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Két évvel a határidő előtt

elkészült

Átadták a jánosházi tornacsarnokot

Dr. Konkoly István megyés püspök avatta fel t-s áldotta meg Jánosházán a Szent Imre Általános Iskola
új tornacsarnokát. Az eseményről lapunk 3. oldalán tudósltunk.

Pokorni Zoltán volt a vendég

Oktatási fórumot
tartottak Celldömölkön

Megalakult
az alsósági
részönkormányzat
A helyhatósági választásokon az alsósági
városrész szavazókerületeiből hárman jutot
tak be a celldömölki képviselő-testületbe. Ők
egyben a városrész önkormányzatának is tag
jai lettek. A részönkormányzat további 6 tagjá
nak megválasztására november 9-én került sor
az alsósági kultúrotthonban. A 6 helyre 14 jelölt
jött számításba. A választáson 92-en szavaztak,
valamennyi szavazat érvényes volt.
A szavazatok számának megoszlása a kö
vetkező lett: Oszkó László 72, Boznánszky
László 58, Tarczi Sándor 54, Biró Gábor
50, Pálffy Zoltán 42, Vörös Imre 40. Ők
lettek a részönkormányzat tagjai. Hanzsér
Elemémé 37, Szálai Attila 37, Somogyi Dezsőné 36, Pethő Ferenc 30, Egyházi Tamás
24, Lada Imréné 19, Mogyorósi Lászlóné 15,
Hajdú Győző 10 szavazatot kapott.
A részönkormányzat vezetője ismét Erdé
lyi Antal lett.
V.L.

Gólyák és indiánok

Celldömölk vendége volt az oktatási miniszter. Pokorni Zol
tánt az Apáczai Kiadó ügyvezető-igazgatója, Esztergályos Jenő
hívta meg.
Melyek azok a gondok, melyek
ma a pedagógusokat leginkább
foglalkoztatják?
Ennek a kérdésnek a megvála
szolására került sor október 28-án
Celldömölkön. A megyéből, sőt
még a megyén túlról is érkeztek
vendégek, hogy hallják: jól látja-e
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a miniszter mindazokat a gondo
kat, amelyek a pedagógusok min
dennapjainak középpontjában áll
nak. A miniszter nem mindennapi
közvetlenségről és a problémák
iránti nyitottságról tett tanúbizony
ságot.
(Folytatás a 4. oldalon)

Négy új bizottság

November 4-én tartotta első munkaülését Celldömölk Város Ön
kormányzatának képviselő-testülete. Két napirendi pont került a vá
rosatyák elé. Az elsÖ: a celli, az alsósági és a pityervári városrészek
szennyvízcsatorna-hálózatának építésére kiírt közbeszerzési pályázat
elbírálása. A második: a helyi Önkormányzati képviselők, bizottsági
tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló rendelet
újraalkotása.

November 6-án a Berzsenyi Dá
niel Gimnázium hagyományaihoz
híven idén is felavattak az elsős gó
lyákat. A program az új osztályok
bemutatkozó műsoraival indult.
Utána kezdődött a „beavatási szer
tartás", melyet a harmadik évfo
lyam és egy „indián törzsfőnök"

vezetett. Humorosan az elsőévese
ket is indiánokká „alakították" az
öregebb diákok. Végül a kis indiá
nok letették a gólyaesküt, melyben
tiszteletet fogadtak a felsőbb éve
seknek. A gólyaoklevelek átvétele
után kezdetét vette a tánc.
Fotó: V. L.
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Négy új bizottságot választott a képviselő-testület
A celldömölki képviselő-tes
tület legutóbbi ülésén az első na
pirendi pont megtárgyalását
Dummel Ottónak, a műszaki
osztály vezetőjének előterjeszté
se előzte meg. Elmondta: A
szennyvízcsatorna-hálózat
fej
lesztését még a tavalyi évben ha
tározta el az önkormányzat. A ki
vitelezés lebonyolítására először
tizenegy cég adta be a javaslatát.
Referenciamunkáik
alapján
mindössze öten maradtak az
eséllyel pályázók között. Ennek
az öt pályázatnak az elbírálása
vált időszerűvé.. „Nem biztos,
hogy a legolcsóbb, hanem öszszességében a legjobb pályázatot
kell elfogadnunk." - javasolta a
műszaki osztály első embere.
Szorgalmazta továbbá, hogy az
elbírálást előzze meg az illetékes
- a városfejlesztési, illetve a
pénzügyi - bizottságok vélemé
nye, javaslata. Kérte tehát az el
bírálás elhalasztását, mivel az
adott pillanatban ezek a bizottsá
gok még nem álltak fel.
Erdélyi Antal képviselő a kö

vetkező ellenvetést tette: Nem
szerencsés, ha a képviselő-testü
let rögtön halogatással, aktatolo
gatással kezdi a munkáját. Ha a
pályázatok értékelhetők, hozza
meg a döntést a testület - java
solta.
Fehér László képviselő az
alábbi módon fogalmazta meg
véleményét: 385 millió forint
sorsáról van szó. Szerencsés lenne,
ha az új, a döntéshozatal folyama
tában még részt nem vett képvise
lők is bekapcsolódnának ebbe a
munkába. Számszaki adatokkal
alátámasztott bizottsági vélemé
nyeket sürgetett a képviselő.
Makkos István polgármester
ellenvetésében elmondta: A pá
lyázatok a jelenlegi állapotukban
nem elbírálhatók. Ha el is marad
a döntés, ez nem befolyásolja,
nem lassítja a beruházás megva
lósítását. Javasolta tehát a döntés
elnapolását arra az időpontra,
amikor a bizottságok már meg
kezdték a munkájukat.
Ahhoz, hogy a bizottságok
megalakulhassanak, el kellett fo

gadni egy rendeletet, amelyik a
tiszteletdíjakról, illetve a juttatá
sokról szól. Ennek alapján a kép
viselők havi tiszteletdíját 25 ezer
forintban állapították meg. A bi
zottsági tagságért 5800 forintot
kap egy képviselő, ha két bizott
ságnak tagja, akkor 11 600 forint
illeti meg. A bizottsági elnökök
havi 20 ezer forintot kapnak a
munkájukért. A nem képviselő
bizottsági tagok tiszteletdíja
5800 forint havonta. Mindezek
az Összegek 1998. december 31éig érvényesek.
Ezt követően került sor a bi
zottságok felállítására, illetve a
bizottsági elnökök megválasztá
sára. Eszerint négy bizottság fog
működni a városban. A pénz
ügyi, gazdasági bizottság, a vá
rosfejlesztési, város üzemeltetési
és környezetvédelmi bizottság,
az egészségügyi és szociális bi
zottság, valamint a közművelő
dési, oktatási, gyámügyi és sport
bizottság. Valamennyi kilenc fő
vel fog dolgozni az alábbi szemé
lyi összetétel szerint.

Közművelődési,
oktatási
gyámügyi és sportbizottság: Hetényi Endre - elnök, Fehér
László, Hetényi László, PŐcze
Istvánné, Szálai Józsefné. A bi
zottság nem képviselő tagjai: Bene Csilla, Gasztonyiné Fódl Zi¬
ta, dr. Varga Gáborné, Venczellák András.
Pénzügyi, gazdasági bizottság:
Németh Dénes - elnök, Erdélyi
Antal, Farkas Zoltán, Fehér
László, Szabó Endre.
Városfejlesztési, városüzemel
tetési és környezetvédelmi bi
zottság: Nagy Kálmán - elnök,
Döme László, László Tibor,
Móger József, Somogyi Gyula,
Szabó Endre. Nem képviselő ta
gok: Balázs Béla, dr. Hollósy
István, Kreiner István.
Egészségügyi és szociális bi
zottság: Limpár József - elnök,
Géczy Zoltánná, Hetényi Lász
ló, Móger József, Pöcze István
né, Szálai József. Nem képviselő
tagok: dr. Nagy János, Ölbei
Mária, dr. Prohászka Ildikó.
N.J

Hógolyóztunk Schneebergben

Tizenegy év után ismét

Nagyszabású Katalin-bál
lesz Celldömölkön
Két meghívó fekszik előttem
az asztalon, mindkettőt Kapui
Gyula, a Fény együttes vezetője
adta. Mindegyik Katalin-bálra
invitál. A két bál között 11 év telt
el, hiszen az egyik meghívót
1987-ben nyomták, a másikat
1998-ban.
Az egyiket a Korona Étterem
ben rendezték (Hol van már az
épület?), a másik az újjávarázsolt
Sághegy Étteremben lesz. Az
egyiken Zsámboki Zoltán a
„bálgazda", a másikon a bál há
ziasszonya Huszár Hajnalka.
Mindkettőn olasható egy izgal
mas program: „a bál szépe" meg
választása. No és mindkettőn a
Fény együttes a közreműködő, i l 
letve a jelenlegin a rendező is.
Tehát ismét nosztalgiázik a Fény.
- Több, mint tíz éve nem volt
Cellben igazi nagy Katalin-bál.
Úgy gondolom, éppen itt az ide

je, hogy rendezzünk egyet, hogy
felelevenítsük a hagyományt mondja az együttes örökifjú ve
zetője. - Mindent meg fogunk
tenni azért, hogy aki eljön, iga
zán jól érezze magát. Biztos va
gyok benne, hogy nagyon jó han
gulat lesz.
A rendezvény színvonalát az
zal is emelni kívánjuk, hogy a
nyitótáncra a Kemenesalja Nép
tánccsoportot kértük fel. A bál
szépének megválasztása most is
nagy eseménynek ígérkezik, an
nál is inkább, mert a győzteseket
másnap (november 22-én, vasár
nap. V.L.) délelőtt 10 órakor hin
tóval sétakocsikázni viszi a vá
rosba Rozinán Ferenc.
Tehát: Katalin-bál Celldömöl
kön a Sághegy Étteremben 1998.
november 21-én 19 órai kezdet
tel. Zenél a Fény együttes.
V.L.

Figyelem!
A Tourlnform Iroda új telefonszáma: 423-940

A Berzsenyi Dániel Gimnázium
tanulói október 16-án (szombaton)
- mintegy 40-én - tanáraink veze
tésével hegyi túrán vettünk részt.
Az ausztriai Schneeberg melletti
túrát Árbócz Tamás tanár úr szer
vezte. Ezer méter magasságig a he
gyet busszal közelítettük meg,
majd körülbelül még nyolcszáz
méter magasságig jutottunk gya
log. Fárasztó volt a menetelés, de
pihenésképpen a hegy tetején nap
sütésben hógolyóztunk. Körülbelül

háromórás gyalogtúra után indul
tunk visszafelé. Sajnos lefelé tör
tént egy baleset, egyik társunk ki-j
ficamította a bokáját. Az ő számára
fájdalmas élmény, számunkra ér-]
dekes látványt nyújtott mindez,
ugyanis végignézhettünk egy he-j
gyi mentést. Mivel nagyobb baj]
nem történt, ez a kis közjáték
kedvünket nem rontotta el. Vidá
man, mégis fáradtan tértünk haza. j
Köszönjük a kellemes napot.
Mészáros Tibor II
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Átadták
a jánosházi
tornacsarnokot
BŐ négy esztendővel ezelőtt 1994 februárjában - fogant meg
a gondolat az akkor 3 éve műkö
dő Szent Imre iskolában tornate
rem építéséről. Októberre tisztá
zódtak az elképzelések. A terv
dokumentációt Csaba László
készítette, aki időközben el
hunyt, a munkát Csabáné Ju
hasz Sára fejezte be. Az alapo
zási munkák 1995 őszén kezdőd
tek, egy év után tető alatt volt az
épület. Az elmúlt év a belső mun
kálatoké volt. Idén megtörtént a
külső vakolás és a műszaki át
adás. Mindezt Pavlics István
plébánostól tudtuk meg, aki ha
talmas munkát végzett a csarnok
létrehozásában. A plébános jogos
büszkeséggel mondhatta, hogy
mindent önerőből csináltak, ren
geteg társadalmi munkával, egy
fillér állami támogatás nélkül.
Az átadási ünnepségen - me
lyen jelen volt Kovács Ferenc
országgyűlési képviselő és dr.
Gömbös Ferenc polgármester is
- csaknem szűknek bizonyult az
új létesítmény, annyian voltak je
len. Szép számmal tették tiszte

letüket az egyház részéről is. A
létesítményt dr. Konkoly István
megyés püspök áldotta meg és
adta át a tanulóifjúságnak. Őt kö
vetően dr. Fülöp Tibor, a Püs
pökkari Titkárság közoktatási fő
tanácsadója fejezte ki örömét.
Mint mondta, a gyermekszemek
ből azt olvasta ki, hogy az iskola
tanulói nagyon is megérdemlik
az új csarnokot.

Ezután a tanulók vették birtok
ba a küzdőteret, és több részből
álló, változatos tomabemutatót
tartottak, amit a hálás közönség
sok tapssal jutalmazott. A legna
gyobb sikert talán az iskola szek
rényugró csoportja aratta. A fel
sősök gyakorlatait Németh Já
nos testnevelő tanár, az alsósokét
Farkas Ferencné és Szabó Istvánné tanította be.

Programajánló
Október 31-én Alsóságon tartot
ták meg a halottak napi megemlé
kezést. Az evangélikus templom
ban az ökumenikus istentiszteleten
dr. Koltai Jenő katolikus, SzentPály-Juhász Imre református és
Vető István evangélikus lelkész
hirdetett Igét. Ezt követően megko
szorúzták az első, illetve a második
világháborúban elhunyt áldozatok
emléktábláját. A megemlékezések
sora a ravatalozónál folytatódott,
ahol irodalmi műsort mutattak be a
hitoktatásban részt vevő gyerekek.

BEVEZETÉS A BIBLIA
VILÁGÁBA
címmel folytatódik az októ
berben megkezdett előadássoro
zat
Előadó: Soós Attila bibliaok
tató
Időpontok: november 25., de
cember 9.
Helyszíne: a KMK 3-as elő
adóterme.
Az előadássorozat témája:
KIK A BOLDOGOK?

