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Megemlékezések az évfordulón 

Húsz éve avatták várossá 
Celldömölköt 

Egy hétig tarló ünnepségsorozattal emlékeztek meg Celldömölkön a település 
várossá avatásának huszadik évfordulójáról. Ünnepi gálaműsort tartottak a 
KMK-ban, ahol Makkos István polgármester mondott köszöntöt, majd pedig 
kitüntetéseket adott át. Ketten kapták meg a Celldömölk Városért Érdemér
met, tizenegyen pedig a Celldömölk Városért Emléklapot. Felvételünkön dr. 
Tamás Endre sebész főorvos veszi át a kitüntetést. Az eseményre visszatérünk. 

Az új évezred előszobájába lépve 

Kovács Ferenc országgyűlési 
képviselő újévi köszöntője 

Nagy örömmel tölt el, liogy 
Celldömölk országgyűlési képvi
selőjeként üdvözölhetem Önöket 
az új év és a városavatás 20. év
fordulója alkalmából. Ezek a na
pok általában bizakodással és 
számvetéssel telnek. A mögöttünk 
hagyott év örömeit, bánatait 
vesszük sorba. Számtalan olvasa
ta akad a most becsukott 1998-as 
kalendáriumnak. Az elmúlt év 
történéseit pár év eltelte után le
het igazán tárgyilagosan értékel
ni. Ezért nem szándékom, hogy 
az Óévei ily szempontok alapján 
most áttekintsem. Sokkal örven-
detesebb nekem, hogy az előttünk 
álló évről szóljak néhány szót. 
SŐt elérkezett az a korszak, mikor 
horizontunkba 365 napnál na
gyobb távlatot befoghatunk. 

A harmadik szabadon válasz
tott parlament képviselőjeként 
ugyanis reménykedem, hogy a 
gazdasági és társadalmi rend

szerváltás megkövetelte „farkas
törvények" után elérkezett az idő 
olyan jogszabályok megalkotásá
ra, melyek a gyermekeket vállaló 
családok és az egymásról gon
doskodó generációk tagjainak 
személyes életkörülményeit is ja
vítják. Méltóságot és tartást ad
nak egy jobb, polgári lét felé ve
zető úton. Nagy felelősség meg
felelni e kihívásnak, hisz ezek a 
célok számonkérhetŐek, ha telje
sítésűk nem kézzelfogható. Ám 
hiszem, hogy az összefogás ered
ményre vezet. 

Az eddig elvégzeit, valamint a 
ránk váró feladatok megoldása 
nemcsak a létfenntartásra, ha
nem a gyarapodásra is biztosíték 
kell, hogy legyen. Az új évezred 
első éveiben már villamosított 
vasútvonalon lehet Kemenesalját 
elérni, s ezzel nemcsak a vasűt 
gyorsul fel, hanem az egész 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Csábító díjak 

Nagy vetélkedő 
Celldömölk 
jubileumán 

Szeretne Ön az idén va
lamelyik déli tengeren 
nyaralni? Nosza, fordítson 
lapunk 5. oldalára, s máris 
megtudhatja, hogy vágya 
nagyon könnyen teljesül
het. Csak egy kicsit fel kell 
frissítenie az ismereteit 
Celldömölk, a húsz éves 
város múltjáról és jelené
ről. Ja, és kell néhány társ 
a csapathoz! Ez az igazán 
nagy vetélkedő! 

Gyerekek, fiatalok! 
Előttetek Is itt a nagy lehe
tőség. Ennél jobbat most 
nem is ajánlhatunk. 

Nagysimonyi 
egészségnevelés 
Jól sikerült egészségnevelési na

pot tartottak Nagysimonyiban -
közölte lapunkkal az iskola igazga
tója, LábosMária. A program dél
előtt az iskolában kezdődött, dél
után kerekasztal-beszélgetés volt 
az egészségnevelő munkáról. Este 
a kultúrházban a falu lakossága az 
egészségmegőrzésről hallhatott 
előadást. 

A programért köszönet illeti 
Vikmon Lászlóné védőnőt, Somo-
gyiné Vikmon Katalin szociális 
munkást, az Országos Mentőszol
gálat sárvári esetkocsiján szolgála
tot teljesítő mentősöket, Nagy Zol
tánt, a celldömölki rendőrkapitány
ság törzszászlósát, Jeney Zsollnét, 
a celldömölki gyógynövény szak
üzlet vezetőjét, valamint Kirchnopf 
György és Kirchnopf Györgyné 
kőszegi pedagógusokat. j 

Vető Istvánt 
esperesi szolgálatba iktatták 

December 19-én szolgálatába iktatták a vasi evangélikus egyházmegye megvá
lasztott új esperesét, Vető István alsósági lelkészt. A beiktatási ceremóniát az 
alsósági evangélikus templomban Súghy András esperes-helyettes és Kovácsné 
Tóth Márta lelkészi jegyző végezte. Igét hirdetett D. Szebik Imre püspök. 
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Kovács Ferenc országgyűlési képviselő újévi köszöntője 
(Folytatás az l. oldalról) 

piciny országrészünk lüktetőbben 
kapcsolódik be hazánk vérkerin
gésébe. Celldőmök város gyor
sabb megközelíthetősége áj táv
latokat nyit e térség turisztikai 
értékeinek bemutatása és hasz
nosítása előtt. A fejlődés igazi 
motorja az idegenforgalom szá
mára mind több szolgáltatás, 
ezen keresztül egyre több tisztes
séges megélhetést biztosító mun
kahely létrehozása lehet. Az elért 
sikerek természetesen nem nap
tári napokban, években és vá
lasztási ciklusokban mérhetőek. 

