltűnt Kossuth La
jos rangos pipagyűjteménye. 
Szorgalmas kutatás során „vélet
lenül" megtalálták, hiszen a kol 
lekció egyik darabjának ezüstku
pakján kimunkálva olvasható 
egy név, azé, aki nekiajándékoz
ta Kossuthnak a nevezetes pipát 
és rajta ez áll: „Kossuth Lajos
nak". Ez a pipa is látható lesz 
majd. 

Vas megye pipavilága gazdag 
- mondja lelkesen - , ezek között 
van a vasvári lelet és a körmendi 
anyag. A múzeumi értő szakem
berek nagy segítségére vannak a 
vállalkozásában. Minden darab 

katalogizálva van, így könnyebb 
a feldolgozás, s majd a kiállítás 
rendezése. Előkelő helyet kap a 
nemzet történelmi múltját idéző 
pipák sora, majd az 1848-as 
anyag, és így tovább. Majd elsá
padok, amikor saját gyűjteménye 
fotóit mutatja, s az én pipáimra 
nézve várok csendesen. Magam 
a pásztorfaragásokhoz kötődő pi
pákért rajongok, ebben gazdag a 
táj. 

Közben Osskó úr munkához 
lát. Villanyvilágítással ellátott 
nagyító, mérőeszköz, füzet, ceru
za kerül elő. A szép, pásztor fa
ragta pipámhoz nem nyúl. Pedig 
ez volt a bizakodásom, hogy ta
lán felkelti az érdeklődését. -
Nézze, én ezt a hat pipát kiállí
tom - mondja végül. 

Magamba maradva ülök pipá
im társaságában. Eszembe jut a 
gyerekkori „bámulás" a pipázó 
öregekre, a bagóra, a pipazacskó
ban való kotorázásra és az is, 
hogy mennyi versben megéne
keltek a gondűző pipát, 

DJ. 

Hivatali ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkormányzata Polgár

mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: hétfő: 9 
órától 11 óráig, kedd: ügyfélfogadás nincs, szer
da: 13 órától 16 óráig, csütörtök: 8 órától 11.30 
óráig és 13 órától 16 óráig, péntek: 9 órától 11 
óráig. 

* 

Minden hónap első csütörtökén 9 és 11 óra 
között Makkos István polgármester, minden hó
nap második csütörtökén 9 és 11 óra közölt Tima 
László alpolgármester, minden hónap harmadik 
csütörtökén 9 és 11 óra között Baranyai 

Attiláné dr. jegyző, minden hónap negyedik csü
törtökén 9 és 11 óra között Enyinginé dr. Batári 
Borbála aljegyző tart fogadóórát a hivatalban. 

* 
Kihelyezett ügyfélfogadás (Baranyai Attiláné 

dr. jegyző) Alsóságon minden hónap utolsó csü
törtökén 9-11 óráig, Mcrseváton minden hónap 
utolsó keddjén 9-11 óráig. Izsákfán: minden hé
ten szerdán 9-11 óráig a Faluház önkormány
zati helyiségében. 

* 
A cigány kisebbségi önkormányzat elnö

kének és elnökhelyettesének fogadóórája: 
kéllietcnként szerdán délután 13 órától 15 órá
ig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali helyiség
ben. 

A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási rend
je - hétfő: 8-16 óra között folyamatosan: kedd: 
8-12 óra közölt; szerda: 13-17 óra közölt; csü
törtök: 8-13 óra között; péntek: 8-12 óra között 

A Vas Megyei Munkaügyi Központ celldö
mölki kirendeltségének ügyfélfogadási rendje¬
- hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.30, péntek: 8¬
12.15 óra között. 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
29/1998. (VI. 24.) sz. rendelete 

a szociálisan h á t r á n y o s helyzetben lévők adósság te rhének 
enyhítéséről és lakhatás i körü lménye inek j av í t á sá ró l 

Celldömölk Város önkormányzatának Kép viselő'-testülete a szo
ciálisan hátrányos helyzetben levők adósságterhének enyhítéséről és 
lakhatási körülményeinek javításáról szóló 96/1998. (V. 13.) Korm. 
sz. rendelet felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I. 
A rendelet célja 

Az önkormányzat által adósságkezelés címén nyújtható szociális 
támogatások feltételeinek, az adósságkezelés rendjének, típusának és 
mértékének szabályozása. 

n. 
A rendelet hatálya 

2 - § 

(1) E rendeletben szabályozott ellátások Celldömölk város közigaz
gatási területén állandó lakóhellyel rendelkező polgárokat illeti meg, 
feltéve ha az adóssághátraléka jelenlegi lakóhelye szerint illetékes 
közüzemi szervnél keletkezett 

(2) Az adósságkezelési támogatás körébe vont tartozás a legalább 
hat havi 

- közüzemi díjtartozás, 
- közösköltség -hátralék, 
- lakbérhátralék, 
-hitelintézettel az 1993. december 31-ig hatályban lévő jogszabá

lyok alapján kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló tartozás. 
(3) Adósságkezelési formák alkalmazása során Celldömölk város

ban az elismert lakásminőség összkomfortos, a lakásnagyság 
1 fő esetén 1 lakószoba 
2 fŐ esetén 1-1,5 lakószoba 
3 fő esetén 1,5-2 lakószoba 
4 fő esetén 2-2,5 lakószoba 
5 fő esetén 2,5-3 lakószoba 
minden további két személy esetén a lakásigény-mérték fél lakó

szobával növelhető. 
(4) Az adósságkezelés címén nyújtható szociális támogatásról - ha 

az adós hátraléka meghaladja a 100 000 Ft-ot - az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt. A támogatás odaítélése egyéni elbírálás alap
ján történik. Amennyiben az igénylő adóssághátraléka nem haladja 
meg a 100 000 Ft-ot, az adósságkezelés címén nyújtható támogatásról 
átruházott hatáskörben a bizottság dönt. 

in. 
Eljárási rendelkezések 

3 . § 

(1) Adósságkezelési támogatás iránti kérelmet az erre a célra rend
szeresített nyomtatvány felhasználásával a Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási Osztályán, az Alsósági városrészben az Alsósági K i 
rendeltségnél (továbbiakban: hivatal) lehet előterjeszteni. 