LOS ANDINOS
KONCERT
Időpontja: november 21-én,
19 óra.
Helyszín: a KMK nagyterme.
Jegyek: 250 forintos áron a
KMK jegypénztárában váltha
tók.
SZÍNHÁZ
November 29-én (vasárnap)
19 órakor
JÓKAI MÓR: A BOLON

A többfunkciós épület valóban
impozáns. A tornaterem egyúttal
színházterem is, színpaddal bő
vítve; helyet kap benne az egy
házközség
karitász-csoportja,
cserkészcsapata, ifjúsági csoport
ja, valamint az iskolai könyvtár.
Az intézmény vezetői szeretnék,
ha a létesítmény igazi közösségi
házzá válna.
Völgyi L.

DOK GRÓFJA (zenés bohó
ság). A Budaőrsi Játékszín be
mutatója.
Helyárak: 1. hely: 1000 forint,
2. hely: 900 forint, nyugdíjas- és
diákjegy: 800 forint.
KARÁCSONYI
TÁRLATOT
rendeznek VARGA GÁBOR bú
tor, GALOVICH JÓZSEF por
celán, SIMON ZSOLT JÓZSEF
porcelán munkáiból.
A kiállított tárgyak a helyszí
nen megvásárolhatók!
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Oktatási fórumot tartottak Celldömölkön
(Folytatás az I.

oldalról)

Közvetlenek és szívből jövőek
voltak első szavai is, amelyekkel
megköszönte a gyerekek és felké
szítő tanáraik munkáját abban a
műsorban, amellyel ez alkalomból
fogadták.
Celldömölk város valamennyi
iskolája képviseltette magát egyegy rövid műsorszám erejéig. A
sort az Eötvös Loránd Általános Is
kola tanulói nyitották meg: tor
nászcsapatuk szer- és talajtorna
gyakorlatokat mutatott be. (Felké
szítőjük: Kovács Hajnalka.) Majd
a sági iskolások következtek: ének
karuk vidám hangulatú, igazi suli
dalt énekelt. (Felkészítőjük: Raffai
Katalin.) Ezután az Ádám Jenő Ze
neiskola növendékei mutatkoztak
be, Vivaldi-darabot játszottak a kis
muzsikusok. (Felkészítőjük: Fülöp
Balázsné, Orosz Sándor és dr. Tóth
Lajosné.)
Karinthy Frigyes „Előszavát"
Vinter Krisztina, a Berzsenyi Dá
niel Gimnázium tanulója mondta
el. (Felkészítője: Kiss Zsuzsa.) Ezt
követően a Gáyer Gyula Általános
Iskola Tücsök Bábcsoportja: Struccok tánca című bemutatója követ
kezett. (Felkészítőjük: Nagy Már
ta.) A Kemenesalja Néptánccso
port ifjú táncosait Ipsics Péter ké
szítette fel. A sort a Szent Benedek
Általános Iskola tanulói zárták,
akik Sillye Jenő: Szállj dalom című
művét adták elő. (Felkészítőjük:
Tarafás Ildikó.)
A kis nebulók műsora azért is
kedves volt a miniszter számára,
mert mint mondta „A felelősséget
a miniszter számára a GYEREK je
lenti. Az Oktatási Minisztérium
dolga pedig a GYEREKEK sorsá
nak befolyásolása."
A miniszter pontosan tudja és
érzi, melyik két kérdés foglalkoz
tatja a pedagógusokat. E kettő köré
csoportosította tehát a mondaniva
lóját.
A jövő évet az „ígéretes" jelző

vel illette. A következő esztendő
ben 480 milliárd forintot költhet
oktatásra a minisztérium. A szak
tárca vezetője így folytatta: az ön
kormányzatok ugyan jó gazdái vol
tak az oktatási rendszernek, mégis
nagy a különbség a különböző te
lepüléstípusokon élő gyerekek ok
tatása között. Nagy a szakadás, ha
egy fővárosi, illetve egy kistelepü
lésen tanuló gyerek teljesítményét
és lehetőségeit nézzük. Az iskola
az elmúlt négy évben nem az esély
különbségek csökkentését valósí
totta meg, sokkal inkább az esély
különbözőség erősítéséhez járult
hozzá. A gyerekek délutáni prog
ramjai kiszorultak az iskola falain
túlra, lecsökkentek azok az alkal
mak, amikor a gyerekközösségek
együtt lehettek a tanórákon kívül
is. Ezek hiányában pedig nem ala
kulhat ki a közösséghez tartozás
igénye, az együvé tartozás érzése.
Ki is szervezhetne délutáni és hét
végi programokat a gyerekeknek?
- tette fel a továbbiakban a kérdést
Pokorni Zoltán. A pedagógusok
kétharmada bérkiegészítő keresetre
szorul. Eddig a gyerekekre fordít
hatták a szabadidejüket, most
azonban külön munkát kell vállal
niuk ahhoz, hogy a keresetüket ki
egészítsék. Talán javít valamit
ezen a helyzeten a januártól várha
tó 16 százalékos béremelés, amely
hez szeptembertől újabb 3 százalék
jön.
A minisztériumban elengedhe
tetlen lépésnek tartják a NAT felül
vizsgálatát. „A meglévő struktúra
ugyanis aggodalomra ad okot" folytatta a miniszter. Iskolaszerke
zeti kérdésben a hagyományos 8 +
4 osztályos rendszer látszik a reális
megoldásnak, ezt kell stabilizálni.
Az elmúlt négy évben a sok kis
helyi tanterv szétaprózta és össze
hasonlíthatatlanná tette az iskolák
teljesítményét. Nem az egységcsen
mérhető eredményeket támogatta,
sokkal inkább a különbségeket, a
szélhúzást erősítette. Ezen válloz-
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tatni és a pedagógusok bérét ren
dezni - ez most a minisztérium el
sődleges feladata - fejezte be be
szédét Pokorni Zoltán.
N. I .
Kedves igazgató kolléganő!
Kolléga!
Kérem, engedje meg, hogy ez
úton is köszönetet mondjak az ok
tóber 28-án, szerdán 16 órakor Po
korni Zoltán miniszter úr által
megtartott Oktatási Fórumon való
részvételéért.
Köszönöm, hogy tantestületéből
mindenkit elhozott, akit csak lehe
tett erre az őszinte, jó hangulatú
rendezvényre, ahol jogos kérdé
sekre korrekt válaszokat adott a
miniszter úr. Bizonyos vagyok
benne, hogy senki nem bánta meg,
aki vette a fáradságot, és megtisz
telte jelenlétével az Apáczai Kiadó
rendezvényét
Szeretném tolmácsolni Pokorni
Zoltán miniszter úr elismerését az

szervizelése
garanciával.

és

javítása

FODOR TAMÁS o k i . ü z e m m é r n ö k

Szíves üdvözlettel:
Esztergályos Jenő
Apáczai Kiadó

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

C e l l d ö m ö l k ö n a S á g i u. 16. sz. alatti
Celli szerviz: 95/420-084; Soproni Központ: 99/318-587
- TV - VIDEÓ - HIFI
- KAMERÁK,
- MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK,
- COMPUTER MONITOROK

igen színvonalas műsorért, amelyet
intézményének tanulói adtak. Mél
tó módon képviselték Celldömölk
tanulóifjúságát.
Köszönöm a szülőknek, hogy
ilyen tehetséges tanítványokat ad
tak a celldömölki általános és kö
zépiskoláknak.
Köszönöm, hogy elismeréssel,
örömmel és boldogító érzésekkel
ajándékoztak meg bennünket, szer
vezőket
Az Apáczai Kiadó a jövőben is
esztétikus, szép kivitelű, igényes és
korszerű, alacsony árfekvésű tan
könyvekkel szolgálja majd a kisis
kolásokat és a tizenéves korosztá
lyokat.
Kérem, e levél tartalmát szíves
kedjék ismertetni nevelőtestületé
vel is!
Köszönöm.

*íl
-
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Celldömölk, Építők útja 2.
CSEMPE és JÁRÓLAP értékesítése
BAUMIT vakolatok
zártszelvények, lemezek, idomacélok
AGA ipari gáz ( C O 2 O 2 )
acetilén, kevert gáz ( C 0 2 A r )
élelmiszeripari gáz ( C O 2 ) kaphatók
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Ajakosság

nagy része megértette:

a hozzájárulást,

az áldozatvállalást

nem kell sajnálni'

Tima László a város alpolgármestere
Október 29-én, az újonnan megválasztott képviselő-testület
alakuló ülésén ismét Tima Lászlói választották alpolgármester
ré a városatyák.
Tima László 1928-ban szüle
tett Csornán, 4 gyermekes vas
utas családban. 8 éves volt, ami
kor a család Celldömölkre költö
zött, azóta itt él. Iskoláit is itt
kezdte, majd a szegedi piarista
gimnáziumban, illetve a pápai
bencés gimnáziumban volt kö- '
zépiskolás. 1951 -ben szerzett
magyar-történelem szakos kö
zépiskolai tanári diplomát az
Eötvös Loránd
Tudomány
egyetemen. Friss diplomásként
visszakerült Celldömölkre, és 3
évig
kollégiumigazgatóként,
majd a gimnázium tanáraként
dolgozott. 1957 és 1972 között
az intézmény igazgatója volt.
1989-ben vonult nyugdíjba.
Tima László, mint közösséget
kedveló fiatal, mindig tagja volt
az ifjúsági szervezeteknek. Ké
sőbb, mint felelős beosztásban
levő, közismert személyiség
igyekezett minél többet tenni a
lakóhelye fejlődéséért. Ez a tevé
kenysége egybeesett azzal az

időszakkal, amikor Celldömölk
nagyközség létszámában várossá
„érlelődött".
A képviselő-testületnek kez
dettől tagja volt. Alpolgármesteri
tevékenységében az vezérelte,
hogy a város különböző telepü
lésrészei idővel egy szinten le
gyenek, s e tevékenységének a
jövőben is fontos szerepet tulaj
donít. A fejlettség fokmérője ter
mészetesen Celldömölk fejlettsé
ge - figyelemmel a hagyomá

nyokra, az oktatásra, a művészeti,
zenei kultúrára, hitéletre stb.
Mindig fontosnak tartotta a
„peremkerületeken" tett sétákat,
a találkozásokat, a beszélgetése
ket az ott élő emberekkel. így is
merheti meg igazán az őket fe
szítő problémákat - vallja - , s ezt
a jövőben is fontosnak tartja, hi
szen csak úgy tud segíteni, ha ké
rik. Ha pedig nem kérik, megte
szi kötelességből.
Az államalapítás 1000. évfor
dulójára való készülődésben ki
emelt szerepet szán a romtemp
lom, a régi bánya, a vasút múltja,
sorsa bemutatásának. Fontosnak
tartja, hogy a megemlékezések
olyan hangsúlyt kapjanak, ami
kifejezi: ez a város egy régi ben
cés apátsági település.
A S ágheggyel kapcsolatban
kifejtette: örül annak, hogy a
hegy visszakerült egy történelmi
borvidékhez. Úgy érzi, neki ezzel
kapcsolatban az a legfontosabb
feladata, hogy közvetve meg
győzze a közel ezer szőlősgaz
dát: a szőlészetben csak egy ha
tározott megújítással érhető el
eredmény. Annál is inkább, mert

Különös tisztelet a szép női test iránt
Hans Joachim Kersten fotói a KMK-ban
A celldömölki Kemenesaljái Művelődési
Központ ad otthont Hans Joachim Kersten
német fotóművész munkáinak. A kiállítás
megnyitóját október 22-én tartották. Ez alka
lomból Tóth Emőke szobrász méltatta a mű
vész munkásságát. Hans Joachim Kersten
Németországban él(t), de nemrégiben Rum
ban vásárolt magának házat. A kiállításon lát
ható képeinek nagy része azonban még nem
Magyarországon, hanem Németországban, i l 
letve Franciaországban készült.
A fotók központi témája az emberi test,
egészen pontosan a női test szépsége. Lehct-c
ma még ezzel kapcsolatban bármi újat, bármi
érdekeset mondani? A mai ember számára a
NOI TEST már elvesztette varázsát. Olcsó
reklámfilmek még olcsóbb reklámfogásként
ást sem tudnak felhasználni, mint a női tes
tet. Megannyi példát sorolhatnánk, hogyan
Járatódott le a NŐI SZÉPSÉG. Hans Joachim
™
munkái itt kezdenek felértékelődni a
utasra ' ' °gatók szemében. Hiszen a mtfesz maga is reklámszakember. Ellentétben
^rsaival, emelkedett lélekkel, művészi
szemmel képes nézni, látni, és láttatni,
láth
"
és színes képeket egyaránt
aulaiunk a fotói között. Az előbbiek műtekészült, beállított képek, melyek lét
m
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rejöttében a fény volt a művész érzésvilágá
nak közvetítője. A fény a varázslat eszköze.
„Varázsolni" tudtak vele már az impresszio
nisták is, varázsol most a fényképeken Kers
ten is. Nincsenek fényképészeti trükkök, nin
csenek mesterkélt beállítások. Van játék, van
titok, van szépség és van harmónia. Pontosan

Celldömölk, Alsóság, Izsákfa,
Mesteri és Kápolna hegyrészei
bizonyos dolgokat nem mindig
értelmeznek egyformán.
Az újraválasztott alpolgármes
ter elmondta azt is, hogy a 10
ezer lélekszámon felüli városnak
előnyei is vannak, de sok áldoza
tot, kötelezettséget jelent ez a la
kóinak is. Bebizonyosodott, hogy
a lakosság nagy része megértette:
a hozzájárulást nem kell sajnálni,
hiszen a város szebbé, jobbá té
tele olyan tevékenység, aminek
maga a település látja hasznát.
Megemlítette: fontosnak tarta
ná a város összes parkját, ligetét,
utcáját áttekinteni kertészeti
szempontból. Kulturált környezet
re van szükség, hiszen az elburján
zó bokrok, az átláthatatlan sűrűség
a kosznak, piszoknak, az emberi
gyengeségnek a melegágya.
Tima László alpolgármester
bízik benne: ereje és egészsége
lehetővé teszi, hogy a következő
4 évben is azzal a felelősséggel
dolgozzon Celldömölkért, amit
akkor érzett, amikor friss diplo
másként visszatért a városba.
Völgyi László

úgy és pont olyan mértékben, amennyire já
tékos, titkos, szép és harmonikus lehet egy
szépen ívelt női hát, csípő vagy mell.
A színes fotók tengerparti környezetben je
lenítik meg a NŐT. Kifinomult lelki gazdag
ság kell ahhoz, hogy a természet alkotta tö
kéletes dűnesor látványa felidézzen egy
ugyanilyen tökéletes emberi alakot. A termé
szetben meglátni, és párhuzamba állítani ezt
a test szépségével: a tisztelet jele. Mert Hans
Joachim Kersten képeiből sugárzik a tisztelet
és csodálat a természet adta szép női test
iránt.