Az új évezred előszobájába, a 
XX. század utolsó előtti lépcsőfo
kához érve lassan visszatekinthet 

az ember saját meglett útjára és 
arra, hogy miként változott életé
nek színtere, lakóhelye és hona. 
Igaz, más népekhez mérten mél
tánytalanul sok áldozat árán, de 
ismét felzárkóztunk oda, ahova 
ezeregyszáz éve tartozunk: az eu
rópai kontinens emelt fővel járó 
nemzetei közé. A szorgalmas, ki
tartó munka elérhető közelségbe 
hozta hazánk valamennyi lakója 
számára egy minőségileg szebb 
és jobb élet lehetőségét. Az 
egyensúly még nagyon érzékeny, 

felelőtlen politikai erők saját 
pártpolitikai céljaik miatt a tár
sadalom különböző rétegeiben 
próbálnak feszültségeket szítani, 
régi mozgalmi kapcsolataikat 
felhasználva, felelőtlen dzsungel

harcukat folytatják. Ezek az erők 
az MSZP és az SZDSZ kormány
zása alatt három és félmillió em
ber megélhetését a nyomor szint
jére süllyesztették. Az egyik olda
lon az értelmetlen megszigorítá
sok, a másik oldalon a felelőtlen, 
milliárdokkal való dobálózás 
volt a jellemző. 

A kabát adott, ez a demokrá
cia. Újra kell gombolnunk! Véget 
kelleit vetni annak a gyakorlat
nak, hogy a közös munkánkkal 
létrehozott közös javainkat egye
sek kimeríthetetlen, feneketlen 
kútnak tekintsék. Az új kormány 
legfontosabb feladata volt a csa
pokat elzárni, és igazságosabb, 
tisztességes elosztási rendszert 
felépíteni. Tízmillió magyarnak 

van egy fővárosa, nem Budapest
nek van egy országa. A gyermek
vállalásnak vissza kellett adnunk 
a tekintélyét, mert valamennyi
ünk boldogabb jövőjét, nyugdíjas 
éveink tisztességét gyermekeink, 
unokáink fogják biztosítani. 

Az Orbán-kormány első éve 
kezdődik, melyben már az Önök 
bizalma által biztosított felhatal
mazás szerint készített politikai 
és gazdasági program kerül kivi
telezésre. Erről a bizonyítványt 
majd 2000 januárjában tekint
hetjük át. 

Kívánok minden kedves Olva
sónak szerencsében és szere
tetben bővelkedő új esztendőt. 

Kovács Ferenc 
országgyűlési képviselő 

Vető Istvánt esperesi szolgálatba iktatták 
Az új esperes életrajza 

Vető István lelkészcsalád második gyerme
keként Budapesten születelt 1963-ban. Édesapja 
Vető Béla lelkész, édesanyja Molnár Éva bank
tisztviselő, ma mindkelten nyugdíjasok. Gyer
mekkorának egy részét Veszprémben töltötte, 
majd 1975-ben Budapestre költözött a család. 
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Ságvári Endre gyakorló iskolájá
ban folytalta. Ugyanannak az iskolának a gim
náziumában érettségizett 1981-ben. 

Érettségi után felvételt nyert az Evangélikus 
Teológiai Akadémiára. 1986. július 22-én avat
ták lelkésszé a Budapest-budavári gyülekezet 
templomában. 

Első szolgálati helye az Északi Evangélikus 
Egyházkerület Püspöki Hivatala volt, ahol se
gédlelkészként szolgált. 

Aztán kerületi lelkész, majd püspöki titkár 
volt. Közben a birminghami Queen's College-
ban folytatott tanulmányokat, majd a Teológiai 
Akadémia ószövetségi Tanszékén tartott elő
adásokat. 

1992 tavaszán jelentkezett az Alsósági Evan
gélikus Egyházközség lelkészi állására, amely
be augusztus 23-án iktatták be. Tagja a vasi 
egyházmegye presbitériumának és számvevő
székének, az Északi Evangélikus Egyházkerü
letben pótpresbiter, az egyház zsinatában kép
viseli a vasi egyházmegyét, és egyúttal tagja a 
jegyzői karnak is. 

Felesége földmérő és térképész-technikus, 
aki jelenleg a Celldömölki polgármeseri hivatal 
alkalmazottja. Két gyermekük van. 

Völgyi L. 

MUNKARUHA, 
C S E M P E , JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürd ószoba-b erend ezés ek, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járó laprag asztok. 

Szeretettel várjuk 
\ kedves f 
\ vásárlóinkat! L 
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Mit kapott ön Celldömölktől? 

Prof. Dr. Bartos Attila 
Folytatjuk az Új Kemenesalja jubi

leumi különszámában megkezdett so
rozatunkat, amelyben a Kemenesaljá
ról elszármazottak nyilatkoznak. 
1938-ban születtem Sárváron, de 1940-

töl, kétéves koromtól Celldömölkön éltem. 
1956-ban itt érettségiztem, majd felsőfokú 
tanulmányaimat már más városokban, 
Keszthelyen és Budapesten végeztem. Az 
elemi népiskolai tanulmányaim során sok 
barátra tettem szert. Velük együtt jártam az 
állami általános iskolába, s később a gim
náziumba is. A különböző szintű oktatási in
tézményekben a tanáraim szorgalomra, 

rendszeretetre, igazmondásra tanítottak. 
Különösen maradandó élményeket szerez
tem a gimnáziumban. A reál tagozatra jár
tam. Végig jó rendű, tanuló voltam. Kiváló 
tanárok tanítottak. Közülük is kiemelkedett 
Jónás Márton, aki a matematikát oktatta. 
Nagyon jó oktatási módszert alkalmazott. 
Hogy egy példát is említsek: Egy matematika 
órán a táblánál megoldottam egy összetettebb 
feladatot a trigonometria alkalmazásával. Ezt 
követően általánosítottuk a feladatot, s kide
rült, hogy megtaláltam az általános három
szögekre vonatkozó cosinus tételt. 