(2) A döntés előkészítése során a hivatal az igénylő szociális hcly-
fcetét megvizsgálja. 

Ennek érdekében: 
a) becsatoltatja az adós rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat 

^ egyéb jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, 

b) a lakásfenntartás költségeiről szőlő számlákat, a fennálló tarto
zásokról szóló igazolásokat. 

Amennyiben kérelmező a lakásfenntartás költségeiről számlákat 
nem tud becsatolni, úgy az önkormányzat szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló rendeletében meghatározott méltányolható 
lakásfenntartási költségeket kell alapul venni. 

(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak: a havonta rend
szeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél egy 
év. 

(4) E rendelet alkalmazásában vagyon: 
az az ingatlan, jármű", gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, 

készpénz, takarékbetét, értékpapír, továbbá vagyonértékű" jog, amely
nek: 

a) külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének húszszorosát, 

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének az ötvenszeresét meghaladja. 

(5) Adósságkezelési támogatás jogosultsági feltételeinek vizsgála
tánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 
személy lakik. 

(6) A szociális hatáskör gyakorlója a hiánypótlást nem igénylő 
kérelem tárgyában a kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésen 
dönt. 

(7) A képviselő-testület, illetve a bizottság adósságkezelési támo
gatás címén vissza nem térítendő, visszatérítendő támogatást, lakás
hitel-kifizetési támogatást állapíthat meg, és hiteltartozással terhelt 
lakások megvásárlása ügyében dönthet. 

IV. 

Adósságkezelési támogatás 

4 . § 

(1) Vissza nem térítendő és visszatérítendő adósságkezelési támo
gatás állapítható meg annak a családnak vagy személynek, aki Cell
dömölk városban elismert lakásnagyságot és minőséget meg nem 
haladó lakásban lakik, és lakáshasznosításból származó jövedelemmel 
nem rendelkezik. 

(2) Adósságkezelési támogatás akkor állapítható meg, ha a lakás
fenntartás költségei (levonásra kerül belőle amit tárgyévben az ön
kormányzattól lakásfenntartásra kapott) - kérelem benyújtását meg
előző hat hónap átlaga alapján - elérik vagy meghaladják az egy 
háztartásban élő és a lakás mértékének meghatározásánál figyelembe 
vett, életvitelszerűen együttlakó személyek összjövedelmének 30%-
át , és az egy főre jutó jövedelem nem több az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-ánáI , egyedülál ló esetén 
180%-ánál 

(3) A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni: 
- lakbér, vagy albérleti díj (önkormányzati lakás utáni bérleti díj a 

lakbértámogatás összegével csökkentett mértékig), 
- áramfogyasztási díj, 
- fűtési költség, 
- víz- és csatornahasználati díj, 
- szemétszállítás költsége, 
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete, 

(kivéve a lakás vásárlására, illetve építésére kapott helyi támo
gatás, továbbá az önkormányzati bérlakások megvásárlása során 
igénybe vett részletfizetési kedvezmény törlesztő részleteit) 

- kéményseprési díj, 
- kommunális adó, 
- társasházi közös költség, 
- csatomatársulási hozzájárulás törlesztő részlete. 
(4) Nem lehet megállapítani támogatást annak, akinél az adósság-

hátralék összege nem haladja meg az 5000 Ft-ot. 
(5) A támogatás hozzájárul a lakhatással kapcsolatos adósságterhek 

enyhítéséhez. A támogatás az adósságkezelési támogatás körébe vont 
adóst terhelő tartozások együttes összegének 20%-ától 70%-áig ter
jedhet. 
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(6) Adósságkezelési támogatás természetben biztosított szociális 
támogatásként: 

- vezetékes gáz, 
- villanyáram, * 
- távhó", 
- vízszolgáltatási díjtartozás, 
-csatornahasználat i díjtartozás, 
- közösköltség-hátralék, 
- lakáshitel-tartozás címen közüzemi szolgáltatást végző intéz

ménynek, vállalatnak, pénzintézetnek fizethető. 
(7) Lakástulajdonnal rendelkező adós esetében a visszatérítendő 

adósságkezelési támogatás visszafizetési garanciáit a képviselő-testü
let, illetve a bizottság döntésének megfelelő tartalommal szerződésbe 
kell foglalni. 

A visszafizetés idejére az adós ingatlanára jelzálogjogot kell beje
gyeztetni. 

V. 
Lakáshitel-kifizetési támogatás 

Ü 
(1) A képviselő-testület, illetve a bizottság visszatérítendő lakáshitel-

kifizetési támogatást (tartozás átvállalását) állapíthat meg annak a csa
ládnak vagy személynek, aki Celldömölk városban elismert lakásnagy
ságot és minőséget meg nem haladó saját tulajdonú lakásban lakik és 
lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezik. 

(2) Lakáshitel-kifizetési támogatás (tartozás-átvállalás) akkor álla
pítható meg, ha a lakásfenntartás költségei - a kérelem benyújtását 
megelőző 6 hónap átlaga alapján - elérik, vagy meghaladják az egy 
háztartásban élő és a lakás mértékének meghatározásánál figyelembe 
vett, életvitel szerűen együttlakó személyek összjövedelmének 30%-
át, és az egy főre jutó jövedelem nem több az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-ánáI , egyedülálló esetén 
180%-ánál 

(3) A támogatás egy alkalommal állapítható meg, amely hozzájárul 
- tartozásátvállalás formájában - a hitelintézet felé fennálló lakáshi
tel-tartozás megszüntetéséhez. 

(4) A lakáshitel kifizetésének feltételeit, a visszafizetés garanciáit 
a képviselő-testület, illetve a bizottság döntésének megfelelő tarta
lommal szerződésbe kell foglalni. 