Németh I.Fotó: Völgyi
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Búcsú Pejkó Zoltántól
Ismét kevesebben lettünk egy igaz emberrel. Eltávozott közülünk
Pejkó Zoltán, városunk egyik közismert és köztiszteletben álló egyé
nisége. Ezt a tiszteletet lokálpatriotizmusával, munka- és embersze
retetével vívta ki.
A hajdan Pápára bejáró diák sok kedves barátot szerzett magának.
A középiskola befejezése után az ajkai szénbányánál dolgozott, majd
több mint 3 évtizeden át a Vas Megyei Állami Építőipari Vállalat
alkalmazottja volt. Nemcsak Celldömölkön ismerték és szerették, ha
nem munkája után egész Vas megyében. A pénzügyi utókalkulációs
csoport vezetőjeként felelősen, mindig fegyelmezett, feszes munkával
vigyázta a vállalat tevékenységének gazdaságosságát.
Munkatársai szerették emberségéért, jó kapcsolatteremtőkészségé¬
ért, pontos, precíz munkavégzéséért. Nem véletlenül irányította más
fél évtizeden át a vállalati munkaügyi döntőbizottságot.
Feleségével együtt 4 gyermeket neveltek fel egy keresetből az 50-es,
60-as években, s mindegyik gyermekük egyetemet, főiskolát végzett.
Nyugállományba vonulása után sem maradt tétlen, napi 4 órában
a költségvetési üzemnél dolgozott. Sportszeretete ösztönözte abban,
hogy részt vegyen a CVSE baráti körében. Soha nem hiányzott a
1 abdarú gó -mérkőzésekről.
Mély vallásossága, hite vitte őt az egyházi közösségbe, ezért vette
vállára a római katolikus egyházközség által rábízott feladatokat.
1990-től 4 éven át tagja volt a városi képviselő-testületnek is.
Hirtelen távozásával igazi közéleti embert veszítettünk el.
M.

Polgármesteri búcsúztató
a ravatalnál
Búcsúzunk Tőled, Zoli bácsi!
Különleges ember voltál. Sok
Ez a búcsú mindenki számára ne szor és sokan hangoztatják azt,
héz és fájdalmas. Annak is, akit hogy ők keresztények, és tettekkel
barátodnak tekintettél, és annak nem bizonyítva mindezt csak e
is, aki csak ismerősként üdvözölt szó jelentése mögé bújva próbál
az utcán, de az biztos, hogy mind ják igazolni önmagukat. De Te
nyájan tisztelőid voltunk. Te vol valóban keresztény ember mód
tál az, aki nem kis nehézségek jára éltél. Mélyen vallásos voltál,
árán teremtetted meg feleséged és ebből fakadóan nem a szavak
del együtt gyermekeidnek a meg érdekeltek, és nem hangoztattad
élhetéshez és érvényesüléshez keresztény mivoltodat, hanem
szükséges alapokat, mindig ke egész életed, melynek nagy része
ményen és tisztességesen dolgoz családodé, másik része pedig az
va, senkit meg nem bántva és hát egyházé és más közösségeké volt,
térbe szorítva.
mindezt igazolja.

Sok csalódás ért Téged is. Mi
kor megismertelek 1990-ben, és
megtiszteltél azzal, hogy bará
toddá fogadtál, korodat megha
zudtoló töretlen lendülettel vetet
ted magad a közéletbe, bízva ab
ban, hogy most valóban eljött
egy olyan világ, amely kedvedre
való, ahol az őszinte szív és a
tiszta lélek elég ahhoz, hogy kö
zös célokért önzetlenül dolgozva,
világmegváltó tetteket lehet vég
rehajtani.
Emlékszem még, hogy milyen
energiával készítettük elő a vá
lasztásokat, hogy a KDNP színei
ben megmutassuk ennek a közös
ségnek a tenniakarását és az
együvé tartozás akadályokat le
győző erejét.
Négy évig dolgoztunk együtt,
és együtt kellett megélnünk azt,
hogy reménycink szép lassan
szertefoszlottak, és meg kellett
győződnünk arról, hogy hangza
tos jelszavak és a kereszténység
szólamai mögé bújt emberek is
gyarlóak, és sokszor nem külön
bek más embertársaiknál. Nagy
csalódás volt mindez számodra
is, és beszélgetéseink során min
dig láttam, hogy ez az a dolog,

Új kiállítás a

amely a szívedet mindig bántotta,
és fájdalommal töltötte el.
Te valóban igaz keresztény
ember voltál. Mindenkiben csak
az embert nézted, pártállás és fe
lekezeti hovatartozás nélkül ítél
tél meg mindenkit. ítélted meg
emberségét és mondtál véle
ményt róla. Mindenben csak ta
nulhatunk Tőled, hiszen a felesé
gedhez és a családodhoz való ra
gaszkodásod, aggódásod és a kö
zösséghez való kötődésed mind
nyájunk számára példaértékű
volt. Neked megadatott az, hogy
igaz ember módjára most felülről
nézd a mi vergődésünket, és ab
ban reménykedhetsz, hogy a Te
életedből és barátságodból merí
tett erő is biztos támpontot jelent
het a mi földi életünk alakításá
hoz.
Búcsúzom Tőled, Zoli bácsi,
egy igaz barátot veszítettem el, és
az egész város szegényebb lett
haláloddal, hiszen Te azon ceü~
dömölki polgárok közé tartoztál,
akik mindenki előtt köztisztelet
ben állva őszinte megbecsülést
vívtak ki maguk számára.
Köszönöm őszinte barátságo
dat, nyugodjál békében!

zeneiskolában

Egy autodidakta
festőművész képei
November 3-án nyílt kiállí
tás Demeter Imre festményeiből
az Ádám Jenő Zeneiskolában.
A hajdúnánási származású
autodidakta festőművész képei
úgy tükrözik a valóságot, hogy
közben az alkotó személyes él
ményeit is elénk tárják.
Tájképei - melyek gyakran
ábrázolják az Alföldet - a ter
mészet szeretetéről tanúskod
nak.

Portréképeinek alakjai pon
tos és jellemző karakterrel ren
delkeznek.
A zeneiskola nagytermében
a művész százhetven alkotásá
ból közel negyven tekinthető
meg.
A kiállítás a hónap végéig lá
togatható.
Felvételünkön:
Gémeskút
(60 x 70 cm, olaj).

Új Kemenesalja kéthetente!
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Jubileumi emlékünnepség
Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
150. jubileumi évében, a celldömölki evangélikus templom
újraszentelésének 101. évfordulóján,
és a Celldömölki Honismereti Munkaközösség 25 éves fennállása
alkalmából tisztelettel meghívjuk
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AKCIÓ!

jubileumi emlékünnepségünkre
1998. november 29-ére, Celldömölkre.
PROGRAM
9 órakor
Edvi Illés PaI-emlékülés
a városháza dísztermében
Makkos István
polgármester köszöntője
D Szebik Imre,
az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke megnyitó beszéde
Káldos Gyula: Ki volt Edvi Illés Pál?
Tóth Péter: Helytörténeti adatok Edvi Illés Pál írásaiban
10 óra 35 perckor
Edvi Illés Pál-emléktábla avatása
az evangélikus templom bejáratánál
11 órakor
Templomszentelő istentisztelet

Tisztelt Ügyfelünk!
Most vásároljon karácsonyi

Postáinkon 1998. december 5-ig
C S A K 7 FT-BA KERÜLNEK
a szóló karácsonyi képeslapok!

12 órakor
Az evangélikus egyházközség ünnepi közgyűlése
12 óra 20 perckor
Edvi Illés Pál-emlékkiállítás megtekintése
a Kresznerics Ferenc Könyvtárban
14 órától
Vas megyei honismereti körök, helytörténészek találkozója
a könyvtárban

Celldömölk város önkormányzatának
36/1998. (XI. 4.) sz. rendelete
a helyi Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, bizottsági
elnökök tiszteletdíjáról,juttatásáról
Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete a pol
gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 17. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1-§
(1) A városi képviselőt - a polgármester és az alpolgármester ki
vételével - havonta 25 000 Ft tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.
(2) Ha a képviselő egy bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdí
jon felül havonta 5800 Ft.
(3) Ha a képviselő kettő vagy több bizottságnak tagja, a tiszteletdíja
az alapdíjon felül havonta 11 600 Ft.
(4) A bizottság nem képviselő tagja havonta 5800 Ft tiszteletdíjban
részesül.
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több
tisztség, bizottsági tagság esetén is - havonta 20 000 Ft.
(6) A részönkormányzatok vezetői a bizottsági elnökökkel, a
részönkormányzatok tagjai a bizottságok nem képviselő tagjaival es
nek egy tekintet alá.
2.§
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat közigazgatási területén a
tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet
biztosít az alsósági települési képviselők számára.
(2) A képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő
testületi tagját az (1) bekezdés kivételével nem részesíti a következő
természetbeni juttatásban:

képeslapot!

Magyar Posta
Magyar Posta
Részvénytársaság
Igazgatósága

Postáink
gazdag
karácsonyi
képeslapkínálattal
állflük
rendelkezésére!

a) Az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési
eszközök igénybevételérc jogosító utazási bérlet.
b) önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezmé
nyes vagy térítésmentes igénybevételével.
3.8
A képviselő-testület a képviselői tevékenységet segítő közlönyöket
a bizottságok irodahelyiségeiben a képviselők rendelkezésére bocsát
ja.
Előfizeti számukra az önkormányzat Űj Kemenesalja címiX lapját,
illetve a Házi Jogtanácsadót.
4.§
A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa
előlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni.
A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
5.5
A rendelet 1. §-ában meghatározott tiszteletdíjak kifizetéséről a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, azt minden
hónap 10. napjáig kell kifizetni.
6. §
Nem illeti meg a városi képviselőt, a bizottság elnökét és tagját,
valamint a részönkormányzat elnökét és tagját a rendeletben foglalt
tiszteletdíj, ha adott hónapban sem a képviselő-testület, sem a bizott
ság munkájában nem vesz részt.
7.8
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1998.
október 19-étől kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
többször módosított 2/1995. (I. 11.) sz. rendelet.
Celldömölk, 1998. november 6.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

Egy „életrevaló" jánosházi csapat
Idén ötödik alkalommal indította el a Pharmavit Rt. a NEVI
támogatásával az Életrevaló Plussz elnevezésű versenyt általános
iskolák 5-6. osztályosai számára. Ezúttal a jánosházi Szent Imre
Általános Iskola NYERÖTIZES elnevezésű csapatának kezdemé

ftfn

nyezésére készült „távinterjút" közöljük - ez is a versenyfelada¬ van
tok közé tartozik. Az interjúalany —mint kiderül - dr. Kiss László órá
a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja, aki levélben h a l
válaszolt a neki feltett kérdésekre.
jelt

Távinterjú dr. Kiss László alkotmánybíróval
Mindenekelőtt őszintén köszö
nöm, hogy az interjú kapcsán
rám gondoltak (gondoltatok).
Egészen biztos vagyok abban,
hogy érdemtelenül esett rám a
választás, és emiatt nálam kivá
lóbbak maradtak ki a korból.
Mégis úgy gondolom, köteles
ségem választ adni a kedves kér
désekre. Megkísérlem ezt akkor
is ha tudom, hogy egynémelyikükre nem tudok majd jól „meg
válaszolni". Nézzük hát egyen
ként:
- Hány évig élt Jánosházán?
- 1951-ben születtem, 1969-ig
éltem Jánosházán, ott jártam ál
talános és középiskolába.
- Milyen a kapcsolata János
házával?
- Szüleim a jánosházi temető
ben nyugszanak, két testvérem
ma is Jánosházán él, így nagyon
erős a kötődésem a községhez.
„Szakmai" kapcsolataim is jók,
munkáimból, könyveimből min
dig küldök a polgármester és a
jegyző úrnak, remélve, hogy azo
kat tudják használni a napi mun
kájukban.
- Gyakran jár ide?
- Amint csak tehetem, megyek
„haza". Mindig igyekszem útba
ejteni a szülőfalumat, s ünnep
számomra, ha hazajutok 1-2 órá
ra is. „Célzottan" évente 2-3-szor
utazok Jánosházára.
- Visszavágyik-e?
- Igen, amíg élek. Pécsett itt
hon, Jánosházán otthon vagyok.
- Milyennek találja a régi, s a
mai Jánosházát?
-Ugyanaz, de mégis más. Ne
kem azonban ma is szép, sőt egy
re jobban szépülő. Évről évre új
intézmények, épületek nőnek ki
a földből, mutatván, hogy van fe
lelős gazdája a falunak.
- Jó gyerek volt?
- K i a jó gyerek? Ha az, aki
nek volt csúzlija, kirúgta labdá
val az ablakot, „rendes ruhában"
futballozott, az rossz gyereknek
minősül, nos, akkor én rossz gye
rek voltam. Azt hiszem azonban,
mindig volt bennem köteles
ségérzet és kötelességtudat, s
mindig tudtam különbséget tenni
a jó és a rossz között. Ha ez utób
bi már önmagában J ó v á " tud
tenni egy gyereket, akkor jó gye