Tanulmányaim során rájöttem arra - ar

ra is neveltek bennünket -, hogy önállóan 
kell a problémákat megoldani. Életem ké
sőbbi idején is elkísért ez az életfelfogás, ami 
több-kevesebb sikert is hozott számomra. 

Allatok és egyebek papírból 
Bedy Gergő, az origamis 

A Kresznerics Ferenc 
Könyvtár karácsony d/ítti 
rendezvényeinek egyikén 
Bedy Gergő, a Gáyer iskola 
6. osztályos tanulója az ori¬
gami fortélyaira tanította az 
érdeklődd gyerekeket. 

A Japánból származó origami 
a papírhajtogatás művészete. A 
keletkezését Gergő mesélte el. 
Eszerint több néphez hasonlóan 
a japánok is a halott mellé tették 
az ékszereiket, amiket a sírrablók 
elvittek. Úgy gondolták, hogy 
papírból hajtogatva is ugyanazt a 
hatást kelti a tárgy, mintha ékszer 
lenne, így ezeket helyeztek oda 
ékszerek helyett. Ezek formálá
sával kezdődött az origami útja. 

Később más figurákat is hajto
gattak, amiket aztán vendég
ségben ajándékként adtak és kap
tak. 

- Hogyan ismerkedtél meg az 
origam'tval? - kérdeztük a fiútól. 

- Először anyu hozott egy 
könyvet, amiből hajtogatni kezd
tem. Az első próbálkozásaim 
pontatlanok voltak, de jó model
lek születtek. A könyvben talál
tuk meg a Magyar Origamikör 
címét, ahová írtunk: mit jelent ez 
a kör, hogyan lehet oda belépni. 
Az origamikör székhelye Kecs
keméten van, magazinját évente 
négy alkalommal jelentetik meg, 
és folyamatosan bővülő könyv
táruk van. 1995-ben leptem be, 
akkor küldtek részemre egy 

Olcsó (?) szórakozás 
A képen látható felvételt a 

Temesvár utcában készítette 
fotósunk egy összegörbített, 
elcsúfított közúti közlekedési 
tábláról. 

Sajnos nem ez az egyetlen 
a városban. Az is előfordul, 
hogy Állj! Elsőbbségadás kö
telező táblát forgatnak el el
lenkező irányba. Nemrég a 
Hunyadi és a Sági út tor
kolatánál kihelyezett köz
lekedési tükröt is elfordítot
ták valakik az éjszaka leple 
alatt. 

Ez nem hőstett, hanem 
igen gyáva cselekedet...! 

Á 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

könyvlistát, erről lehet kölcsö
nözni a könyveket, a modellek 
leírása pedig fénymásolható. 

- Találkoztál-e már személye
sen a társaiddal, a magyar ori-
gamistákkal? 

- 1997-ben Pécsett találkozón 
vettem részt, ahol a foglalkozá
sokon magyar alkotóktól lehetett 
tanulni. Volt egy nagyon szép k i 
állítás, és lehetőség volt könyvek 
és eredeti japán papír vásárlására 
is. Ez utóbbi meglehetősen drá
ga, és nehéz is kifogni jó minő
ségű papírt. A következő évben 
már külföldi (német, holland, an
gol) vendégekkel is találkoztam. 
November első hétvégéjén Kecs
kemétre látogatott Toyoaki Kawai 
mester, akinek nagyon jó modell
jei voltak, cs sokat tanított. Ké
szítettünk a tiszteletére a modell
jeiből egy kiállítást. Emlékezetes 
számomra a vele való találkozás, 
hiszen nem minden nap lehet ta
nulni ilyen híres mestertől. 

- Gyerekek vagy felnőttek al
kotják-e az origamikört? 

- Néhány 12 év körüli gyerek, 
aztán 17-18 éves Fiatalok, de 
többnyire felnőttek a kör tagjai. 

Sok az óvónő, a pedagógus, akik 
a munkájukban hasznosítják ezt. 
Sokan közülük gyerekeket taní
tanak a hajtogatásra. Néhányuk
nak már önálló modelljei is van
nak, könyvet adnak k i . Van, aki
vel jó barátságba kerültem, leve
lezünk egymással. 

- Neked mit jelent az origami-
val való foglalkozás? 

- Sokat foglalkozom vele, he
tente minimum két modellt ké
szítek, ezek már időigényesek. 
Nemrég új technikát tanultam, 
ennél az alufólia két oldalára se
lyempapírt ragasztok, ezáltal 
jobb lesz a tartása. Mostanában 
bogarakat készítek. Ezek nehe
zek, 90-100 lépésesek. Ez persze 
meg messze nem a legnehezebb 
feladat, van olyan modell, ami
kor egy papírból kell meghajto
gatni az emberi csontvázat. Min
dig lehet újat tanulni. Nyáron egy 
táborban óriáspapírból {1,5 mé
terszer 1,5 méteresből) készítet
tem egy sast, de hajtogattam már 
5 centiméterszer 5 centiméteres 
papírból is egy zsiráfot. A legne
hezebb eddig számomra a T-
REX csontváz és az agancsos 
szarvas volt. Kedvenceim egyéb
ként az állatfigurák. 

- Mennyi modellt készítettél 
eddig, és hol tárolod azokat? 