A visszafizetés idejére az adós ingatlanára jelzálogjogot kell beje
gyeztetni. 

VI. 

Hiteltartozással terhelt lakás megvásárlása 

6 . § 

(1) A képviselő-testület, illetve a bizottság lakáscélú hiteltartozással 
terhelt lakástulajdont az adós tartozásának kiegyenlítése mellett szociális 
helyzet alapján bérbeadásra kerülő lakás céljára megvásárolhatja. 

(2) Az adós, a hitelező, az önkormányzat megállapodását a képvi
selő-testület, illetve a bizottság döntésének megfelelő tartalommal 
szerződésbe kell foglalni. 

vn. 
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

Adósságkezelési támogatás nem biztosítható annak a személynek, 
aki az általában elvárható lépéseket nem teszi meg adósságterhének 
csökkenése érdekében, aki adósságkezelést nem folytat. 

8.§ 

A bizottság által hozott döntés ellen a kézhezvételt követő naptól 
számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. 

A fellebbezést a Polgármesteri Hivatalnál lehet szóban vagy írás
ban benyújtani. 

9.§ 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihir
detést követő hó 1. napjától kell alkalmazni. 

Celldömölk, 1998. június 24. 

Baranyai Atti láné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
31/1998. (VI. 24.) sz. rendelete 

a lakáshoz j u t á s és lakásbőví tés helyi t ámoga tá sá ró l 

A rendelet ha tá lya 

M 

(1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a fiatal házasokra, kettő, vagy 
több kiskorú gyermeket nevelő családokra, akik Celldömölkön kíván
nak lakást építeni, vagy lakást vásárolni, továbbá az önkormányzat 
intézményeinél, valamint az állami szerveknél dolgozó azon szakem
berekre, akik Celldömölkön lakást vásárolnak, illetve építenek. 

(2) A rendelet hatálya e rendeletben foglalt külön szabályozással 
kiterjed a képviselő-testület 144/1997. (V. 28.) sz. határozatában meg
állapított 3 éves lakásellátási programja szerint támogatott 3 vagy 
többgyermekes családokra is. 

A lakáshoz j u t á s helyi t á m o g a t á s á n a k feltételei 

2 . § 

(1) A képviselő-testület kamatmentes kölcsönt nyújthat új, vagy 
megüresedett lakás vásárlásához - kivéve az engedménnyel, illetve 
kedvezménnyel megvásárolható önkormányzati bérlakás vásárlóit -
új lakás építéséhez, lakás bővítéséhez azoknak a fiatal házasoknak, 
kettő, vagy több kiskorú gyermeket nevelő családoknak, akiknek csa
ládjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át, ha a megszerezni 
kívánt lakás nagysága nem haladja meg a család lakásigényének ön
kormányzati rendeletben meghatározott mértékét, valamint jövedelmi 
viszonyaitól függetlenül az önkormányzat intézményeinél dolgozó és 
a városban letelepedni szándékozó szakembereknek. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemfeltételek mellett 
az elvált házastársak közös tulajdonú lakó-, vagy házingatlanán a 
közös tulajdon megszüntetéséhez is nyújtható támogatás, amennyiben 
a közös tulajdon megszüntetése után a kérelmezővel az ingatlanban 
kiskorú gyermek marad. 

(3) Eltartott családtagként azok a gyermekek vehetők figyelembe, 
akik után a támogatást kérő a lakáscélú támogatásokról szóló jogsza
bályok szerint szociálpolitikai kedvezményre lenne jogosult, valamint 
a vele legalább 1 éve közös háztartásban élő jövedelemmel nem ren
delkező személy. 

Gyermektelen fiatal házasoknál az 1 főre jutó jövedelmet 2 szül" 
tendő gyermek figyelembevételével kell számolni. 

(4) A támogatás többszöri alkalommal is igényelhető, amíg a ti 
mogatás együttes összege el nem éri a rendelet 3. § (1) bekezdésében 
meghatározott támogatás összegét 

(5) Nem jogosult támogatásra: 
a) akinek a tulajdonában 500 000 Ft-ot meghaladó értékű" értéke 

sílhctő ingó, vagy ingatlan vagyon van, 
b) aki és a vele együtt költöző családtagja személyi tulajdonú u 

gatlanát (tulajdoni hányadát) a megelőző 5 éven belül elidegenített 
ha annak forgalmi értéke meghaladta a 750 000 Ft-ot, 
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c) aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan 
valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalanul előnyt jelente
nek, 

d) akiről előzetes vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem h i 
telképes. 

(6) A vagyoni viszonyok vizsgálatánál figyelmen kívül kell hagyni 
annak a teleknek az értékét, melynek beépítéséhez az igénylő a támo
gatást kéri. E rendelkezés irányadó akkor is, ha a telken melléképület, 
vagy állaga miatt bontásra szoruló lakóház áll. 

(7) A képviselő-testület egyedi - rendkívül indokolt esetben - az 
(1), (2) és (5) bekezdésben meghatározott jövedelmi és vagyoni ér
tékhatároktól eltérhet. 

Támogatás formái 

3-§ 

(1) a) új lakás építéséhez vagy vásárlásához 300 000 Ft-ig 
b) megüresedett lakás vásárlásához 200 000 Ft-ig 
c) közös tulajdonú lakó- illetve házingatlan 

közös tulajdonjogának megszüntetéséhez, 
továbbá lakás bővítéséhez 100 000 Ft-ig 

terjedő kamatmentes kölcsön nyújtható azzal, hogy abból a 3 vagy 
többgyermekes családok részére lakás építése, vagy vásárlása esetén 
100 000 Ft-ig terjedő vissza nem térítendő támogatás adható. 

(2) A kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje: 
10 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 151 000 Ft felett 
8 év, ha a kamatmentes kölcsön összege 101 000-150 000 Ft 
5 év, ha a kamatmentes kölcsön összege a 100 000 Ft-ot nem ha

ladja meg. 
(3) A törlesztőrészlet-fizetés minden hónap 10. napjáig esedékes, 

első alkalommal a támogatás kifizetését (átutalását) követő hónapban. 
(4) A kölcsön visszafizetési kötelezettségre megállapított idő alatt, 

ha az önkormányzat tudomására jut, hogy a kedvezményezett a kép
viselő-testület megtévesztésével kapott kölcsönt, azt a Ptk.-ban meg
állapított kamattal együtt azonnal, egy összegben köteles visszafizet
ni. 