rekvoltam. Azt hiszem azonban,
ugyanolyan jó és rossz gyerek
voltam, mint a többi gyerek, s ez
alighanem így is van rendjén.
- Hogy tanult?
- Jó és jeles tanuló voltam, a
gimnáziumban azonban inkább
csak jó (4,0-4,5 közötti). A jeles
érettségimre azonban most is
büszke vagyok, mert annak iga
zán komoly értéke volt, hiszen az
akkor még működő jánosházi
gimnázium nagyon igényes volt,
szigorúak voltak a tanáraink.
(Hál* Istennek!)
- Hová járt középiskolába,
egyetemre?
- Mint mondtam, Jánosházán
érettségiztem 1969-ben, a jogi
egyetemet Pécsett végeztem
1974-ben.
- Miért választotta ezt a pá
lyát?
-Mindig szerettem a közösség
ügyeivel foglalkozni,
eléggé
„nyitott" ember voltam, így ma
gától értetődő volt a pályaválasz
tás. Egyébként az egyik bátyám
is jogász, jelenleg ügyvéd Buda
pesten.
- Hogyan valósította meg a
céljait?
- Azokat nem lehet megvaló
sítani, csak arra lehet kísérletet
tenni, hogy a mindennap újrafo
galmazódó feladatokat és célokat
megoldjuk, illetőleg elérjük.
Versenyfutás - ebből a szem
pontból - az élet, s fogunk ma
gunk után hagyni teljesítetlen
célokat és megoldatlan feladato
kat.
—Mit kellett tenni ahhoz, hogy
alkotmánybíró legyen?
—t Dolgozni, de nem azért,
hogy alkotmánybíró lehessek.
Úgy gondolom, talán egyetemi
tanárnak sem vagyok rossz, v i 
szonylag sok könyvet és tudo
mányos publikációt „követtem"
el (kb. 5000 oldal összterjedelemben), sok szakmai szervezet
nek voltam a vezetője, tagja. (Na
és még egy: 45 évesnél fiatalabb
tagja nem lehet ennek a 11 tagú
testületnek. Én is „beértem", 47
éves vagyok, ez idő szerint a leg
fiatalabb magyar alkotmánybí¬
ró.)
- Híresnek érzi magát?
- Amíg cl tudom viselni még

len

magamat, addig nincs baj. Őszin
tén szólva azonban az én mun
kám nemcsak (sőt egyáltalán
nem) ünnepnapokból, hanem
munkanapokból áll, így nem érek
rá arra, hogy saját fényemben
sütkérezzek. (Hétfőn, kedden,
szerdán vagyok Budapesten, ek
kor reggel 1/2 5-től este 10 óráig
a dolgozószobámban.) A fel
hajtást egyébként utálom, a
protokolláris díszelgést a feltétle
nül szükséges mértékre korláto
zom.
-Munkájában ki a példaképe?
- A pontos, meghatározott
rend szerint élő és dolgozó em
ber. K i nem állhatom az üresjá
ratokat, a semmittevést.
- Szereti-e a munkáját, mit
szeret benne?
- Igen, nagyon szeretem a
munkámat. A változatosságot, az
örök kihívást szeretem benne.
Azt, hogy kezdetben minden ügy
megoldhatatlannak látszik, s az
után fokozatosan tisztul a kép, s
mire a megoldáshoz jutok, már
minden olyan egyszerűnek, ma
gától értetődőnek látszik.
- Képviselt-e munkája során
jánosházi érdekeket, akár ma
gánemberét, akár a közösségét?
- Erre a kérdésre nem egysze
rű válaszolni, hiszen az én mun
kakörömmel nem férne össze va
lamiféle „kijáró" szerepkör. Ma
gánemberként azonban - ha tu
dok - mindenkinek adok taná
csot, aki hozzám fordul. A köz
séggel való szorosabb kapcsola
tok kiépítése terén még biztosan
vannak további lehetőségek,
azon leszek, hogy ezek közül mi
nél többet megtaláljunk.
- Hozott-e már olyan döntést,
amit megbánt?
- Ha az ember valóban olyan
döntések meghozatalára törek
szik, amelyek mind a szakmai
felkészültségének, mind pedig a
lelkiismeretének
megfelelnek,
akkor soha nem lehet elégedett
önmagával. Egyébként minden
döntés valamiféle kompromiszszum eredménye, így mindig
csak egyfajta „optimumon" ho
zottnak számít, ami nem biztos,
hogy később rossz érzésként nem
száll majd vissza a döntéshozó
fejére.
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- Mi volt a legérdekesebb, il
letve a legrémisztőbb ügye?.
- A legérdekesebb ügyem az
ún. Bős-Nagymaros-ügy volt. Itt
az volt a kérdés, lehet-e hitelesí
teni egy olyan népszavazásra irá
nyuló kezdeményezést, amely
nek tárgya az, kíván-e Magyaror
szág duzzasztóművet létesíteni,
vagy sem. Ehhez az ún. Hágai
ítéletet kellett értelmezni, amely
igazán szép feladat volt. Minden
elsőre olvasott ügy rémisztő. A
fokozatok ezen belüliek: vannak
kevésbé és jobban rémisztő
ügyek. A feldolgozás során foko
zatosan szelídülnek, s válnak
egyre „barátságosabbá".
- Megfenyegették, megzsarol
ták már?
-Nincs olyan ember, akit min
denki elfogadna, főleg szeretne.
(Talán így is van ez rendjén.)
Egy alkotmánybíró azonban je
lenleg (még!?) kívülesik azon a
körön, akit fenyegetni, zsarolni
lehetne vagy kellene. A döntése
ket egyébként nem egy-egy bíró,
hanem a 11 tagú ún. „taláros"
testület hozza, így valójában az
egész testületet kellene fenyeget
ni vagy zsarolni, őszintén remé
lem, hogy erre még csak kísérlet
sem történik.
- Az életében mi volt eddig a
legnagyobb siker, a legnagyobb
nehézség?
- A legnagyobb elismerés (si
ker) nyilvánvalóan az volt, hogy
megválasztottak alkotmánybíró
vá. (S ebben az eljárásban kizá
rólag a szakmai-tudományos
múltam és egyéniségem került a
mérlegre. Megmérettettem és
nem találtattam könnyűnek, s ez
önmagában nagy megtiszteltetés
a számomra.) A legnagyobb ne
hézség mindennap újra és újra je
lentkezik. Ez valóban nem frázis,
a mi munkánkra tényleg ez a jel
lemző, hogy kizárólag nehézsé
gekkel van kikövezve.
-Hogyan telik egy napja?
- A hét első napján Budapes
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ten vagyok a hivatalomban. Hét
főn 1/2 10-töl lín. „teljes ülés"
van, amely nemegyszer délután 4
óráig is eltart. Itt hozzuk meg a
határozatokat, amelyek közül a
jelentősebbeket nyilvánosan ki is
hirdetjük. Este 9 óráig általában
az irodámban dolgozom, ezt te
szem kedden és szerdán is, úgy
azonban, hogy már 1/2 5 órakor
a helyemen vagyok. Csütörtökön,
pénteken (néha szombaton is) ta
nítok a pécsi jogi karon, nemegy
szer ezekre a napokra 6-8 óra elő
adás is esik. „Közben" járom az
országot, különböző - polgármes

tereknek, jegyzőknek szervezett
- tanácskozásokon veszek részt.
—Szabadidejében mivel foglal
kozik szívesen?
-Horgászok, vagy inkább hor
gásznék. Az idén annyira nem
volt időm, hogy a 17 ezer Ft-os
engedélyem fejében mindössze
egy darab 1,5 kg-os pontyot fog
tam, így hát az idén tényleg én
főzöm a legdrágább halászlét.
Szeretek (szeretnék) a termé
szetben lenni, de azt sajnos job
bára csak az ablakon át élvezem.
- Ön szerint ki az életrevaló?
- Az, aki úgy éli az életét,
hogy mindig, mindenütt feltalál

ja magát, s ehhez megfelelő op
timizmusa is van. (Pesszimistán
nem lehet senki életrevaló.) En
nek az életrevalóságnak azonban
van egy komoly korlátja, az,
hogy magatartásunkkal, „életre
való" cselekedeteinkkel nem
sérthetjük mások jogait. Nem
bún az, ha valaki gyerekkorában
életrevaló. A természet rendje
szerint való, hogy a gyerek ilyen.
Ezért nem büntetni kell, hanem
irányt, keretet adni ehhez az ele
venséghez, mozgékonysághoz.
- Értelmét látja-e ennek a
programnak?
- Igen, mert azt hiszem, ügyes

formában orientál arra, hogy
egészségesen éljünk.
— Ebben a tanévben (ezen ve
télkedő alatt) támogatna-e min
ket tapasztalatával?
- Ez nem lehet kérdés, magá
tól értetődően: igen. Azt persze
nem tudom, jól jámátok-e velem!
Kedves Tanárnő! Kedves
Gyerekek!
önnek jó egészséget, szép
szakmai sikereket, a gyerekek
nek eleven, életrevaló tanulók
hoz illő további szép hónapokat,
éveket kívánok.
Barátsággal:
Dr. Kiss László alkotmánybíró

Decemberben: Új Kemenesalja falinaptár
Lapunk szerkesztőbizottsága - az olvasók és a hirdetők körében
végzett felmérésekre, valamint az előző évek tapasztalataira hagyat
kozva - elhatározta, hogy megjelenteti az Űj Kemenesalja 1999.
évi falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár a korábbiakhoz
hasonlóan önköltséges, ami esetünkben azt jelenti, hogy a rajta
szereplő hirdetések bevételeiből fedezzük az előállítás költségeit,
így az olvasók ingyen kapják meg. A falinaptáron mintegy húsz,
névjegykártya méretű" hirdetés elhelyezésére van lehetőség. Ez per
sze csak átlagos méret, akik ennél nagyobb felületet szándékoznak
vásárolni reklámjuk elhelyezésére, ennek sincs akadálya. A korlá
tozott megjelenési hely miatt azonban fontos, hogy a vállalkozók,

Mikulás
váró
iocsásson meg Mikulás,
jaj, jaj, jaj,
16 a szívünk minékünk,
mint a vaj.
?sak egy kicsit veszekszünk,
(ét kis ördög van bennünk,
jaj, jaj. jaj.

MÁRVÁNY\
MUNKARUHA,
CSEMPE, JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Ceild., Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
Csempék, Járólapok
széles választéka.
Fürdőszoba-berendezések,
Waniterek, csaptelepek,
fugá2óanyagok,
csempe-,
járótapragasztók.

Szeretettelvárjuk
kedves
i
vásárlóinkat! i

Megkérdeztük
- válaszolt
Az iskolások számára papírhulladék-gyíijtési versenyt
hirdettek. Milyen lehetőség
van a város lakói számára a pa
pírhulladék külön gyűjtésére?
Kocsis Orsolya, a Polgár
mesteri Hivatal műszaki osz
tályának munkatársa:
- A szelektív hulladékgyűj
tés bevezetésének egyik állo
mása ez. Az első konténereket
az általános iskolák udvarán
helyeztük el, mivel a meghir
detett verseny miatt nagyon
sok papírhulladék gyűltottöszsze. Célunk, hogy a folyama
tosságra ösztönözzük a gyere
keket, ezáltal a családokat, il
letve más lakosokat is rászok
tassunk a szelektivitásra. A
gyerekek kétnapos kirándulá
sokat, egyéb díjakat kapnak
év végén jutalmul. Fekete-fe
hér papírt 7 forintért, színeset
5 forintért, egyéb papírhulla
dékot pedig 3 forintért ve
szünk át. A következő idők
ben a Cellszolg udvarán állí
tunk fel konténert, hirdetni
fogjuk, hogy heti hány alka
lommal, melyik napokon és
órákban veszünk át papírhul
ladékot gyerekektől és más la
kosoktól.
T. G.

a vállalatok és esetleg magánszemélyek idejében jelentkezzenek
igényeikkel.
A hirdetések leadásának határideje: 1998. november 20-a,
helye: Polgármesteri Hivatal, Celldömölk, műszaki osztály,
Nagy Antal. A hirdetési tarifák:
90 x 50 milliméter - névjegykártya méret 6500 forint + áfa
90 x 100 milliméter - kétszeres méret 12 000 forint + áfa
A hirdetésben fekete-fehér fényképet is el lehet helyezni, a három
alkalmazott alapszín: piros, kék, fekete. Az 1999-es falinaptár ez
évi utolsó lapszámunkban jelenik meg, s amint közöltük, ingyen
jut el az Új Kemenesalja minden olvasójához.

Nálunk ingyen hirdethet
Jövő február végéig Ön ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Űj Ke
menesalja kéthetente megjelenő számaiban. Nem kell mást tennie, csak
töltse ki az alábbi hirdetési bónuszt, és küldje el szerkesztőségünk címére:
Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500). A borítékra
térjük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket fogadjuk el
ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott, eredeti bónuszon juttatnak
el hozzánk, fénymásolatokat tehát ne küldjenek.
Ez a legolcsóbb, mert ingyen van!
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére
készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöltek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.)
—5*-
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Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja

A hirdetés feladója:
címe:
dátum

aláírás
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk

ö

Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról.
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli
kemenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézésé-

vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körfl
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. Kérünk tehál
mindenkit, különösen is Kemenesalja településeinek krónikásad
Jel
küldjék el megemlékező írásaikat.
töl
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Gerillavezér, aki a császárt akarta túsznak elfogni
A szabadságharc leverése után bekövetkezett irgalmatlan és kegyetlen
megtorlás éveiben sokfajta kísérlet történt arra, hogy a forradalmi lángot
ébren tartsák, és különböző szervezkedések révén egy újabb, netán sike
resebb szabadságharcot folytató felkelést készítsenek elÓ. Ezek közé tar
tozott a különösen merész, harcoló szabadcsapatot szervező, a bukásba
belenyugodni nem tudó, és a megtorlásokat, azoknak mértékét elítélő
férfi: Nosziopy Gáspár.
A családjának kemenesaljai, sőt egyenesen nemesdömölki gyökerei
vannak. Az egykori Vas megyei nemesi összeírásokban a 16. században
már szerepel a Nosziopy család neve. Gáspár apja, Nosziopy Antal anyai
öröksége révén került Somogy megyébe Vrácsikra, újabb nevén Újvár
falvára, hogy a mintegy 700 holdas örökségét átvegye. Miután első fele
sége korán meghalt, két kisgyermekét egy ideig a D ukában élő nagyszülők
nevelték, kik közül Zsófia az idősebb, Elek viszont alig múlt egy éves.
Újra élet zsendült az elhanyagolt, néma vrácsiki kúrián, amikor 1807-ben
Nosziopy Antal másodszor megnősült, és feleségül vette Szeniczei Bá
rány Pál varsádi evangélikus prédikátor egyetlen, akkor 17 éves leányát,
Júliát. Ebből a házasságból tizenegy gyermek született, s közöltük a ne
gyedik volt a tragikus hős: Gáspár, aki 1820. augusztus 31-én született.
A családnak gyakori vendége volt Nikláról az unokatestvér, Berzsenyi
Dániel, Kis János nemesdömölki evangélikus lelkész és Dukai Takách
Judit, a kor neves költőnője.
Gáspár az 1831/32. iskolai évben a csurgói református kollégium diák
ja, s itt tanul 1834-ig, amikor a kaposvári gimnáziumba kerül, ahol már
1833 októberében „a tanuló ifjúság, hogy a nemzeti nyelves in ál ásban
előre jusson, egy tudományos társaságot állíta keblében". A kaposvári
évek után két évi pesti tanulóidő következett. Végül a pápai református
főiskolában elvégzett jogászévek jöttek, és itt 1839 októberében írta alá
saját kezűleg, előírás szerint az iskolai törvénykönyvet. Itt, s ezekben az
években kapta életének legmeghatározóbb, legbensőségesebb hatásait a
magyarságtudat, a hazaszeretet, az emberség, a jogegyenlőség, a szabad
ság eszméinek kiteljesedésére nézve, a korszak leghaladóbb tananyagá
ban. Tarczy Lajos és Bocsor István a múlt század pedagógiájának két
kiemelkedő óriása hatása alól egyetlen diák sem tudta kivonni magát.
Amikor 1848 tavaszán a kollégium diákjai a szabadságharc zászlói alá
katonának jelentkeztek, és búcsúzni elmentek Bocsor házához, szavaikra
így válaszolt: „önök a hazáért harcolni indulnak, s ha Önök nem azt
tennék, amit tesznek, mint kárba veszett munkát széttépném irataimat s
darabokra törve katedrám, mint tanári működésem hitvány emlékét irata
immal együtt elhamvasztanám. „Nosziopy pápai tanulmányait befejezve
1841 Őszétől a pesti királyi táblánál fejezi be jogi kurzusait, és 1845-ben
leteszi az ügyvédi vizsgát.