- Körülbelül ezer darabot haj
togattam eddig. Nagy részét el
ajándékoztam, de sokat otthon 
őrzök dobozokban. Talán lesz 
belőlük egy kiállítás Celldömöl
kön. Küldtem pályázatokra is, 
nyertem is különdíjat. Most az 
Amerikai Egyesült Államokba, 
az Origami by Children kiállítás
ra küldtem egy térbeli autót mo
dellként, s nagyon drukkolok, 
hogy bevegyék a kiállítás anya
gába. 

Tulok G. 
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Pogányok bibliája - karácsonyi színjátékok 
a templomokban 

Elmúlt immár az emberi szíveket és lel
keket legmélyebben érintő' s átjáró ünnep
nek izgalma, áhítata és öröme. Túl vagyunk 
„Nagy Ádám és Éva első ősszüleink" v ig i -
liáján és „Nagykarácsonyon", ürítgettük az 
őskeresztyénség első mártírjának, „Szent 
Istvánnak poharát", jókedvűen kívántuk 
egymásnak egészségére „Szent János áldá
sát", s eljutottunk „Kiskarácsonyig", a há
romkirályoknak a Megváltó születési helyé
re való megérkezéséig. 

Visszanézve próbáljuk meg áttekinteni az 
ünnepkörhöz tartozó azon módszereket, 
amelyekkel évezredek távolságában az egy
házi tanítórend megpróbálta az írástudatlan 
tömegek értelmébe és érzelmeibe beleépíte
ni ezeket a bibliai eseményeket. A prédiká
ciókat nem tartották elegendőnek és hatá
sosnak ahhoz, hogy azok tartósan beleépül
jenek és meg is maradjanak a tömegek szel
lemi és lelki világában. Úgy gondoljuk, 
mindenki számára hasznos lesz az áhítat 
órái után a történeti valóság útján is meg
tenni egy rövid szakaszt. 

Az egyház az Európában virágzó színházi 
kultúrának úgy látszott, teljesen véget ve
tett, amikor 526 körül a színházakat bezár
ták és a színtársulatokat feloszlatták. Annál 
meglepőbb s különösen is érdekes, hogy a 

tizedik században azzal a történelmi ténnyel 
találkozunk, hogy a húsvéti és a karácsonyi 
istentisztelet egyes részeit dramatizálták, 
párbeszédekkel bővítették, s azt a hívők 
okulására e lő is adták. Ünnepkörünknél ma
radva, a tizedik századtól kezdve a kará
csonyi istentisztelet szinte népünnepéllyé 
vált. A templomokba az ünnepre összegyűlt 
h ívő sereg, mely a latin nyelven folyt mise 
szövegéből alig is értett valamit, ott látta a 
szent családot a gyermek Jézussal; ott vol
tak az újszülött Jézust meglátogató pászto
rok; megjöttek a bethlehemi csillagot köve
tő napkeleti háromkirályok, akik valóban 
azt követték, mert egy ügyes szerkezettel 
mozgatva magát a csillagot is kivilágítva ott 
láthatták a magasban. A karácsonyi isten
tiszteletnek ehhez a tarka-barka felvonulá
sához hozzátartozott a szamár-ünnep is, 
amikor élő szamarat vittek a templomba. 
Húzogatták a kivilágított csillagot, nyerített 
a szépen feldíszített élő szamár, s ez meg
maradt a többi látnivalóval együtt a temp-
lomozók emlékezetében, és bizonnyal érde
kes, sőt mulatság is volt. Örömünnep lévén 
nem is botránkoztak meg rajta. 

Mindezekhez hozzátartozott az is, hogy 
megjelentek később azok a próféták is, akik 
Jézus születéséről jövendői szólottak az 

egyházi felfogás szerint. így vonult fel M ó 
zes fején szarvval, kezében a tízparancsola
tot tartalmazó táblákkal; Jeremiás és Ézsai
ás próféta, a mezítlábas s bőröves Keresz
telő János, Bálám és szamara, de ott sorjá
zott Dániel próféta is társaival (a játékban 
még valóságosan elkészített szalmafonatot 
is meggyújtottak a templomban kiképzett 
kemencében, sőt jöttek a műoroszlánok is, 
angyal-szobor is szállt le hozzájuk!). 

Ezeket a dramatikus jeleneteket a 10-12. 
században és még jó darabig, egészen a 
reformáció erőteljes hatásáig nem is tekin
tették valamiféle színjátéknak, hanem az is
tentisztelet természetes részének. Ludasnak 
- Játéknak nevezték. A későbbi századok
ban ki is léptek az istentiszteletből, elhagy
ták a templom belsejét is, kimentek a piac
térre, a város közepére. Tárgyuk szerint is 
elkülönültek, az előadás módja szerint is. 
Voltak bibliai tárgyú misztériumok, legen
dás mirákulumok, passiójátékok, „Miasszo
nyunk mirákulumok", egyéb fajta kará
csonyi játékok. A karácsony mindenkor 
örömünnep volt, s ma is az maradt. Ezután 
már hosszabbodnak a napok, s a zord tél 
után bizonyosan eljő a megújító üdítő ta
vasz is! 

Nádasdy Lajos 

Egy hír margójára 

WS. mester és a madárálmok 
A madarak szokásairól sok 

mindent megtudhatnak azok, 
akik a természet csodás környe
zetében végezhetik munkájukat. 
Es ha még figyelnek is, felejt
hetetlen élmények részesei lehet
nek. A madárvilág emberközeli. 
Még az amatőr „madarász" is sok 
érdekességet fedezhet fel a ma
darakról. 