A visszafizetett kölcsön az önkormányzat bevételét képezi és azt 
további lakáshozjutással összefüggő helyi támogatásra kell felhasz
nálni. 

(1) Azok a legalább 3 éve celldömölki állandó lakcímmel rendel
kező, szociális körülményeik alapján rászoruló hátrányos helyzetű 3 
vagy többgyermekes családok, akik külön pályázati elbírálás alapján 
a képviselő-testület 144/1997. (V. 28.) sz. határozatával megállapított 
3 éves lakásellátási programjában - melléklet ffi/l. pontja szerint -
Önkormányzati szervezéssel lakást építenek, az alábbi támogatásban 
részesülnek: 

a) A képviselő-testület által megjelölt helyen ingyentelek jutta
tása, 

b) a családban élő kiskorú gyermekenként 250 000 Ft vissza nem 
térítendő és 100 000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás 

azzal, hogy a támogatott ingatlant 10 évi elidegenítési tilalom ter
heli. Rendkívül indokolt esetben a képviselő-testület a tilalmat felold
hatja, feltéve, ha a támogatott az ingyentelck értékét és a vissza nem 
térítendő támogatást, illetve a kamatmentes kölcsöntámogatást egy 
összegben visszafizeti. 

5.8 

, ( j ) A támogatásról és annak összegéről - az Egészségügyi és Szo
ciális Bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület dönt. A támo
gatás odaítélése egyéni elbírálás alapján történik. 

(2) A támogatásra irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített 
nyomtatvány felhasználásával - a szükséges mellékletekkel együtt -
a Közigazgatási Osztályhoz kell benyújtani. 

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező: 
: *• építési kölcsön iránti kérelmét az OTP-hez már benyújtotta, de a 
K ö lcsön folyósítását az OTP még nem kezdte meg, 

- ingatlan megvásárlására irányuló elővételi szerződést kötött, 
- a lakás bővítési munkáiról a költségvetés rendelkezésre áll. 
(3) A kérelem átvételét követően a Közigazgatási Osztály helyszíni 

vizsgálatot végez a támogatást kérő család anyagi és szociális hely
zetének megállapítása céljából. 

(4) A képviselő-testület döntéséről a Közigazgatási Osztály 8 na
pon belül értesíti a támogatást kérőt azzal, hogy további 8 napon belül 
az önkormányzat nevében a polgármester és a jegyző a jogosulttal 
kölcsönszerződést kössön. 

(5) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya: 
a) a jóváhagyott kölcsönt a szerződés megkötésétől számított 8 

napon belül az illetékes OTP Fiókhoz utalja, valamint gondoskodik 
a kamatmentes kölcsön ingatlan-nyilvántartási teherként való beje
gyeztetéséről. 

b) a kölcsönt és a megfizetett törlesztő részletet nyilvántartja, 
c) a hátralékos, vagy egyébként esedékessé váló Összegek besze

dése érdekében intézkedik. 

VEGYES R E N D E L K E Z É S E K 

6. § 

(1) A képviselő-testület a rendeletében meghatározott jövedelme
ket személyi jövedelemadóval és nyugdíjjárulékkal csökkentett 
Összegben kell figyelembe venni. 

Jövedelemként kell számításba venni az 1993. évi UJ. tv. 4. § (1) 
bek. a) pontjában meghatározottakat. 

(2) A havi jövedelmet a kérelem benyújtásának időpontját megelő
ző 3 havi átlag alapján kell megállapítani. 

(3) Szakemberként vehető figyelembe, aki az általa betöltött mun
kaköréhez előírt legalább főiskolai végzettséggel rendelkezik. 

(4) Lakásbővítésnek számít, ha a lakás legalább 1 lakószobával 
bővül. 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

14/1994. (V. 4.), 18/1994. ( V I . 29.), 24/1994. ( V I I I . 24.), 8/1995. ( I I . 
1.), 24/1996. (V. 29.) és a 27/1997. ( IX. 3.) sz. önkormányzati ren
deletekkel módosított 5/1994. ( I I . 16.) sz. önkormányzati rendelet 

Celldömölk, 1998. június 24. 
Baranyai Atti láné dr. Makkos Is tván 

jegyző polgármester 

s 

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 
- fél oldal 
- negyed oldal 
- nyolcad oldal 
- tizenketted oldal 

17 000 forint 
9 500 forint 
6 000 forint 
4 500 forint 
2 800 forint 

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

10% kedvezményt kapnak. 
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal 

Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti 
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

061301561-938 

Schimmer Győző 
gyepmester 

9500 Celldömölk, Széchenyi u . 21 . 

K ó b o r és elveszett, k ö z t e r ü l e t e n elhul lot t á l l a t o k , 
k u t y á k be je len tése . 



UJ KEMENESALJA 1998. AUGUSZTUS 27. 

A gyűjtés szenvedélye, szépsége, értelme 
Vidékünknek számos kiemel

kedő személyisége ismert, akik 
kitartó lelkesedéssel, példamuta
tó szenvedéllyel kutatták, gyűj
tötték a szellemi és tárgyi emlé
keket, a népéletben keletkezett 
pótolhatatlan értékeket. Mara
dandót alkottak, építkezhetünk 
általuk napjainkban is. Szerény 
munkásai voltak a köznek egy 
periférikusnak vélt területen. 
Hangyaszorgalmuk hozta létre az 
iskolai gyűjteményeket. Szerény 
lehetőségek közepette létesültek 
a múzeumok, a hasznosítható 

gusok) és az amatőr gyűjtők kö
zött. Helyesen felismerték, hogy 
ezek a szorgalmaskodők segítői, 
kiegészítői a hivatásos, tudo
mányos muzeológiának. így v i 
rágozhatott ki a honismeret, 
gyűjtői baráti körök alakultak. A 
gyűjtőt, ha kap valamit, vagy 
talál egy-egy tárgyat, régi ú j 
ságot, könyvet, képes levelezőla
pot stb., a boldogság érzése hatja 
át. Nézegeti , „babusgatja" és a 
téma szerint rendezi gyűjtemé
nyébe. 