Keszthelyre Csányi László kormánybiztoshoz. A sikeres akciókat végre,
hajtó Nosziopy Gáspár nevét hamarosan széltében megismerték a császári
csapatrészek, és a parancsnokság hamarosan elfogására is rendelkezési
adott ki.
Minden kockázatot vállalva Nosziopy 1849 januárjában a frontvonal
kon átszökve Debrecenbe ment. Itt találkozott a három Noszlopy-testvérj
Gáspár, Antal és Titusz. Kidolgoztak egy tervet Dél-Dunántúl felszaba- é;
dítására, melyet Kossuthnak hamarosan be is mutattak. Kossuth túlságo- gt
san merésznek tartotta ugyan a tervet, de Gáspár erőteljes és hatható] bi
érvelésére mégis hozzájárult, és március 15-én Cibakházán megbízást h
adott a népfelkelés megszervezésére, valamint Somogy megye teljhatalmú n
kormánybiztosává nevezte ki őt; katonailag pedig Percei Mór tábornok u
parancsnoksága alá rendelte. Az első kormánybiztosi felhívás „Dunántúl \(
és Somogy népéhez" címmel íródott, és röplapok is készültek.
Somogyba visszatérve Nosziopy azonnal megkezdte a mozgósító, tol d
borzó munkát, s pár hét alatt, április végére tízezernyi felkelő serege voltf
s megkezdte a felszabadító harcot. Kaposvárra 1849. május 7-én vonult
be népfelkelő seregével, miután a megszálló császári csapatok pániksze
rűen menekülve elhagyták a megyeszékhelyt. Napok alatt megtartotta a
tisztújítást, s első alispánul Berzsenyi Farkast (a költő fiát) nevezte ki,
majd május 14-én a maga elnöklete alatt megtartotta az első bizottmányi
gyűlést, melyen felolvasták a nemzet függetlenségi nyilatkozatát, melyrű"
kimondották: „ünnep vala nékünk, nagyszerű és dicső, minőt századok
csak egyszer nyújthatnak, miként szent vala a nap és nagyszerűen dicső,
melyben a nemzetgyűlés, hazánk jövő nagyságának e rendíthetetlen talp
köve meghozta a magyar nemzet függetlenségi nyilatkozatát! Ez a terem
tés első reggele volt nekünk, az előítéletek, a zsarnokság és szolgaság
óvilágát elsodró Özönvíz után."
A Pesti Hírlapban májusban a somogyi tudósító azt közli, hogy Nosz
iopy Gáspár: „egy rendes országos katona nélkül megyénket az ellenség
től kitisztázta". Ám hiába volt az elért eredmény, a sikeres harcok, a
megszerzett szabadság csupán három hónapig tartott. A magyar tragédia,
a világosi fegyverletétel híre augusztus 16-án Somogyba is elérkezett.
Nosziopy ekkor már Dél-Dunántúl főkormánybiztosa, megértve és belát
va, hogy a katonai helyzet ezek után számára is tarthatatlan, feloszlatta'
seregét, ő maga pedig illegalitásba vonult, mivel vérdíj volt kitűzve a
fejére. Az Alföldön bujkált, de árulás folytán 1850 áprilisában Tiszabőn
mégis elfogták. Pestre szállították a hírhedt Új Épületbe. Itt megbetege
dett, s ekkor átszállították a rabkórházba, ahonnan sikerült megszöknie. _
Két éven keresztül ki tudta játszani az üldözőit. Különböző, földalatti,
szervezkedésekkel lépett kapcsolatba, majd maga is szervezett egy geril
lacsapatot azzal a vakmerő tervvel, hogy a magyarországi látogatásra
Az ügyvédi diploma megszerzése után Nosziopy hazatért szülőföldjére, ígérkező ifjú császárt, I . Ferenc Józsefet utazása közben elfogják, túszul
Somogyba, és a Marcalihoz közel eső kis faluban, Gombán átvette családi ejtik, és kényszerítik a magyar haza szabadságának deklarálására, a bör
örökségét: néhány holdnyi földet egy kis házzal. Megélhetését biztosí tönökben sínylődő szabadságharcosok szabadon bocsátására. A kalandos
tandó megpályázta 1846-ban az időközben megüresedett marcali járási és vakmerő tervet azonban leleplezték, és mivel szabadcsapata sok k
másodszol g ab írói állást, amit az április 30-iki megyegyűlésen el is nyert. is okozott a császáriaknak, nagy erőkkel indult meg a hajsza a megalkuvás
A fiatal szolgabíró hamarosan nagy népszerűségre tett szert az egész nélküli forradalmár kézrekerítésére, nagylétszámú rendőr, csendőr és ka
járásban a falvak népe között, mert megtapasztalták, hogy szívén viseli tonai erővel. Két év múlva, 1852. november 16-án sikerült elfogni, miután
sorsukat, az ítélkezések során a korszak büntető eszközeit: a botot, a pálcát egyik bizalmi embere (Varga István) nagy összegű pénzért elárulta. Ettől
és a derest soha nem engedi használni. Amikor 1848 tavaszán a pesti kezdve nagyon vigyáztak rá, kezén és lábán vasbilincsekkel őrizték két
forradalmi események ide is eljutottak, itt is szenvedélyeket szítottak fel őrt is mellé állítva. Nem is itthon tárgyalták ügyét, hanem átszállították
a parasztság soraiban. De a figyelem váratlanul a Jellasics rabló és pusztító Bécsbe. A bécsi katonai bíróság 1853. február 25-én ítélte halálra, az ítéle'
hadainak, átvonuló csoportjainak lehető megfékezésérc irányul. A Drává indoklása szerint: hajthatatlan forradalmárként, felségsértő tevékenységet
nál lévő őrsereget visszahívják, az itt szolgáló Noszlopy-tcstvérek, Antal folytatott 1848-től kezdve, és mint kormánybiztos, fegyveres harcot foly
és Gáspár is hazatérnek, s hamarosan megszervezik a bosszúra szomjazó tatott a császár ellen. A forradalom leverése után ismét felségsértő tevé
nép soraiból a gerillacsapatokat. Szeptember 26-án Boronka és Marcali kenységbe kezdett és a „Kossuth Lajos által közeljövőben mutatott és a
között a Gáspár vezette csapat megrohant egy 200 főnyi ellenséges csa jelenlegi kormányrendszer erőszakos megváltoztatására irányzott forra
patot, 118 főt elfogtak, 14-et megsebesítettek, 4 meghalt, és a hadizsák dalmi szervezkedést kezdett és fegyvereseket toborzott." Pesten végezték
Nádasdy Lajos
mány 95 megrakott szekér volt. A gazdag zsákmányt Nosziopy beküldte ki 1853. március 3-án.
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Qtven éve halt meg dr. Maráczi Jenő

A munka volt az élete (2.)
LABORANTES SUNT EXTINCTI,
vagyis a munka volt az életük - hirdeti egy
jelmondat a celldömölki evangélikus teme
tőben az 50 esztendővel ezelőtt, 1948. no
vember 8-án, 47 éves korában elhalálozott
dr. Maráczi Jenő belgyógyász főorvos, kór
házigazgató és az 1959-ben elhunyt hitvese
földi maradványait őrző családi sírbolt
márványtábláján.
Dr. Maráczi Jenőnek főorvosi kinevezését
követően reális és megvalósítható tervei vol
tak a belgyógyászati osztály fejlesztésére, és
egy új fertőzőpavilon felépítésére, ezek kivi
telezését azonban a II. világháború megaka
dályozta.
A színvonalas belgyógyászati kezelésekkel
és az eredményes tüdőgondozói tevékenység
gel a főorvos Kemenesalja elismert és meg
becsült orvosává vált. Már nem kellett a kór
házban laknia. Elegáns lakást bérelt, azt igé
nyesen berendezte, és magánrendelőt is nyi
tott. A Sághegyen szőlővásárlásokba és sző
lőtelepítésekbe kezdett. Ezt is a tőle megszo
kott alapossággal végezte. Szőlő- és borgaz
dasága a sághegyi szőlő- és borkultúra élvo
nalát képezte.
Orvosi munkájában is előbbre lépett. Szak
lapokban tudományos dolgozatai jelentek
meg. További orvosi feladatokat is elvállalt,
ó lett a csendőrség és az Állami Méntelep
orvosa, később a GySEV pályaorvosa, és a
MÁV-betegek belgyógyász szakorvosa.
1943. január 3-án megnősült. Feleségével,
Tasch Edit soproni evangélikus tanítónővel
regénybe illő módon egy tragikus vasúti baleset
kapcsán ismerkedett meg. Boldog házasságuk
ból három leánygyermekük született. 1943-44ben három alkalommal hosszabb-rövidebb idő
re katonai szolgálatra is bevonultatták.
1944 decemberében dr. Jósa Lászlót
Szombathelyre helyezték, a celldömölki kór
ház élére pedig dr. Maráczi Jenőt nevezték ki
igazgatónak. Később egyesek azzal támad
ták, hogy a nyilasoktól kapta igazgatói kine
vezését, amit egyébként 1945 nyarán az új
hatalom is megerősített, elismerve ezzel a
munkáját. A legnehezebb időszakban vette át
a kórház vezetését. A kórháznak sem élelme,
sem tüzelője nem volt. Odaadta a saját tüze
lőjét, és személyesen „koldulta" végig a kör
nyező falvakat élelemért a kórház számára.
A nagyközség tele volt menekültekkel és
katonákkal. A kórházban fertőző betegeknek
filcázva üldözötteket is rejtegettek. 1945. feb
ruár 13-án hatalmas szőnyegbombázás zúdult
Celldömölkre. 38 halott, nagyon sok sebesült,
Mzvész és romhalmaz lett a következménye.
A kórházban alig maradt ép ablak, és megsé
rült a tetőzet is. Maráczi főorvos Kossuth ut
cai lakása is kárt szenvedett.
A front közeledtével aki csak tehette, me¬
nekült a nagyközségből. Megteltek a sághe8yi pincék és a présházak. Dr. Maráczi Jenő
is megnyitotta sághegyi présházait az oda
enekülók előtt. Borát azonban kiengedte a
hordókból. (Később ez is egy „vádpont" lett
ellene.) Ezt követően családjával együtt gya
logszerrel visszatért a kórházba, és ott várta
a megszállókat. A kórház személyzetéből
m
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egyedül ő maradt a helyén, és bátor, szemé
lyes fellépésével sikerült elejét vennie az ér
telmetlen pusztításnak és rombolásnak. Még
a kórház 42 db-ból álló sertésállománya is
megmaradt. Dr. Hattyár István tolmácsolásá
val igen jól meg tudta magát értetni a meg
szálló szovjet csapatok városparancsnokával.
Ezzel nem csak a kórháznak, hanem az egész
nagyközségnek igen jó szolgálatokat tett.
Rövidesen jöttek haza a deportálásból az
elcsigázott, agyongyötört emberek. A kórház
zsúfolásig megtelt betegekkel, a 40 ágyas bel
gyógyászati osztályon Maráczi főorvos fo
lyamatosan 100 körüli beteget látott el egye
dül, segédorvos nélkül. Éjt nappallá téve dol
gozott, miközben gonosz kezek lakását és
sághegyi présházát teljesen kifosztották, min
den ingósága odaveszett.