Visszagondolva gyermekko
runk idejére, annyi mindenre hív
ták fel a figyelmünket az időseb
bek, főleg a pásztorkodó embe
rek. A napokban egy nagyon ér
dekes közleményre bukkantunk 
(Vas Népe 1998. X I I . 21.), amely 

arról tudósít: a chicagói egyetem 
tudósai megfejtették, hogy az al
vó madarak mit álmodnak. Bebi
zonyították: alvás közben arról 
álmodnak, hogy énekelnek. 

A vizsgálati módszer rövid is
mertetése meggyőzően hatott, te
hát elhihető. Ez késztetett arra, 
hogy Weöres Sándor Kossuth-dí
jas k ö l t ő - verseiből kigyűjtött és 
már kiállításon is bemutatott -
madárvilágát ilyen értelemben 
most felidézzem. Közel másfél
ezer oldalon, mintegy 240 versé
ben szerepelnek a madarak. ír 
azok szokásairól a poézis weöre-
si szárnyalásának szépségében. 

" 9faíítíafák\közt (anfcadoz a [ékk^ 
ott aíszil^ftuszonnégy nagy madár 
kővé váít párnán. !Azt hinnéd, mm étnekj 
de csőrükön az áhtuí^kyiejár." 

/WS/ 
A versrcszletek olvasása, kigyűj
tése során számos gondolat, el
képzelés óhatatlanul felmerült az 
emberben. Talán részben ráérez-
tünk arra is, hogy a madarak ál
modhatnak is. Most a tudomá
nyos hír ezt véglegesen bizo
nyította. 

Ahogy ismertem a költőt, kép
zelgéseit, álmodozásait, szótlan-
ságát, megjegyzéseit, jogosan 
gondolhatok arra, hogy ő biztos 
lehetett a madárálmok valóságá
ban. Az említett tudományos 
vizsgálatokat pintyeken végezték 
el, az eredmény: azt álmodják, 
hogy énekelnek. A madarak faja
ik, szokásaik szerint másról is ál
modhatnak, olyasmikről, amik 
megtörténnek velük ébrenlétük 
során. Az a sok hatás, ami éri 
őket, visszavetülhet álmaikban: 
szárnyalásaik, félelmeik, vándor
lásaik közeledtének érzésvilága, 

és sok minden más. Az örökös 
éberség, környezetük őrzésének 
szigorú szorítása, veszedelmek 
pillanataiban való „hirtelen fel-
rebbenés", amit látunk, tapasz
talunk. Egy bizonyos: álmodnak 
Ők is, akár az emberek. Weöres 
Sándor egyik versében feltűnő 
határozottsággal ír erről - madár
kiállításunk mottója is ez lett 
(melléklet). 

Több versében is hasonló gon
dolatokra lelünk. A varjú éjjelét 
például a költő így látja: / „Hal
kabb a nádas éneke, / az éjek 
szívverése halkabb, / A fecske, 
gólya eltűnik, / szürke varjú ül 
lakodalmat." / A varjú „madárla
kodalma" az álmok lakodalma is. 
Sorolni lehetne mindezt tovább, 
de talán ennyi is elég ahhoz, 
hogy igazoljuk a madárálmok lé
tezését. 

Dala József 
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Nagy vetélkedő 
Celldömölk várossá avatásának 20. évfordulójára 

Felhívás a Vetélkedő a városért versenyen való részvételre 
Kedves celldömölki polgárok! Kedves tanulók! 
1999. január 6-án ünnepeltük Celldömölk várossá avatásának 20. 

évfordulóját. 
Bizonyára sokakat érdekel városunk történelmi múltja, jelene és 

jövője, kulturális élete, Alsóság mezőgazdasági fejlődése, vagy éppen 
a Sághegyi bor híressége, Celldömölk iparosodása, a vasút helyzete, 
városunk nagy szülötteinek munkássága stb. Mind-mind olyan téma
körök ezek. amelyeket az itt élők valamilyen szinten - felszínesen 
vagy alaposabban - ismernek. Úgy gondoltuk, hogy igen hasznos 
lenne egy nagy vetélkedő meghirdetése Celldömölk múltja és jelene 
címmel. Hiszen ahhoz, hogy jobban otthon érezzük magunkat szű-
kchb hazánk, szülőföldünk, Kemenesalja székhelyén, meg kell ismer
nünk múltját és jelenét, hogy a mai fiatalok ennek tudatában tervez
hessék városunk, Celldömölk jövőjét. 

A vetélkedőben a három általános iskola felső tagozatos tanulói 
vennének részt az egyik kategóriában. (A Szent Benedek Katolikus 
Iskolában a felső tagozatban csak 5. osztályosok vannak, ezért ók még 
nem tudnák felvenni a versenyt a másik iskolák 6-7-8. osztályosai
val.) A felnőttek kategóriájában indulnának a Berzsenyi Dániel Gim
názium, a Műszaki Szakképző Iskola tanulói. Természetesen üzemi, 
hiatali közösségek, utcák, baráti társaságok csapatai is nevezhetnének 
a versenybe. Az igazán jó az lenne, ha minél több csapat nevezne, 
hiszen akkor több száz felnőtt és fiatal ismerné meg városunk kultu
rális életét, gazdasági fejlődését, történelmi múltját. 

Minden csapat 5-5 főből állna, a nagy vetélkedő témaköreinek 
megfelelő felkészültségű versenyzőkből. 

A vetélkedő javasolt témakörei 
- Celldömölk történelmi fejlődése napjainkig 
- Celldömölk kulturális fejlődése. Nevezetes személyiségeink és 

munkásságuk. 
- Celldömölk művészeti élete: építészeti, képzőművészeti , szob

rászati emlékeink, a város szülötteinek irodalmi alkotásai, a város 
zenei életének jelentős eseményei 

- Alsóság mezőgazdasága, Celldömölk ipari fejlődése (vasút, üze
mek, gyárak) 

- Egyéb: sport, politika stb. 