A minap kaptam egy köteg ké-

Jüskörős. fie/ófi Sándor szülőháza. 

pes levelezőlapot, mintegy száz
negyven (!) darabot. Az ember 
nem szívesen beszél saját tevé
kenységéről, mégis e téma kap
csán írni kell arról, hogy miként 
hasznosul a magángyűjtő évtize
dekig tartó szerény munkássága. 
A hasznosulásnak sokféle foimá-

magángyűjtemenyek, de ezáltal 
is a köz javát szolgálva. 

Amikor e sorokat fogalma
zom, arra gondolok, hogy 
mennyire fontos volna feldolgoz
ni Kemenesalja valamikori és 
mai kutatóinak, gyűjtőinek a 
munkásságát. Olyanokét, akik 
valamilyen okból kiszorultak a 
lexikonokból. A gyűjtőmunka 
értelmes szenvedély, aki ebbe 
beleszeretett, az tudja igazán, 
hogy izgalma és tartalma 
mennyire hat az ember személyi
ségére. Szerencsésnek mondha
tom magamat, hogy voltak olyan 
tanáraink - csupán Csúcsai János 
valamikori polgáriskolai taná
runkat említem - , akik belénk 
plántálták a szenvedélyt, továbbá 
azt, hogy miként is tekintsünk a 
világra, a szülőhelyünkre, a szű
kebb pátriára. 

Csúcsai tanár úrnak jelentős 
érem- és pénzgyújteménye volt. 
ö úgy tanított minket, hogy ke
zünkbe vehettük az éppen lec
keként feladott témához mond
juk a római császárokat ábrázoló 
pénzérméket. Ez nagy élmény 
volt. 

Napjainkban is akadnak szá
mosan, akikre i l l ik a gyűjtő jelző. 
Az is nagyon jó, hogy a valami
kori ellenszenv feloldódott a hi
vatásos szakemberek (muzeoló-

K Ö Z Ö N S É G E S ÉVRE. 

SOhFtXt M.WSMWYNWI, ES SIWM KMU, 

o 
• Ü i 

T I Z K N I I A T O P I K KVKO1 . V A M . 

B U D A P E S T . j-fcg 

ja, módja adódik. Legboldogabb 
az ember, ha az ifjúság érdeklő
dését tapasztalja. A felsőoktatás
ban tanulóknak pályázatokat, 
szakdolgozatokat, disszertáció
kat kell írni. Ők kopogtatnak leg
inkább - legtöbbször a határidő 
szorításában - segítségért, anya
gokért, tanácsért. 

Évente nyolc-tíz diák jelentke
zik, a mostani tanévben ez a 
szám elérte a húsza t A témavá
lasztásuk azt bizonyítja, hogy az 
utánpótlás biztosított, hiszen 
munkájuk eredménye maradandó 
nyomot hagy. 

Természetcsen egyedül vagy 
más gyűjtőtársakkal összefogva 
szívesen rendezünk kiállításokat, 
vagy publikálunk esetleg érdek
lődést kiváltó témákat. Öregedő
ben új feladat jelentkezik. Keres
sük a helyét a felgyülemlett 
anyagoknak, amelyek leginkább 
iskolai intézményekhez kerül
nek, esetleg közgyűjteményekbe. 

Zárva ezt a kis nyáridei fejte
getést, néhány dolgot csatolok a 
cikkhez, bizonyításul, hogy ha 
szerencsés az ember, mi is akad
hat „horogra". Jövőre lesz száz 
éves az a kalendárium, amelyet 
Petőfi Naptár címmel adtak ki 
1899-ben - ahogy olvashatjuk - , 
a közönséges évre. Viszont ami e | 
benne olvasható, az már semrru- cé| 
képpen sem közönséges. 

Talál- k a 

ható benne írás egyebek mellett ^ 
Petőfi „futásáról". A költő szüle- _ a 

tésénck 175-ik évfordulóján ak- i r 
tuális az 1911. január 12-én 
feladott képes levelezőlap bernu- old 
tatása, amely szülőházát ábrá-

, -ti 
Dala József 

zolja. 
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<v> SPORT ^ eredmények - események -0* SPORT 4> i 
Körmenden sem sikerült... 

Július 25-26-án 19. alkalommal mérkőztek 
meg Barcs, Celldömölk, Körmend és Lenti 
város labdarúgócsapatai a „Négy város lab
darúgótorna" díjaiért. A gyér számú szurko
lók már az első mérkőzés után a torna győztes 
csapatát köszönthették. A rendezők kivételé
vel mindenki tudta, hogy a két NB III-as csa
pat között dől el a kupa sorsa, mégis ezt a 
mérkőzést tették elsőnek. (Irányított sorsolás 
i/olt.) 

Valljuk meg, ennek ellenére mi, cclldö-
nölkiek nem így képzeltük el most sem a 
;oma végeredményét. Csapatunk nagyon 

gyenge teljesítményt nyújtott az első találko
zón, amit a játékosok a kéthetes délelőtti-dél
utáni edzéseknek tudtak be. A fáradtság va
lóban érződött a csapat játékán, de nem csak 
ennek volt köszönhető a vereség. Több aka
ratra lett volna szükség a győzelemhez, vagy 
legalábbis a döntetlen eléréséhez. 

Vasárnap az NB III-ból kiesett, és a játé
kosállományt tekintve nagyon legyengült 
barcsi és körmendi csapatok legyőzése a fá
radtságra panaszkodó cellicknek már nem 
okozott gondot. Ugyanez mondható el a Lenti 
csapatára is, amely végül megérdemelten, ka

pott gól nélkül lett a torna győztese. A má
sodik helyen Celldömölk, a harmadikon a 
Körmend, míg a negyediken Barcs csapata 
végzett. 