Május közepén a szovjetek egy hadifogoly
kórházat létesítettek Celldömölkön. A beteg
hadifoglyok ápolásába a kórházat is bevonták.
Ezt kihasználva dr. Maráczi Jenő több száz be
teg magyar hadifogoly számára szerzett elbocsájtó menlevelet, megmentve őket a további
szenvedésektől, vagy a biztos haláltól.
1945 nyarán jött az ukrán invázió, és nyo
mában a tífuszjárvány. Gyógyszer nem volt.
Berkes Jenő kereskedősegéd nem mindenna
pi bátorsággal a MÁV rendezőpályaudvaron
összegyűjtötte egy német kórházvonat szét
szóródott gyógyszerkészletét, és átadta a kór
háznak. A kórházigazgató levélben köszönte
meg Berkesnek a járvány megfékezéséhez és
a kórház további működéséhez nélkülözhe
tetlen adományt.
Az ország még romokban hevert, a gazda
ságban szükségállapotok uralkodtak, de dr.
Maráczi Jenő kórházigazgató már a kórház
fejlesztés újabb lehetőségeit kereste. Egész
embert kívánó orvosi munkája mellett is ma
radt ideje és energiája arra, hogy a kórház
jövőjét érintő kérdésekkel foglalkozzon ak
kor, amikor a mindennapok gondja is elvisel
hetetlenül nyomasztó volt.
1945 őszen a szovjet csapatok kiürítették
a tavasz óta átvonuló hadifogolytáborként
használt intapusztai Batthyány-Strattmannkastélyt, amely ezt követően üresen állt. Ta
lán ez adhatta a kiinduló ötletet nagyszabású
kőrházfejlesztési elgondolásaihoz. A várme
gye alispánjánál írásban kezdeményezte a
kórház harmadik osztályaként a szülészet-nő
gyógyászat, negyedik osztályaként pedig az
ideg-elmeosztály felállítását. Ez utóbbi célra
javasolta az üresen álló intapusztai kastély
nak a kórház számára igénylés útján történő
megszerzését. Jól átgondolt tervei között sze
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repelt, hogy az Intapusztán elbontásra kerülő
magtár- és pajtaépületek anyagából építteti
fel viszonylag olcsón Celldömölkön a moso
da és konyha, továbbá a 25 ágyasra tervezett
szülészet, valamint egy 20 ágyas fertőző-elkülönítő pavilon épületeit. Kitűnő gazdasági
érzékkel ismerte fel, hogy a 120 ágyasra ter
vezett intapusztai ideg-elmeosztály ápolási
bevételeivel, továbbá az ugyanott folytatandó
gazdasági tevékenységgel - melynek végzé
sébe az arra alkalmas betegeket is be kívánta
vonni - „a kórház gazdasági alapját örök
időkre biztosítaná", miként azt az 1946. már
cius 7-én kelt 3 éves kórházfejlesztési prog
ramjában megírta. Ez a program olyan reális
és megvalósítható célokat tartalmazott, ame
lyekkel nem csak a vármegye, de a kórháza
kat felügyelő Népjóléti Minisztérium is
egyetértett olyannyira, hogy az intapusztai át
alakításokra 300 ezer forintot el is különített.
Az intapusztai kastély átvétele azonban
Nagysimonyi község ellenállása miatt csupán
1947 nyarán valósulhatott meg, közben pedig
a minisztérium az átalakításra szánt pénzt
más célokra fordította.
A szülészeti osztály ~ igaz, hogy kényszerű
társ béri étben a sebészettel - azonban már
1946. augusztus l-jén dr. Őszy András szü
lész-nőgyógyász főorvos vezetésével meg
kezdhette működését.
Intapuszta elhúzódó átvétele késleltette
ugyan, de meg nem akadályozhatta dr. Ma
ráczi Jenőkórházigazgató fejlesztési elképze
léscinek valóra váltását. Sajnos az élet nem
adta meg számára azt, hogy ezek befejezését
is megérhesse. Életének utolsó esztendejében
még rengeteget tárgyalt, érvelt, levelezett és
kilincselt Intapuszta érdekében. Utolsó ismert
hivatalos ténykedésével - már súlyos betegen
- is az intapusztai munkálatok ügyeit terjesz
tette a kórházbizottság ülése elé 1948. au
gusztus 5-én.
Nagyon sajnálatos, de megtörtént és nem
elhallgatható tény, hogy miközben tudása
legjavát adva gyógyította betegeit, és erejét
meghaladó módon küzdött a kórház jövőjé
ért, addig egyesek méltatlan és igaztalan tá
madásokat indítottak ellene. Sajnos voltak
Celldömölkön olyanok, akik mindent elkö
vettek azért, hogy igazgatói állásából elmoz
dítsák. Eredménytelenül. Munkatársai, bete
gei és a rabságból kimentett hadifoglyok
egyaránt kiálltak mellette. Munkatársai 1946.
május 4-én - miután részletesen felsorolva
méltatták vezetői erdemeit - azzal zárták írá
sos állásfoglalásukat, hogy „ugyanezen szo
ciális szellemben vezesse a kórházat, és aka
dályt ne ismerjen további fejlesztésében, mert
meggyőződésünk, hogy ezen a téren, mint
Kemenesalja szülöttének küldetése van".
A látnoki szavak napjainkban beigazolódni
látszanak. Közismert, hogy a celldömölki
kórház további fennmaradását azzal az Intaházai Pszichiátriai Intézettel történt egyesü
lése tette lehetővé, amelynek létét dr. Maráczi
Jenő kórházigazgató alapozta meg, aki ezzel
valóban egyfajta KÜLDETÉS-t teljesített
szülőföldjén, az általa oly nagyon szeretett
Kemenesalján.
Halála után, 1948. november 11-én a Tü
dőbeteggondozó Intézet előcsarnokában ra
vatalozták fel (képünk). Onnét kísérte utolsó
útjára Kemenesalja gyászoló közönsége.
(Vége)
(F. T.)

Üdvözlet
Borgátáról
Hosszú idő után elérkeztünk
oda, hogy mutatkozik már a kis
termálfürdők reneszánsza. A
megtett út története érdemesült a
részletesebb feldolgozásra. A
változások érzékelhetők. Sok,
aprónak tűnő cselekvés is alapoz
za a hírnevet, azért is örültem,
amikor Majthényi László egyházashetyei
polgármestertől
ajándékba kaptam az itt közölt új
képes levelezőlapot, amely méltó
a kemenesi táj egyik gyöngysze
méhez, a faluhoz, Borgátához, a
fürdőhöz és a Kissomlyó-hegyhez. A szép színes levelezőlap
megragadó, a bemutatott részle
tek megkapóak, a fürdőt látogató
vendégek közömbösen biztosan
nem mennek el mellette. Megvá
sárolják, postára adják, vagy em
lékül magukkal viszik.
Ennek kapcsán egy régi elkép
zelésről is kívánok szólni. Arra
gondoltam, hogy milyen érdekes,
idegenforgalmi ag sem közöm
bös értéket hozna felszínre, ha a
bor nevét magába foglaló telepü
lések összehoznák hagyomány

őrző találkozásaikat, felmutatva
sajátos értékeiket, s mindazt
egyesítve a turizmus szolgálatá
ba állítanák. Emlékezetem sze
rint mintegy nyolc ilyen, bor ne
vet magában hordozó települé
sünk van az országban — ezt pon

CELLDÖMÖLK VAROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A MÜLLEX-CELLDÖMÖLK KFT.
„Gyűjtsd a papírt egy tisztább jövőért!"
címmel papírgyűjtési versenyt hirdet
a celldömölki általános iskolák osztályai
részére.
A papírgyüjtési verseny 1998. október 15-én kezdődött és
1999. május 15-éig tart.
Az egész város területén gyűjtsétek össze az újságpapírt,
a kartont, a csomagolópapírt stb.
Az összekötözött hulladékpapírt a MÜLLEX KFT.
Celldömölk, Temesvár u. 16. sz. alatti telephelyén lehet leadni
páros hét csütörtökön 13-16 óráig.
A leadott papírért pénzt kaptok, és értékes nyeremények
várnak benneteket.
FŐDÍJ:
ISKOLÁNKÉNT l - l OSZTÁLYNAK 2 NAPOS
KIRÁNDULÁS
Fogjon össze az egész osztály!
Minél több papírt gyűjtötök össze, annál nagyobb esélyetek
van a győzelemre;
De azt se feledjétek, hogy az összegyűjtött papír
újrahasznosításra kerül, és ezzel Ti sok fa életét mentitek meg,
rengeteget tesztek a környezet védelméért.
Mindenkinek jó munkát kívánnak a verseny kiírói.

tosítani még szükséges. A falu
név-történet már egymagában is
roppant érdekes. Például BORGÁTA. Hogyan is alakulhatott
ki? Bor és annak gátja? Akad en
nek tartalmas históriája. A közeli
SOMLÓ környezetében ott van

BÜRSZÜRCSÜK. Hogy mit
rejthet? Lakói biztosan tudj
Én arra emlékszem, hogy na
gyon-nagyon régen egy baráto;
családjánál alaposan szörcsöl
a finom somlói bort.
D

s

Újdonság a könyvtárban
Normáin Mailer, az amerikai
irodalom fenegyereke - , akinek
ez utóbbi kitétel már állandó,
hogy ne mondjuk, eposzi jelzője,
mint például Odüsszeusznak az
„isteni hős" vagy Akhilleusznak
a „hosszúdárdájú" - legújabb re
gényében az Újtestamentum tör
ténetét meséli el nekünk (ha még
nem ismernénk), mégpedig úgy,
hogy a narrátor nem más, mint az
események
legautentikusabb
szemtanúja, résztvevője és fősze
replője: Krisztus.
Merész - mondja a könyv fül
szövege. És tényleg az. De hát
Mailért nem úgy ismerjük, mint
aki visszarettenne az embert pró
báló vállalkozásoktól, avagy
szívbajos lenne. A fentebb emlí
tett kitüntető titulust is (mármint,
hogy fenegyerek) hosszú évek ál
dozatos munkájával sikerült k i 
vívnia. Tüntetett a vietnami há
ború ellen, fellépett a televízió
ban mint bokszoló, második fe
leségén súlyos késszúrást ejtett
(ezért pszichiátriai megfigyelés
alatt is tartották egy ideig), hat
szor nősült (idáig), és - most egy
érv azoknak, akik azt állítják,
hogy az irodalom nem kifizetődő
- csak 1995-ben 150 ezer dollárt

fizetett tartásdíjra. Norman Mai
ler, aki a Meztelenek és holt;
1948-as megjelenése óta Ameri
ka vezető írói közé tartozik, eb
ben a regényében valami olyas
mit próbál csinálni, mint amit
Martin Scorsese akart a Jézus
utolsó megkísértése című filmjé
ben. De - tőle szokatlanul \
olyasképpen, hogy ha ebből a re
gényből filmet készítenének, ak
kor azt le merné adni a kÖzszQ
gálati tévé - nem úgy mint So
sese művét.
Mailer könyve az embert áUl
ja a középpontba, aki kételkedj
hogy ő-e a kiválasztott, s ha Őá
akkor képes lesz-e a feladatra.]
„Számot adok hát magam i
- mondja Mailer Krisztusa, mí
nincs teljesen megelégedve
evangéliumok szövegével, az;
jó része szerinte ugyanis túl
Ezért Mailer elmondja a tÖ
netet úgy - néhol hozzátéve,
hol elhagyva belőle ezt-azt, raé,
is szorosan követve az Ujtestaj
mentum szövegeit - , ahogy
kább lehetett. Szerinte. Mert per
sze ez sem szentírás. Hanem cs&jj
szépirodalom. (Normáin
ler: A Fiú evangéliuma, Eu^j
pa)
Gi
lQr
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Megfejtések,

KATICABOGÁR

Kedves Gyerekek! Lezárult a versenysorozat, amelyet még a nyá
ron hirdettünk meg nektek. Köszönjük szépen a megfejtéseket, örü
lünk, hogy ti is olvastátok az újságot!
Július 2-ai számunkban találhattatok először rejtvényt. Ennek meg
fejtése: JÉGKRÉM. A helyes válaszokat beküldők között sorsoltunk.
Ezúttal: Horváth Gábornak (Celldömölk, Gábor Áron utca 32.) ked
vezett a szerencse.
Július 16-ai számunkban újabb rejtvényt találhattatok. Ennek he
lyes megfejtése egy név volt: HANNIBÁL. A helyes megfejtők között
sorsoltunk. Most: Németh Laurának (Csönge, Rákóczi utca 24.) gra
tulálhatunk.
Szeptember 24-ei számunkban hirdettük meg az utolsó feladatsort,
mely Összefoglalója volt az egész nyáron át tartó feladatoknak. A sok
helyes megfejtést beküldők közül Sebestyén Anita (Boba, Széchenyi
utca 14.) nevét sorsoltuk ki. A szerencsés nyertesek postán kapják
meg ajándékukat!
N. I .

nyertesek

|

A díjakat a következő tanulók kapják:
2 db I . díj: 1000 forint személyenként:
Kozma Sándor, BenkŐ Tamás 6. c oszt. tanulók
1 db H . díj: 800 forint:
Bíró Szabina 6. b oszt. tanuló
5 db I I I . díj: 600 forint személyenként:
Balogh László, Dala Dóra, Hartmann Nóra, Imre Márk,
Kovács Tamás 8. a oszt. tanulók
A díjakat elküldjük a nyerteseknek.
Külön gratulációmat fejezem ki a Gáyer Gyula Általános Iskolában
a 6. c, a 6. b és a 8. a osztályokban a matematikát oktató tanár
kollégáimnak is.
Dr. Bartos Attila
egyetemi tanár

Schimmer Győző

Tréfás matematikai fejtörők
Megérkeztek a megoldások. Nagy örömömre szolgált, hogy a tréfás
feladatokat a Gáyer Gyula Általános Iskola tanulói sikeresen megol
dották. A beküldött dolgozatokat gondosan átnéztem, s úgy döntöt
tem, hogy nem 600 forintot adok, amit a kiírás tartalmazott, hanem
azt megemelten, illetve a nem teljes megoldásokat is jutalmazom.
Gratulálok!

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

gyepmester

06/20/9247-873

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21.

Kóbor és-elveszett, közterületen elhullott állatok,
kutyák bejelentése.

Amikor megbillen a természet egyensúlya
Az állatbarátok bizonyára kitörő Örömmel
fogadják a hírt, hogy Kemenesalján van egy
község, Kemenesmihályfa, ahol még a szőr
més ragadozók is háborítatlanul élhetnek, és
még a baromfiudvarok szárnyasainak a nya
kát is csak nagyritkán vágják el. Ez a tartóz
kodás ugyan nem éppen nagyfokú Önmegtartézkodásra vall a háziasszonyok körében, ha
nem abból a szomorú tényből következik,
hogy a baromfiudvarok a faluban már majd
nem teljesen kiürültek. Az udvarokról elszár
mazott baromfik nem a fazekakban, lábasok
ban fejezték be röpke éltüket, hanem az évek
óta nagymértékben elszaporodott ravaszdi ró
kákat hizlalták. A falu körül már annyi rókavárat építettek, hogy a községet nem „Keme-

nesvárnak", ahogy az a Szabó családban
szimbolikusan szerepel, hanem a rókák várá
nak lehetne nevezni.
Elszaporodtak a faluban a nyestek is, ame
lyeket ugyan nem nagyon lehet megszemlél
ni, mivel rejtett éjszakai életet élnek, de je
lentős számú létezésüket bizonyítják az el
hordott tyúktojások, amelyeket farakásokon,
kerítéseken és egyéb helyeken lehet találni,
ahova a tyúkok semmiképpen nem tojnak.
Létezésüket bizonyítja továbbá az elhullatott
gyümölcsmagvakkal teli, ék alakú ürülékük,
amely reggelente számtalan helyen megtalál
ható. Van, amikor a bejárati ajtók előtt, hogy
taíán ezzel még jobban bosszantsák a falu
lakóit.