Nevezés a versenyre 
Minden nevező csapatnak témakörönként tíz-tíz kérdést kellene 

kitalálni a Vetélkedő a városért 5 témaköréből külön-külön. Tehát 
összesen ötven kérdést kellene beküldeni a zsűri számára. 

Határidő: január 29-e. 

A verseny lebonyolítása 
- Az Új Kemenesalja február, március, április havi első számaiban 

Orgona a református templomban 
A celldömölki református 

templom tavaly novemberben 
egy orognával gazdagodott, amit 
a leverkuseni evangélikus gyüle
kezet adományozott a gyülekezet 
s / imára. Szentpá ly-Juhász I m 
re lelkész szerint egészen eddig 
álom volt számukra egy orgona, 
új hangszer vásárlása - 4-5 millió 
forintos ára miatt - szóba sem jö
hetett volna. 

Ezt a 25 éves, egymanuálos, 
négyregiszteres hangszert az 
ajándékozók vásárolták számuk

ra, sőt ide is szállították. Novem
ber 15-én az orgona használatba
vételének alkalmából K á n t o r 
Pé te r , a Pápai Református Gim
názium tanára szólaltatta meg a 
hangszert. 

Szerepelt még az iskola kama
rakórusa, amelynek tagjai nem 
először jártak Celldömölkön, hi
szen a celldömölki gyülekezet 
tartja a kapcsolatot a gimnázium
mal, pénzadományokkal segíti az 
iskolát. 

T . G . 

megjelenne 5-5 kérdés az egyes témakörökből. A havi második szá
mokban közölnénk a kádésekre adott válaszokat. 

- A csapatok az írásbeli pontszámokat magukkal hoznák a májusi 
nagy városi vetélkedőre. A Kemenesaljái Művelődési Központban 
kerülne sor a vetélkedőre külön az általános iskolák és külön a fel
nőttek számára. 

A zsűri e lnöke: Nádasdy Lajos 
Tagjai: Pálné Horváth Mária KMK-igazgató, Molnár Gábor, a 

Polgármesteri Hivatal művelődési szakreferense, a Berzsenyi Lénárd 
Ált. Iskola, az Eötvös Loránd Ált. Iskola, a Gáyer Gyula Ált. Iskola, 
a Szent Benedek Ált. Iskola, a Berzsenyi D. Gimnázium és a Műszaki 
Szakképző Iskola l - l delegált tanára - összesen 9 fő. 

A versenyfeladatok összeállítására a beérkezett feladatok alapján a 
Honismereti Körből Káldos Gyula ny. könyvtárigazgatót, a városi 
könyvtárból DÖrnyei Lászlónét és Szomjú Lászlónét kérnénk fel. 

Díjak 
Az Apáczai Kiadó a Vetélkedő a városért verseny csapatainak ju 

talmazására 100 000, azaz egyszázezer forintot ajánl fel. Tisztelettel 
kéri a város hivatalait, üzemeit, kis- és nagyvállalkozóit, hogy min
denki jó szándékkal és anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a 
nemes célt! Hiszen saját gyermekcinkért, városunkért (is) tanuló, mű
velt ifjúságunkért tesszük! Felajánlásaikat írásban tegyék meg a Ve
télkedő a városért szervezőbizottságához! (Csak hivatalos írásbeli fel
ajánlásokról, még nem a befizetett pénzről van szó!) Cím: Apáczai 
Kiadó, Esztergályos Jenő, Celldömölk, Széchenyi u. 18. 

A felajánlott összegeket egy később megküldött csekken, elkülö
nített bankszámlára fizethetik majd be, amelyet egy erre a célra 
összeállított kuratórium kezel majd. 

A befizetett összegek arányában az 
- I . helyezett csapatot egy dél-tengeri nyaralásra 
- I I . helyen végzett csapatot balatonrendesi táborozásra 
- I I I . helyet elért csapatot belföldi jutalomkirándulásra vinné el a 

szervezőbizottság 
A szervezőbizot tságba javaslom: i f j . Bakó Lászlót - Bakotrex 

Művek, Balogh Zsolt vállalkozót, Hetényi Endre képviselőt, Nagy 
Kálmán képviselőt, Tima László alpolgármestert. 

Természetesen a fentiek csupán javaslatok, amelyhez minden Cell
dömölköt szerető állampolgár hozzáteheti javaslatait, ötleteit. Nem 
terv, csak jó szándékú ötlet, amelyet bárki gazdagíthat, elvethet. Egy 
biztos: a celldömölkiek összefogása, akarata viheti csak sikerre. Jó 
lenne, ha ezzel a Vetélkedő a városért rendezvénysorozattal egy kis 
színt vihetnénk a nem éppen mozgalmas celldömölki életünkbe. Vá
rom szíves javaslataikat. 

Köszönettel: 
Esztergályos Jenő Apáczai Kiadó 

UJ H E L Y E N 
A BORSITS VAS-MÜSZAKI BOLT! 

C E L L D Ö M Ö L K , V Ö R Ö S M A R T Y U . 17. 
Tel.: 06-60/376-570, 95/422-972 

- Vasanyagok (zártszelvények, csövek, gömbvasak stb.) 
5% -os kedvezménnyel 

- Csatornaáruk, PVC-áruk 
- Villamossági szerelvények 
- Vízvezeték-szerelési anyagok 
- BARUM-kerékpár és autóköpenyek 
- Kapálógépek akciós áron! 