Eredmények: Lenti-Celldömölk 1-0, Kör
mend-Barcs 3-2, Lent i -Körmend 2-0, Cell
dömölk-Barcs 6-1, Lenti-Barcs 4-0, Celldö
mölk-Körmend 4-2. 

A torna legjobb kapusa díját Vincze Gábor 
(Lenti), a legjobb mezőnyjátékos díját 
Bognár Zol tán (Celldömölk) érdemelte k i . 
A legjobb góllövőnek járó trófeát pedig 
Fentős Pál (Lenti) kapta meg. Jövőre a 
20., jubileumi találkozót Lenti város ren
dezi. 

- tini -

Fedor megnyerte az első csatát 
Az augusztus 12-ére meghir-

ietett szurkolói ankét kezdetére 
negtelt a sportbüfé. Sokan vol-
ak kíváncsiak a vezetőedző és az 
íj játékosok bemutatkozására. 
Ücik eljöttek, nem csalódtak, 
;cdvükre szólt Fedor Sándor . A 
zurkolók egyetértésüket több-
:zör is nagy tapssal adták az edző 
udtára. A vezetőedző belopta 
nagát a jelenlévők szívébe, meg-
lyerte első csatáját. 

Az edző bemutatkozásából 
negtudtuk, hogy szívesen jött 
-elldömölkre, ahol Antók Zoltán 
Svoltáből a kreatív munkához a 
eltételek adottak. Kijelentette, 
iQgy a csapat a célok eléréséhez 
51 motivált, ezért bízik a sikeres 
zereplésben, amely akár a baj
okság megnyerését is jelentheti, 
k csapaton belül jónak tartotta a 
atal és rutinos játékosok ará-
yát, amiatt pedig külön örömét 
:jezte k i , hogy Celldömölkön 
ok tehetséges fiatal labdarúgó 
ilálható úgy a keretben, mint az 
tánpótlás csapatokban, akikre a 
ivőt lehet építeni. Termé-
zetesen a jobb eredmények ér
ekében szükség volt frissítésre 
| amit elsődlegesen az eredmé-
yesebb támadójáték érdekében 
ívántak végrehajtani. Az átiga-
olások során számításba vett já-
jkosok igazolása 90-95 száza
kban teljesült. A kapuban jó 
;ljesítményekre és bravúrokra 
-pes játékosok voltak és vannak 
2ép Tamás és Nagy Zoltán sze
gyében. A két szélsőhátvéd, 
atyák és Stiber, középen pedig 
rutinos és gólerős Csákvári ké-
i sek a védelmi feladatok meg-

dására. A középpályások közül 
^ó* feladatokat kap Dobány, 
"kács, Bodor és Győrvári, míg 

az irányításban a rutinos játéko
sok közül Bognár, Elekes és Szöl-
lösi játékától várja a mélységből 
való támadást, amit a kél futócm-
berre, Orsósra és Lengyelre kí
ván felépíteni. Középen Szálai és 
Pécz az elsőszámú jelölt. Bízik 
abban, hogy Pécz Karcsi az idei 
bajnokságban megújul, javítani 
tud a helyzeteinek kihasználásá
ban. Kijelentette, hogy az egyes 
mérkőzések taktikájának megva
lósításában számára garanciát je
lent Bognár és Elekes jelenléte. 

A felkészülés során 41 edzést 
tartottak. A nagy hőség ellenére 
a játékosok szorgalmával, mun
kavégzésével nem voltak gon
dok, mindenki igyekezett az el
várásoknak megfelelni. 12 előké
születi mérkőzést játszott a csa
pat. A 20-as keret minden játé
kosa, sőt még rajtuk kívül is né
hányan játéklehetőséget kaptak. 
A mérkőzéseken NB L, NB I I . és 
NB III-as csapatok mellett ala
csonyabb osztályú együttesek is 
voltak. 38 gólt ért el a csapat a 
felkészülési találkozókon, a Len
ti kivételével minden csapatnak 
rúgtak gólt. Nagyon sajnálta, 
hogy pont a „Négy város labda
rúgótomán" Lenti ellen nem ta
láltak játékosai a kapuba. A hol
land túráról is az volt a vélemé
nye, hogy az jól illett a felkészü
lésbe. Játékosaival együtt bizakod
va néz a bajnokság elé, mindent 
elkövettek a jó eredményekért, s 
reméli, a mérkőzéseken erről már 
a szurkolók is meggyőződhetnek. 
Persze, tette hozzá, csak az elbi
zakodott edző hiszi, hogy csapa
ta verhetetlen. Magát nem tartja 
annak, de úgy érzi, sok örömet 
szerezhet a csapat a bajnokság
ban a szurkolóknak. - tini -

Változások a kézilabda NB II-ben 
Sporttörténeti változás a zNB II-ben, hogy az 1998-1999. évi baj

nokságtól kezdődően a bajnokságban szereplő csapatoknak kötelező 
jelleggel kell indítani ifjúsági csapatot, amely párhuzamosan a felnőtt 
csapattal együtt szerepel, vagy serdülőcsapatot kell neveznünk az or
szágos bajnokságba. A CVSE női és férfi csapatai mellett ifjúsági 
csapatokat indítanak, így több esetben kettős mérkőzésre kerül sor. 

Az őszi bajnokságtól kezdve a férfi csapat edzéseit Mátis István, 
a Tanárképző volt kitűnő játékosa irányítja. Az ifjúságiakat továbbra 
is Márczi Győző dirigálja. A női csapatoknál is változatlanul Sala-
monné Csótár Adrienn és Gaálné Nagy E r i k a vezényli a felnőtt, 
illetve az ifjúsági csapatot. Az új szakosztályvezető Somlai Sándor 
lett, aki egyúttal ellátja a női szakág vezetését is, míg a férfiaknál 
Lőwinger György vállalta az ezzel járó feladatokat. 