Néha előfordul, hogy a délelőtt folyamán
görény száguld keresztül a portákon. De
mindezek mellett a legnagyobb veszélyt a ró
kák jelentik. Évek óta háborítatlanul szapo
rodnak. Megjelennek a baromfiudvarok hátsó
kerítésén már virradatkor, s várják, amikor a
baromfikat kiengedik. Gyakori megjelenési
időpontjuk az ebéd utáni időszak és napnyug
ta előtt, amikor még a baromfik kinn kapir
gálnak.
Eleinte csak egy-két baromfit zsákmányol
tak látogatásukkor, ma már viszont gyakran
előfordul, hogy ilyenkor az egész baromfiud
var minden szárnyasát lefojtogatják, ha egy
szerre nem is tudják mind elvinni. Ma már
egyáltalán nem félnek. Éjszaka csak ki kell
nézni a fővárosi színvonalon kivilágított ut
cára, ott sétálnak a járdán, az országúton,
kisrókák, nagyrókák egyaránt. A termelőszö
vetkezet majorjában is otthonosak. Ők őrzik
a majorba bevezető utakat már sötétedés
előtt. Amikor elcsendesül a major, a bejárati
utak közepén ülnek, figyelve a major nyugal
mára.
Legszembetűnőbb a katolikus plébánia el
hagyott épülete, amelynek tetején a tél végén
már nyugodtan napoztak a háziasuk rókák.
Az épület tetején sütkérező róka a fényképe
zést is tűrte, amelyet képünk bizonyít.
Abban reménykedünk, hogy e cikkünk
nyomán valakik, akik illetékesek, tesznek is
majd azért, hogy a leírt állapotok megváltoz
zanak, és a természet egyensúlya ismét hely
reálljon Kemenesmihályfán és környékén.
(Megjegyezzük: Szombathely belvárosá
ban már jó pár éve rendeztek eredményes va
dászatot a kórházak környékén túlzottan el
szaporodott galambok gyérítésére - baleset
mentesen.)
Ö.D.
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LABDARÚGÁS
Kiütéses győzelem - Őszi bajnoki cím
Kapuvári SE-CVSE-Antók Nyomda 0-5 (0-2)
Kapuvár. 500 néző". Vezette: Gergely Sándor (Nagykanizsa),
pj. Kozma, Kepe
Kapuvár: Fehér - Bokor, Csi
kós, Varga, Áder - Horváth A.,
Balázs, Papp, Nagy -Zsirai, Ács.
Edzó: Gyurmáczi Attila.
Celldömölk: Szép - Latyák,
Csákvári, Stiber - Kelemen,
Bognár, Lukács, Szőtlősi - Ele
kes, Szálai, Lengyel. Edző: Fedor Sándor.
Csere: Papp helyett Hatejer a
28., Kelemen helyett Győrvári a
szünetben, Szőllősi helyett Orsós
a 63-, Nagy helyett Horváth B. a
64., Elekes helyett Bodor és Ács
helyett Kancsó a 70. percben.
Sárga lap: Áder rúgásért a 29.,
Bokor kezezésért a 67., Orsós kezezésért a 78. percben.
Szögletarány: 4:4 (1:2)
A kapuvári együttes az első ne

gyedórában tudott csak partner
lenni, ezt követően a kezdemé
nyezést átvette a celli csapat, és
megerőltetés nélküli játékkal is
meggyőző fölénybe került, amit a
szünetig lőtt két gólja is bizo
nyít.
24. perc: A jobb oldalról Szől
lősi végzett el szögletrúgást. A
belőtt labdát a kapuvári védők
nem tudták semlegesíteni, egy
védő fején megpattanva Szálai
hoz került, aki jól vette észre
Csákvári érkezését, és a labdát
remekül kínálta fel neki lövésre.
A gólerős védőjátékos élt a lehe
tőséggel, és 10 méterről a tehe
tetlen Fehér mellett a jobb sarok
ba bombázott (0-1).
26. perc: óriási egyenlítési le-

le kell rakni

az alapokat...
Nem lehet könnyű dolga a gólyának, amikor egy
fészek építi sébe fog. A gondosan kiválasztott helyre
ezer szálból, aprólékos munkával kell összehozni az
otthont, egyszóval: egy rakás gond van a fészekrakásMi, emberek sem vagyunk könnyebb helyzetben,
amikor új otthon építésére vagy vásárlására siánjuk
el magunkat. Kár is lenne sorolni a nehézségeket,
elég a legfőbbet említeni; honnan vegyünk rá pénzt?
Az O T P Banknak több lakásfinanszírozási ajánla
ta is van e nehézségek könnyítésére. Ezúttal az új la
kás építésére és vásárlására nyújtott állami kamattá
m o g a t á s o s hitelre szeretnénk felhívni a figyelmét,
melyet-azoknak afiatal házasoknak szánunk, akiknek
m é g nincs együtt a m e g f e l e l ő fedezet a lakásszercéshez. A hitel összege akár 2 800 000 forint* is lehet,
kamata pedigaz állami kamattámogatásnak kösiönhetóen 2S.59& helyen csak

19,5%.

Ráadásul, ha van gyermekük, a vissza nem térí
tendő" lakásépítési kedvezményt is igénybe vehetik,
melynek íSsszege egy gyermek esetén 200 000, két
gyermeknél pedig ! 200 000 forint.
Söt! A kedvezményt akkor is leírjuk a fennálló hi
teltartozásból, ha gyermekük csak később születik
meg. Ami, valljuk be Őszintén, nem is rossz ötlet,
Hiszen hogy néz ki egy fészek fiókák nélkül?
Ha bővibb lájékoüatáUsuTilne kapni mindmőt, irdiklődjün az OTP Bank fiókjaiban. Várjuktchál mindazokat,
akiknek felkitlilttik az inUklSdésil...

óId
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hetőséget szalasztott el a hazai
csapat. Bognár labdáját Áder
csípte el a saját térfelén, és egy
ből indította a bal szélen felfutó
Zsirait, aki Lukácson túljutva a
jobb oldalon érkező Ács elé
passzolt. Ács senkitől sem zavar
va bevezette a labdát a 16-oson
belülre, ahol a kifutó Szép kapus
mellett 8-9 méterről legalább 6
méterre a jobb kapufa mellé dur
rantott. Az ellentámadásból Ele
kes 18 méteres lapos lövését véd
te nagy üggyel-bajjal a kapuvári
kapus.
39. perc: A hazai védők a ka
pujuktól 35 méterre szabályta
lankodtak Elekessel szemben. A
megítélt szabadrúgást Bognár
gurította le a sorfal bal oldalán
helyezkedő Lengyel elé, aki jó
ütemben lépett ki a sorfalból, és
hagyta faképnél a védelmet. Az
ötös sarkával egy magasságban 8
méterről a kilépő kapus és a
jobb oldali kapufa között a rö
vid sarokban kötött ki a lövése
(0-2).
A második játékrészben is a
rutinosabb és jobb játékerőt kép
viselő vendégek irányították a já
tékot és végül is idegenben kiüté
ses győzelemmel megszerezték a
Bakony-csoport őszi bajnoki cí
méhez szükséges pontokat.
58. perc:. Elekes szerzett a
jobb oldali felezővonalnál egy
labdát, amit magasan Lengyelhez
ívelt. Lengyel szépen szelídítette
meg a magas labdát, és remek ér
zékkel tálalta a jobb oldalon k i 
lépő Szálai elé, aki megelőzte a
védőket, és szögből a kifutó Fe
hér kapus mellett a hosszú sarok
ba lőtt (0-3).
67. perc: Csákvári még a saját
térfeléről indította el a jobb olda
lon Latyákot, aki jó 30 méterről
ívelte a kapu előterébe a labdát,
melyre Bokor és Lengyel moz
dult rá. A kapuvári védő elszámí
totta magát, s a közben földet érő
és felpattanó labdába kézzel be
lekapott. A játékvezető Bokor

tettét sárga lappal és 1 l-essel *
büntette. A büntetőt Bognár hig. *
gadtan és magabiztosan a jobb
Á
sarokba helyezte (0-4).
75. perc: Ritkán látható hely.
zetet hagyott ki a celli csapat.
Győrvári-Latyák összjáték után
az előbbi játékos a jobb oldali Cc
alapvonalról emelte át a labdát
Fehér kapus fölött, amelyet az ér¬
a
kező Orsós a kapu gólvonaláról - áí
stukkóit a mezőnybe. A celli kö- w
zönség „bundát" kiáltott, s jót derült a jeleneten.
s

c e s

78. perc: Orsós hozta újra láz- L
ba a celldömölki szurkolókat £ s;
Egy kapu elé belőtt labdára Or- >*g
sós és Fehér kapus rajtolt, s a né- ^or
zők csak azt látták, hogy a labda c
a hálóban kötött ki. A kitűnően C
bíráskodó Gergely játékvezető Luk
azonban észrevette, hogy Orsós Lim
kézzel juttatta a kapuba a labdát, Mai
így szabadrúgás és sárga lap kö gtei
vetkezett a gól helyett.
fcc\
81. perc: Bodor a félpálya kö- s
zepéről remek labdával szöktette ]_ k
a jobb oldalon Szálait, aki a 16- r
oson belülre érve megállította a h tá
labdát és megvárta, míg a védő
elszalad mellette, majd nagy
nyugalommal kilőtte a hazaiak tets
kapujának jobb sarkát. Ezzel be- lók
állította a végeredményt (0-5). azo
Fedor Sándor: A lelkesen és gól
sportszerűen játszó hazaiak ellen tékt
meggyőző és nagyarányú gyŐ- \aji
zclmet arattunk. Jók: Csákvári és lkai
Szálai.
\bcr
ELÖMÉRKŐZÉS: Kapu- U j j
vár-Celldömölk 0:4 (0:1). Ve- <
zette: Kozma József. Celldö- nyi
mölk:Baráth(Bera)-Sebestyén, het
Nagy, SZABÓ L., Mórocz (Fáró) H
- Szabó A. (Kunos), PINTÉR,
HORVÁTH - Vass (Németh),
ASBÓTH, SZABÓM. (Balhási).
Edző: Boznánszky Gábor. A
jobb erőkből álló celldömölki ifi
magabiztosan nyerte a találkozót.
27
Gőllövő: Horváth (2), Asbóth és
m<
öngól.
mi
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AGRO EN-TA
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ
SZAKÜZLET
MTZ, IFA, ZETOR, TZ-4K, alkatrészek, csapágyak,
szi mer ingek, ékszíjak, akkumulátorok kaphatók.
FAGYÁLLÓ: 11, 5 1,10 [, 20 I, hordós kiszerelésben .
Kedvező árak, gyors

alkatrészpótlás.

Celldömölk, NemesdÖmölki u. 2.
Tel.: 06/60^76-768.
Nyírva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
Hétvégi ügyelet, telefonügyeiét: 06/60/376-76K
FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ
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A csapat győzelemmel, a nézősereg
vastapssal búcsúzott
CVSE-Antók Nyom da-Lébény-Föld gép-Agro 3-1 (1-0)
Celldömölk, 800 néző. Vezette: Kondákor Péter (Zalaegerszeg),
pj. László, Varga
Celldömölk: Szép - Latyák,
Csákvári, Stiber - Gyórvári,
Jognár, Lukács, Szőllősi - Eleces. Szálai, Lengyel. Edző: Feior Sándor.
Lébény: Dold - Horváth I . ,
Készei, Vígh, Fülöp - Oláh,
Nagy, Limp, Gulyás I . - Moór,
Horváth I I . Edző: Keglovich Fe•enc.
Csere: Győrvári helyett Orsós,
Lukács helyett Bodor az 58.,
Limp helyett Tóth, Oláh helyett
Makai a 67., Horváth I . helyett
Steininger a 79., Szőllősi helyett
Kelemen a 82. percben.
Sárga lap: Limp rúgásért a 14.,
Lukács kezezésért a 37., Kele
men buktatásért a 84., Fülöp buk
tatásért a 85. percben.
Szögletarány: 5:0 (4:0)
Az első játékrészben szemre
tetszetősen játszott a CVSE-An
tók Nyomda. A támadásokat
azonban csak egyszer sikerült
góllal befejezni. Igaz, ekkor a já
téktér nyugati térfelének mély ta
laja meg-megtréfálta a játékoso
kat, és a vendégek is szoros em
berfogással igyekeztek megaka
dályozni a kibontakozást.
6. perc: Meglepetésre a lébényi csapat előtt nyílt először le
hetőség a gólszerzésre. Horváth
II. szerzett labdát a könnyelmús-

ködŐ celli védőktől. Indította a
jobb oldalon felfutó Gulyást, de
szerencsére Szép Tamás együtt
élt a játékkal: kifutva a kapuból
zárta a szöget, így Gulyás lövése
a kapus lábáról visszapattant a
mezőnybe.
11. perc: Szőllősi lőtt be jobb
ról szögletet, a labdára Csákvári
ugrott fel, és fejelte Lengyelhez,
aki belenyúlt lábbal a labdába, de
az centiméterekkel a kapu fölött
elhagyta a játékteret.
23. perc: Győrvári indította
remek labdával a jobb szélen
Elekest, aki az alapvonal közelé
ből középre, az ötös és a kapu közé
emelte be a labdát. Szálai nagy
szerű" érzékkel érkezett, és a be
adást a megdermedt Dold mellett
a jobb sarokba perdítette (1-0).
33. perc: Elekes csapott rá egy
lepattanó labdára, Dold veszélyt
érezve kétségbeesve indult ki a
kapujából. A csatár a tőle megszo
kott elegáns mozdulattal megcé
lozta a bal felső sarkot, és kapura
emelt, de az ellenfél szerencséjé
re a labda elkerülte a kaput.
A második félidőben is többet
támadott a hazai csapat, annak
ellenére, hogy a vendégek most
többször is hibára késztették a
celli csapat középpályásait. Lát
hatóan nem ízlett Bognáréknak a