ÚJ HELYEN, OLCSÓ ÁRAKKAL 
VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! 
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Véradás - embertársaink hasznára 
November 26-án és 27-

én városi véradónapokat 
szerveztek Celldömölkön. 
Ebből az alkalomból dr. 
Marosfalvi Ferencet, a 
Vértranszfúziós Állomás 
osztályvezető főorvosát 
kérdeztük a véradás jelen
tőségéről és eredményéről. 

- A celldömölki vértranszfú
ziós állomás 1966-ban 1200 
egységnyi vér levételéhez ala
kult, ehhez 3100-3200 véradó 
szükséges. A vérvevó" területhez 
Celldömölkön kívül a régi járás 
28 községe tartozik, illetve a 

volt sárvári járás Celldömölk 
felé esó" része. Ez együttesen 
egy 58 ezer lakosú terület. A la
kosság 5,3-5,4 százaléka ad 
vért, az országos 5 százalékos 
átlaghoz hasonlóan ez elég az 
ellátáshoz - mondta a főorvos, 
majd így folytatta: 

- Minden héten szervezünk 
valamely helyen véradónapot, 
éves viszonylatban ez 62-65 na
pot jelent. Egy-egy nap eredmé
nye változó, kisebb települése
ken 30, nagyobb helységekben 
80-90 körüli a véradók száma. 
Havi átlagban ez 250-300 vér
adótjelent . A levett vér 20 szá

zalékát Celldömölkön használ
ják fel, 80 százalékát pedig 
Szombathelyre küldjük. 

A véradás fontosságát megér
tik az emberek. Nagy dolog, 
hogy évente kétszer ad vért va
laki. 18-tól 65 éves korig lehet 
vért adni. zömmel (60 százalék) 
a 30-50 év közöttiek adnak, de 
a véradók közel ötöde a huszon
évesek köréből tevődik össze. 
Celldömölkön szinte minden 
üzem szervezi a véradást, leg
többen a Cellcomp és a vasút 
dolgozói közül nyújtják a karju
kat. . 

- November 26-a a véradás 

világnapja. A transzfúzió nap 
mint nap életet menthet. Vért 
mesterségesen előállítani nem 
lehet, tehát csak önkéntes vér
adóktól származhat. Sokakban 
felvetődik a kérdés: Vajon ártal
mas-e a szervezetre a véradás? 
A válasz: n e m A leadott vér 
miatti veszteséget az egész
séges szervezet csontvelője né
hány hét alatt pótolja. Előzetes 
orvosi vizsgálat után, csak telje
sen egészséges ember adhat 
vért. Ha a megengedett időkö
zökben rendszeresen adunk 
vért, biztosan nem ártunk Önma
gunknak, embertársainknak pe
dig használunk - fogalmazott a 
főorvos. 

Tulok G. 

Örömdélután Sárváron 
A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete celldömölki helyi cso

portja köszönetét fejezi k i a RÁBA-COM vezérigazgatóságának, a 
sárvári vállalkozóknak és a celldömölki GLOVITÁLIA vezetőségé
nek az 1998. december 11-én délután 16 órakor tartott karácsonyi 
ünnepélyért, melyet a mozgássérült és fogyatékos gyermekek részére 
rendeztek. 

Nagyon jó érzés volt látni a csillogó gyermekszemeket, ahogy a 
meghívottak az ajándékokat átvették. Rendezvényük azért is figye
lemreméltó, mert sajnos a hátrányos helyzetű emberek egyre inkább 
a társadalom szélérc szorulnak, és nagyon kevesen vannak, akik segítő 
kezet nyújtanak nekik. 

Köszönetet mondunk még Balogh Zsolt vállalkozónak, hogy a zord 
időjárás ellenére biztosította ingyen a celldömölki gyerekeink részére 
a buszt, amivel eljutottak Sárvárra, a Tinódi Gimnázium dísztermébe. 

Holpert Jenöné a helyi csoport titkára 

Nálunk ingyen hirdethet 
Március végéig ö n ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új Kemenes

alja 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 kér
jük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket fogadjuk el 
ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott, eredeti bónuszonjuttatnak 
el hozzánk, fénymásolatokat tehát ne küldjenek. 

Ez a legolcsóhh, 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.) 
..Ssr _ 

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja 

A hirdetés feladója: 

címe: 

dátum aláírás 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT 
Központi orvosi ügyelet 

Cím: Csontváry-patika • Telefon: 95/423-742 

JANUÁR 
16 szombat Dr. Nagy János Horváth Katalin 
17. vasárnap Dr. Gayer Tatjána Hajba Dezsőné 
18. hétfő Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 
19. kedd Dr. Kovács Zoltán Kurányiné K. Szilvia 
20 szerda Dr. Nagy János Hajba Dezsőné 
21. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
22. péntek Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin 
23. szombat Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
24. vasárnap Dr. Kiss Imre Horváth Katalin 
25. hétfő Dr. Kovács Zoltán Kurányiné K . Szilvia 
26. kedd Dr. Ádám Ilona Hajba Dezsőné 
27. szerda Dr. Nagy János Horváth Katalin 
28. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K . Szilvia 
29. péntek Dr. Szabó Ildikó Hajba Dezsőné 
30. szombat Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin 
31. vasárnap Dr. Sükösd Éva Hajba Dezsőné 

S Z A K R E N D E L E S E K 
Szemészet 

Vezetője: dr. Gá t i É v a szemész adjunktus 
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig 
(Minden- páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel.) 