A KÉZILABDA NB I I . ŐSZI IDÉNY SORSOLÁSA 
I. forduló: Női mérkőzés : szeptember 5. (felnőtt: 1530 órakor) 
CVSE-JUBCELL-TT B A U SC Budapest 
Férfi mérkőzés : szeptember 6. (ifjúsági: 13.15, felnőtt: 15.00 

órakor ) 
Sopron-CVSE-CELLKOLOR 
I I . forduló: Férfi mérkőzés : szeptember 12. (ifjúsági: 16.15, fel

nőt t : 18.00 ó rakor ) 
CVSE-CELLKOLOR-Tatai H A C 
Női mérkőzés : szeptember 13. (felnőtt: 12.30 órakor) 
Győri Gárdonyi DSE-CVSE-JUBCELL 
ÜL forduló: Női mérkőzés : szeptember 19. (ifjúsági: 17.00, fel

nőtt : 15.30 ó rakor ) 
CVSE-JUBCELL-Balatonalmádi K K 
Férfi mérkőzés : szeptember 20. (ifjúsági: 12.30, felnőtt: 11.00 

ó r a k o r ) 
Balatonalmádi KK-CVSE-CELLKOLOR 
Magyar Kupa forduló szeptember 23. 
I V . forduló: Férfi mérkőzés : szeptember 26. (ifjúsági: 16.00, 

felnőtt: 18.00 ó rakor ) 
Honvéd Szondi SE-CVSE-CELLKOLOR 
Női mérkőzés : szeptember 27. (felnőtt: 11.00 órakor) 
Tatabányai SC-CVSE-JUBCELL 
V. forduló: Női mérkőzés : október 3. (ifjúsági: 11.45, felnőtt: 

10.00 ó r a k o r ) 
CVSE-JUBCELL-Sárvári Kinizsi SK 
Férfi mérkőzés : ok tóbe r 3. (ifjúsági: 16.15, felnőtt: 18.00 óra

kor) 
CVSE-CELLKOLOR-Veszprémi FOTEX JJ. 
V I . forduló: Férfi mérkőzés : október 10. (ifjúsági: 14.30, fel

nőt t : 17.00 ó r a k o r ) 
Győri Mischek-CVSE-CELLKOLOR 
Női mérkőzés : ok tóber 10. (felnőtt: 16.00) 
Tatai HAC-CVSE-JUBCELL _ t l m _ 
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A hazaiak csak a védekezéssel törődtek 

Kényelmes játékkal is biztos győzelem 
Tapolcai Bauxit-Honvéd-CVSE-Antók Nyomda 0-3 (0-2) 

Tapolca, 400 néző. Vezette: 
Kozma Zoltán (Nagykanizsa), pj.: 
Grabanáth, Varga 

Tapolca: Kovács - Tóth, Mó-
rocz, Horváth N., Hegedűs - Mol
nár, Hanikám, Koronczi, Zöld -
Zalka, Csertán. Edző: Blaskovics 
Gábor. 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Stiber - Lukács, Dobány, 
Bognár, Szöllösi - Orsós, Szálai, 
Lengyel. Edző": Fcdor Sándor. 

Csere: Tóth helyett Kiss N . a 
szünetben, Mórocz helyett Farkas 
az 56., Orsós helyett Bodor a 66., 
Szálai helyett Pécz a 73., Hanikám 
helyett Török a 74., Szöllösi he
lyett Györvári a 90. percben. 

Sárga lap: Latyák buktatásért a 
9., Zöld szabálytalan szerelésért a 
38. percben. 

Szögletarány: 4:6 (2:4). 
Szép Tamás, a celldömölki csa

pat kapusa: A sikeres alapozás, 
felkészülés alatt a csapaton belül jó 
közösségi szellem alakult k i , sze
retnénk a kitűzött célokat elérni, 
ami számunkra a bajnokságot je
lenti. Természetesen ennek megfe
lelően a Tapolca ellen győzelmet 
várok. 

A mérkőzés kezdetén kiderült, 
hogy Elekes, aki szerdán az edzé
sen megsérült, nem vállalhatja a 
játékot. Fedor Sándor edző az Ele
kest nélkülöző csapattól is bátor 
támadójátékot kéri. Rögtön a mér
kőzés elején kiderült, liogy a hazai 
csapat védelemre rendezkedett be, 
s mindent megpróbál elkövetni an
nak érdekében, hogy minél keve
sebb góllal ússza meg a mérkőzést. 
Játékosai még akkor sem mertek 

kitámadni, amikor sanszuk volt a 
labda megszerzésére. Támadásve
zetéskor ha a térfelünkön elveszí
tették a labdái, már rohantak is 
vissza, és szoros emberfogással 
igyekeztek megakadályozni a celli-
ek játékának kibontakozását. Közel 
20 percig sikeres volt a taktikájuk, 
de aztán megtöri a jég. FellÜnŐ 
volt, hogy 2-0-ás celli vezetés után 
sem változtattak védekező taktikáju
kon. Leltet, liogy nekik volt igazuk, 
elkerülték a többgólos vereséget. 

5. perc. Az első gólszerzési 
helyzet adódott a celli csapat előtt. 
Bognár hozta fel a labdát, a 16-os 
előtt röviden játszott Szálaihoz, aki 
egy szép mozdulat után Szöllösit 
hozta játékba. A középpályás le
ment az alapvonalig, és középre 
ívelte a labdát. Szálai jól érkezett a 
beadásra, de a jobb alsó sarokba 
tartó fejesét a tapolcai kapus bra
vúrral ütötte a mezőnybe. 

19. perc. Szöllösi indította a fél
pályáról Lengyelt, aki nagyszerűen 
ment el a bal szélen, és magasan a 
kapu elé ívelt. A labdát Szálai fe
jelte vissza az érkező Szöllösi elé, 
aki 20 méterről jól eltalált lövést 
engedett kapura, de a labda centi
méterekkel a bal felső sarok mellett 
elhagyta a játékteret 

21. perc. A hazai csapat az első 
veszélyes helyzetet alakította k i . A 
bal oldali vonal mellől a félpályá
nál Zalka jól vette észre, hogy 
Csertán őrző nélkül maradt a jobb 
oldalon. Zalka nagyszerű labdája 
meg is találta Csertánt, aki a 16-
oson belül csúnyán kapu mellé 
durrantott. 