Szilveszteri teremfoci
A sportcsarnokban 1998. december 19-én, 20-án, 21-én, 22-én,
27-én, 28-án, 29-én és 30-án tizenkettedik alkalommal rendezzük
meg Celldömölk város Szilveszteri Kupa Parkettfoci gálájának
mérkőzéseit.
Jelentkezést nyolc csoportban várunk:
I . korcsoport: általános iskolák 1-2. osztályos tanulói
I I . korcsoport: általános iskolák 3-4. osztályos tanulói
I I I . korcsoport: általános iskolák 5-6. osztályos tanulói
IV. korcsoport: általános iskolák 7-8. osztályos tanulói
V. korcsoport: serdülő korosztály
V I . korcsoport: ifjúsági korosztály
V I I . korcsoport: felnőtt korosztály
VIII. korcsoport: öregfiú korosztály
Nevezési díjak:
I. korcsoport: 3000 Ft, I I . korcsoport: 3000 Ft, III. korcsoport: 3500
X IV. korcsoport: 3500 Ft, V. korcsoport: 4000 Ft, VI. korcsoport:
5000 Ft, VII. korcsoport: 8000 Ft, VIII. korcsoport: 8000 Ft
Egy-egy csapatban maximum 10 személy nevezhető! Aktív játé
kosok is szerepelhetnek a mérkőzéseken, az alábbi megkötésekkel:

szoros emberfogás, a mély talaj
ról nem is szólva. Ha akadozott
is néha-néha a játék, azért a csa
patnak volt tartása, és a jó képes
ségű ellenfelét még két alkalom
mal sikerült
térdre
kény
szerítenie. A győzelem megérde
melt, ami egyúttal azt is jelentet
te, hogy amióta a celli csapat a
CVSE-Antók Nyomda nevet viseli
- immár két és fél éve - azóta
Celldömölkön bajnoki mérkőzé
sen nem szenvedett vereséget. így
aztán duplán is megillették a já
tékosok - Fcdor Sándor edző.
Autók Zoltán szakosztály-igazga
tó és mindenki, aki tett valamit a
siker érdekében - azt a vastapsot,
amellyel a mérkőzés végén bú
csúzott a közönség az őszi baj
nokcsapattól.
55. perc: Az első félidőhöz
hasonlóan most is a vendégek
előtt nyílt lehetőség gólszerzésre.
De ahogy akkor, most is résen
volt Szép Tamás, és az egyedül
kilépő Készei lövését kifutva
mentette.
60. perc: Lengyel lódult meg
nagy iramban kapura, lövését
Dold elsőre még védte, de a ki
pattanó labdát újra Lengyel sze
rezte meg. Rávezette a kapusra,
majd a lába között a hálóba lőtte
(2-0).
68. perc: Orsós szerzett az el
lenfél térfelén labdát, mellyel ka
pura húzott, lövését Dold lábbal
védte. A kirúgott labdát Szálai
szelídítette meg, majd visszaját
szott az érkező Szőllősi elé, aki
22 méterről a bal felső saroknál
találta telibe a kapufát.
79. perc: A jobb oldalon

i

Csákvári tört előre, távolról és
erős szögből belőtte a labdát,
amely szintén a bal felső sarok
nál a kapufáról vágódott ki. A ki
rúgás után a csereként beállt
Makai kapott labdát a bal olda
lon. Átverekedte magát a védő
kön, és az alapvonalról szépen
gurított vissza az érkező Horváth
II. elé, aki 10 méterről védhetet
len gólt lőtt a celli kapu bal ol
dalába (2-1).
84. perc: A vendégek kapujá
tól 25 méterre Szálai szerzett lab
dát, melyet a jobb oldalra akart
átrúgni, de Orsós nagy lendület
tel érkezve mellel azt elvitte a rá
támadó Készei mellett, és egye
dül indult kapura. Dold kapus látva a veszélyt - kifutott a kapu
jából, de a csatár jó érzékkel el
húzta a lába mellett a labdát,
majd közelről a kapuba passzolt
(3-1).
Fedor Sándor; Győzelemmel
búcsúztunk a közönségünktől az
őszi forduló utolsó hazai mérkő
zésén. A játék lehetett volna jobb
is. Jók: Csákvári, Elekes, Szálai.
ELŐMÉRKŐZÉS: Celldömölk-Lébény 7:0 (2:0). Vezet
te: László János. Celldömölk:
Baráth (Bera) - Sebestyén (Fáró), Nagy, Szabó L., Mórocz
(Balhási) - Szabó A., Pintér (Ku
nos), Szabó M . - Vass (Németh),
Asbóth, Horváth. Edző: Boznánszky Gábor. A VönöckÖn le
játszott mérkőzésen az ellenfél
nem késztette nagyobb erőbedo
básra a celli csapatot. Góllövő:
Horváth, Pintér, Asbóth, Szabó
L., Kunos, Szabó A. (1 l-esből)
és öngól.
-tim -

Csapatonként összesen Öt megyei I . osztályú, illetőleg NB-ben vagy
külföldön szereplő nevezhető, háromnál több egyszerre nem lehet a
pályán. (Független a külföldi bajnoki osztálytól.)
Nevezés: 1998. december 11-én déli 12.00 óráig lehet nevezni
Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal 17-es szobájában Molnár
Gábor szakreferensnél. A nevezési díjat a jelentkezéskor kell befizet
ni. Nevezést csak a mellékelt nevezési lapon fogadunk el. „Nevezési
lap" Molnár Gábornál beszerezhető.
Díjazás: Az egyes korcsoportok győztes csapatai serleget kapnak.
1-3. helyezettek korcsoportonként oklevelet kapnak.
Egyéb tudnivalók: Jelentkezéskor kell leadni a csapatok névsorát,
a játékosok születési évének megjelölésével, valamint a csapatvezető
pontos címével, óvás nincs, vitás esetekben a veseny rendezésével
megbízott személy dönt.
A mérkőzéseken csak torna- vagy stopli nélküli sportcipőt lehet
használni. Labdát a csapatok kötelesek biztosítani.
A sorsolást december 16-ig minden csapat megkapja. A csoport
beosztásokat 1998. december 11-én 14 órakor a Polgármesteri Hi
vatal házasságkötő termében tartjuk.
Jó felkészülést! Várjuk a jelentkezéseket!
Rendezőbizottság
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LABDARÚGÁS

ASZTALITENISZ

MEGYEI I . OSZTÁLY
Továbbra sem kényeztetik el a szurkolóikat a csapataink. Egy győ
zelem, egy döntetlen és két vereség a két utóbbi forduló mérlege.
Ennek megfelelőek a helyezések is a tabellán: a Jánosháza a 9., a
Kemenesalja a 12. helyen áll.
Vasszécseny-IVECO-Janoshaza 2:1 (1:0)
Vasszécseny, 400 néző, vezette: Wittinger.
Vasszécseny: Horváth - Bejek, Szilvás, Káldi, Brezovich - Szálai,
Viszked, Gombkötő, Kovács (Kiss) - Molnár (Szabó), Biró (Zséder).
Edző: Simon Miklós.
Jánosháza: Szenté - Pázsi, Takács T-, Bors B., Rétfalvi - Varga,
Horváth (Gombosi), Takács Zs. (Vajda), Tóth L. - Lenorics (Tóth
S.), Bors T. Edző: Scheily József.
A hazai csapat megérdemelte a győzelmet. Góllövők: Molnár, Ko
vács, ill. Tóth L. Ifi: 3:0.
Kemenesalja-Taplón Vasi K-Sped 1:2 (1:0)
Vönöck, 100 néző, vezette: Ráduly R.
Kemenesalja: Fűzfa L. - Nagy, Sebestyén, Huszár, Princzes - Var
ga (László), Kolonics (Berta), Szálai, Dénes - Rúzsa, Fűzfa R. Edző:
Marsai József.
Tápián: Bakucz - Fürdős, Molnár Zs., Somlai - Kölkedi D., Ko
vács, Nagy, Badics, Molnár R. - Farkas (Hajmási), Kölkedi B. (Gergácz). Edző: ifj. Molnár Károly.
Inkorrekt játékvezetés, a mérkőzés kis híján botrányba fulladt. Gól
lövők: Fűzfa R., ill. Nagy, Hajmási. Ifi: 4:2.
Jánosháza-Trika-Ikervár 1:0 (0:0)
Jánosháza, 200 néző, vezette: Pusztai.
Jánosháza: Szenté - Pázsi, Takács T., Bors B., Rétfalvi - Varga,
Horváth I . Vajda, Jánosa - Dittmann, Takács Zs. Edző: Scheily József.
Ikervár: Hegedűs - Schermann, Németh T., Bejczi (Kovács B.),
Kovács T. - Tamás, Bajnok, Dala, Szép - Marozsán, Megyeri. Edző:
Takács Árpád.
Megérdemelt hazai győzelem. Góllövő: Takács Zs. Ifi: 3:0.
Szentkiraly-Gyöngyüsherman-Kemenesalja 1:1 (0:0)
Szentkirály, 200 néző, vezette: Papp L .
Szentkirály: Horváth T. - Dénes T., Marsai, Czerj ák, Stubics -Horváth
P., Niksz, Szárnyas, Fodor (Antal) - Lukács, Pados. Edző: Bődi János.
Kemenesalja: Lampért - Döbröntei, Sebestyén, Huszár, Princzes Nagy, Varga, Kolonics (Berta) Dénes - Rúzsa (Pacsi), Fűzfa. Edző:
Marsai József.
Egyforma erők küzdelme, igazságos a döntetlen. Góllövők: Niksz,
ill. Nagy. Ifi: 2:1.
KÖRZETI BAJNOKSÁG
Sitke-Boba 3:0 (2:0) Góllövők: Hartmann (2), Farsang.
Csönge-Nemeskeresztúr 3:2 (1:2) Góllövők: Horváth Zs., Lopiz,
Rövid, ill. Nagy L., Marton P.
Hosszúpereszteg-Alsóság 3:1 (1:0) Góllövők: Góczán (2), Eredics, ¡11. Nagy.
Egyházashetye-Csénye 3:4 (1:4) Góllövők: Csőre (2), Szíjártó,
ill. Kopfensteíner, Balikó, Szemes, Kiss P.
Izsákfa-Hegyhát 5:1 (2:0) Góllövők: Major (2), Horváth I . (2),
Deé, ill. Hőbér.
Alsóság-Izsákfa 2:2 (0:1) Góllövők: Nagy (2), ill. Nagy, Tanai.
Nemeskeresztúr-Egyházashetye 3:4 (0:3)
Góllövők: Sali, Nagy (2), ill. Görög (2), Lórántffy, Bejczi.
Boba-Nemeskocs 3:2 (1:1) Góllövők: Németh T. (2), Porkoláb
K., ill. László E., László D.

CVSE-MAVEPCELL-PEAC 8:10
Celldömölk, NB Il-es férfi mérkőzés
Az első mérkőzésen Felleg a döntő játszmában 20:12-re(!) vezetett,
és onnan vesztett! A celli csapatnak egyébként ez a harmadik 10:8-;
veresége!
Győztek: Bihari Lehel (3), Felleg Gábor (2), Ölbei Péter (1)
Felleg-ölbei és a Nagy-Bihari párosok.
CVSE-MÁVÉPCELL II.-Hévíz I I . 12:6
NB III-as férfi mérkőzés, Celldömölk.
Nagy küzdelemben, de magabiztosan győztek a hazaiak a jó er
bői álló, lelkes hévíziek ellen.
Győztek: Máthé Gyula (4), Tamás László (3), Tekét Attila (2)
Balázs Gyula (2) és a Tamás-Teket páros.

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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CVSE-CELLKOLOR-Székesfehérvári M A V Előre 26:25 (9:11 dís
pci
Október 31. Celldömölk, 100 néző. Férfi mérkőzés.
mu
Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs (Szombathely)
CVSE: Dénes - Csizmazia, NÉMETH (6), Ludvig, Varga (4), B A I jeli
ka|
KONYI (5), FONYÓ (5). Csere: Horváth, KORONCZAI (6), Kor
bel
mos, Tóth. Edző: Mátés István.

KÉZILABDA NB II.

Sok hibával és kihagyott helyzetekkel kezdődött a mérkőzés. Jel
lemző erre, hogy 7 perc alatt mindössze három gól esett a mérkőzésen.
Az első játékrészben kapkodott a celli együttes, mindössze a 21
percben volt egyenlő az eredmény, s ennek köszönhetően kétgólos
hátránnyal vonulhatott az öltözőbe.
A második félidőben egy teljesen más felfogásban játszó celli csa
pat lépett a pályára, és már az első percben ledolgozták Mátés edző
játékosai a hátrányukat. Először azonban csak a 8. percben vezettek.
A 14. percben aztán sikerült megfordítani az eredményt, és ettől kezd
ve fej-fej mellett haladt a két csapat. A nagy akarással játszó celli
fiúk az utolsó percben kétgólos előnyhöz jutottak, melyből egyet a
mérkőzés végéig megőriztek. Izgalmas, de sok hibával tarkított mér
kőzésen végül is sikerült idehaza tartani a két bajnoki pontot.
Ifjúsági mérkőzés: CVSE-CELLKOLOR-Székesfehérvári MÁV
Előre 35:5 (18:1).
CVSE-CELLKOLOR-NIKE Fűzfői A K 24:13 (11:3)
November 7. Celldömölk, 250 néző. Férfi mérkőzés.
Vezette: Baíaskó László, Somogyvári Ferenc (Nagyatád)
CVSE: DÉNES - Tóth, Németh (2), LENDVAI (6), Koronczai (3),
Varga (3), FONYÓ (6). Csere: Horváth, Sali (3), Bakonyi (1), Kor
mos, Ludvig, Csizmazia. Edző: Mátés István.
Az első gólt a vendégek szerezték meg, de ezzel el is lőtték
puskaporukat. A 15. perctől a celli fiúk állva hagyták a FAK csapatát,
és tetszés szerint lőtték góljaikat.
A második félidőben visszafogta a rohamokat a hazai gárda, éí
könnyedén játszott. Az ellenfél, amely jó erőkből áll, kissé megle
petésre ezen a mérkőzésen végig a statiszta szerepét töltötte be. A
hazai csapat magabiztos és látványos játékkal szórakoztatta a közön
séget.
Ifjúsági
(16:10).

mérkőzés: CVSE-CELLKOLOR-NIKE

FAK 26:2Ű
-tim¬

LEGFRISSEBB: Petőháza-CVSE-Antók Nyomda 0-3 (0-3)
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