22. perc. A válasz nem váratott 

sokáig. Egy perc elteltével Csákvá
ri fülelte le Zalka előrevágott lab
dáját, melyet átvezetett a tapolcai 
térfélre, és a kissé fellazult hazai 
védők mellett kilépő Szöllösi elé 
tálalt. A középpályás azonnal felis
merte a helyzetet, és a maga elé 
engedett labdát 16 méterről egyből 
kapura lőtte. A jól eltalált lövés 
meglepte a kapust, aki kissé későn 
eszmélt, és a labda a vetődő Ko
vács kezeiből kiszabadulva a hasa 
alatt kötött ki hálóban (0-1). 

27. perc. Az állandó támadás
ban lévő celli csapat tovább növel
te előnyét. A nagy kedvvel játszó 
Orsós két ember között szerzett 
labdát, melyet Latyákhoz játszott 
vissza. Latyák Bognárhoz passzolt, 
a középpályás pedig a jó helyzet
ben lévő Szálaihoz továbbított. 
Szálai szép csellel fordult le a vé
dőjéről, és Hegedűssel a nyakában 
17 méterről óriási lövést engedett 
kapura. A labda a jobb felső sarok
nál a lécet találta el, és visszapat
tant a mezőnybe. A visszapattanó 
labdára Lengyel csapott le, és 6 
méterről egy pattanás után fordu
lásból a kapuba vágta a csapat má
sodik gólját (0-2). 

33. perc. Újabb nagy lehetősé
get szalasztottak el a celli játéko
sok. Jobbról kisszögletet végzett el 
Szöllösi, aki a Szálaitól visszaka
pott labdát mesterien emelte át a 
bal oldalra a védők fölött a jól he
lyezkedő Csákvárihoz. Csákvári 
kapura fejelés helyett középre fe
jelte bc a labdát, erről azonban le
maradtak a csatárok, és a védők 
üggyel-bajjal menteni tudtak. 

A második játékrészben egyre 

nagyobb lett a celldömölki fölény. 
A tapolcai csapat foggal-köröm-
mel, de sportszerűen harcolt azért, 
Itogy elkerülje a súlyos vereséget. 
Kényelmes labdaadogatással, 
megerőltetés nélkül vezette táma
dásait a vendégcsapat, amelynek 
győzelme egy pillanatig sem for
gott veszélyben. 

55. pere. A második félidő ele
jén végleg bebiztosította győzel
mét a CVSE-Antók Nyomda. Saját 
térfeléről szép adogatással hozta 
fel a celli csapat a labdát, majd a 
félpályánál Dobány indította Or
sóst, s azonnal felgyorsult a játék. 
Orsós elviharzott a jobb szélen, a 
16-osnál Dohányhoz játszott, aki 
maga elé tette a labdát, és nagysze
rűen ívelte azt a bal oldalon érkező 
Csákvári elé. Csákvári élt a nagy 
lehetőséggel, és 2 méterről a vető
dő kapus mellett belsővel a hálóba 
emelt (0-3). 

Fedor Sándor, a celldömölki 
csapat edzője: Az esélyes csapat 
terhével léptünk pályára, s ehhez 
méltóan játszottunk. A fiatal, sport
szerűen játszó hazaiakat magabiz
tos játékkal győztük le. A csapat
ból Szép, Csákvári, Stiber, Szöllösi 
és Szálai játékát emelném ki . 

E L Ö M É R K Ö Z É S : Tapolca-
Celldömölk 1-3 (1-0). Vezette: 
Grabanáth János. Celldömölk: Ba-
ráth - Nagy - VASS, SZABÓ L., 
MÓROCZ - Kiss (Kunos), SZA
BÓ A., Pintér (HORVÁTH R.), ! 

SZABÓ M . - Asbóth, Nyári. Edző: 
Boznánszky Gábor. 

A jobb játékerőt képviselő celli 
ifjúsági csapat az első félidőben 
sok helyzetet puskázott el. A má
sodik félidőben kapujához szorítot
ta ellenfelét, de mégis csak az utol
só öt percben tudta a maga javára 
fordítani a mérkőzés eredményét. 
Góllövő: Szabó A. (11-esbŐl), As- \ 
bólh és Nyári. Sárga lap: Mórocz, 
Nyári. - f i m - \ 

A C V S E bajnoki mérkőzései 
4. forduló: (augusztus 30., 16.30) 

CVSE-Antók Nyomda-Jánossomorja 
5. forduló: (szeptember 5., 15.30) 

Ajka-CVSE-Antók Nyomda 
6. forduló: (szeptember 13., 15.30) 

CVSE-Antók Nyomda-FC Keszthely 
7. forduló: (szeptember 20., 15.00) 

Kőszeg-CVSE-Antók Nyomda 

8. forduló : (szeptember 27., 15.00) 
CVSE-Antók Nyomda-Herend 

9. forduló: (október 4., 14.00) 
Lenti-CVSE-Antók Nyomda 

10. forduló: (október 11., 14.00) 
CVSE-Antók Nyomda-Pápa 

11. forduló: (október 18., 13.30) 
Répcelak-CVSE-Antók Nyomda 

12. forduló: (október 25., 13.30) 
CVSE-Antók Nyomda-Csepreg 

13. forduló: (november 1., 13.30) 
Kapuvár-CVSE-Antók Nyomda 

14. forduló: (november 8., 13.00) 
CVSE-Antók Nyomda-Lébény 

15. forduló: (november 15., 13.00) 
Petőháza-CVSE-Antók Nyomda 

Az ifjúsági mérkőzések 2 órával korábban 
kezdődnek. 

mfj ff CELLDÖMÖLK VAROS 
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