Psychiá t r ia 
Vezetője: dr. T ó t h Katalin psychiátcr adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 ó rá ig 
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbkép

zés miatt a rendelés szünetel.) 
Bőrgyógyászat 

Vezetője: dr. M o l n á r I ld ikó bőrgyógyász adjunktus 
Rendelés ideje: Hétfő 8—14 óráig 

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 
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Évkezdet a Kemenesalja Néptánccsoportnál 

Folyamatos munka, megérdemelt sikerek 
A Kemenesalja Néptánccsoport 1972 óta működik Celldömöl

kön. Közben megszűnt majd újjáalakult. Az igazi „születésnap" 
talán '93 októberében volt, ekkor került az együttes élére Ipsics 
Péter. Azóta egyszer sem fenyegette szétesés a csoportot, pedig a 
hétköznapi gondok itt is éppúgy megtalálhatóak, mint bármelyi
künk életében. 

Amikor öt évvel ezelőtt Ipsics 
Péter és felesége elhatározták, 
hogy megpróbálják a néptánc
csoportot újjászervezni, elsősor
ban a középiskolásokra számítot
tak. Azok a fiatalok, akik akkor 
jelentkeztek, mind a mai napig 
együtt vannak, ők alkotják a cso
port „magját". Közülük kerültek 
ki azok a táncosok, akik már ma
guk is tanítanak. Utánpótlás-ne
velés nélkül nem megy. Szeren
csére vannak óvodás és általános 
iskolás gyerekek, akiket időben 
megérintett a tánc szeretete, őrá
juk biztosan lehet majd számíta
ni, ha a generációváltás megtör
ténik a csoporton belül. Örvende
tes tény, hogy nem csak Celldö
mölkön, hanem a környező köz
ségekben is vannak kis közössé
gek, ahol már egészen kicsi kor
ban értéknek tartják a néptánc 
iránti szeretetet, a népzene isme
retét. Bobán, Nagysimonyiban és 
Vönöckön is működik gyerek
csoport. 

Á néptáncosok nagyjából 
egyidősek, de a legkülönbözőbb 
helyeken tanulnak, illetve dol

goznak, így csak hétvégeken: 
pénteken, illetve szombaton tud
nak próbát tartani. Igaz, akkor 
„maratoni" időt, 8-9 órát táncol
nak szinte egyvégtében, A ke
mény munkának megvolt és 
megvan ma is az eredménye. Egy 
évig tartó megfeszített munka 
után jelentkeztek az első sikerek. 
1996-ban vettek részt először a 
Helikon Fesztiválon, ahol a Du
nántúl összes középiskolája kép
viseltette magát. Ahány kategóri
ában indultak, mindenhol dobo
gós helyezést értek el. A néptánc 
kategóriában arany, a szólótán
cosok versenyében ezüst, a nép-
daléneklésbcn pedig bronz minő
sítést kaptak. Ezek a sikerek óri
ási erőt adtak a további munká
hoz. 

Ezután következett Körmend, 
a koreográfusok versenye. Az itt 
megszerzett harmadik helyezés 
már azt mutatta: a celli néptánco
sok felzárkóztak a megye többi 
néptáncosai mellé. 

Az igazi nagy sikerek pedig 
még csak ezután következtek! 
1998-ban rendezték meg azt a ta

lálkozót, ahol közel 3000 táncos, 
vagyis 50 tánccsoport mérhette 
össze a tudását. Az arany minő
sítés mellett a Művelődési és Ok
tatási Minisztérium különdíját is 
elhozták a fiatalok. Ekkor tapasz
talták meg - talán - először, mit 
jelent, ha nem Celldömölkön 
szerepelnek, mégis a közönség 
állva vastapssal köszönti őket... 

Ugyanez az év még tartogatott 
sikert a celli nép táncos oknak. 
Ebben az esztendőben vettek 
részt egy ifjúsági versenyen, ahol 
már nem csak középiskolások, 
hanem az ország különböző 
pontjáról érkező ifjúsági csopor
tok mutatták be tánctudásukat. Itt 
mondták ki először: a celldömöl-
kiek az ország három legjobb 
táncegyüttese közé tartoznak. 

A csoport vezetője - Ipsics Pé
ter - a sikerek közé sorolja azt is, 
hogy együttesük egyik tagja, 
Bedi Rita a Bartók Táncegyüttes
nek is tagja. Rita itt kezdett, in
nen vitte a tánc tudását és szere
tetét. 

Ez utóbbi kifejezés a kulcsszó, 
ha azt kérdezzük: mi tartja össze 
a társaságot. A tagok között na
gyon jó viszony alakult k i . Sze
retik egymást, szeretik a sikert és 
- főleg - szeretik a táncot. Élet
formájukká vált a táncolás. A fel
lépésekért kapnak ugyan pénzt, 
de ezt nem osztják szét a társula

ton belül. A város is támogatja 
őket - a lehetőségekhez képest 
(tavaly 120 ezer forintot kaptak). 
A pályázatokon nyerhető pénz is 
az egyik bevételi forrást jelenti. 
A befolyt összegek a Kemenesal
ja Néptáncáért Alapítvány pénz
tárába kerülnek. Innen fedezik a 
kiadásokat. Harmincnál is több 
női ruhára van szükségük egy-
egy fellépéshez. Mivel tizennégy 
különböző tánc szerepel a reper
toárjukon, lehet számolni, m i 
lyen kiadást jelent a ruhák be
szerzése. A fiúk „olcsóbbak", az 
ő alap ruhakészletük (fekete nad
rág, fehér ing, mellény) sokféle 
táncnál felhasználható. A napi 
gondok bizony itt is megoldásra 
várnak. 

Ennek ellenére nem 
mond(hat)nak le az állandó ön
képzésről sem. Tanfolyamokon, 
könyvekből, videófelvételekről 
sajátítják el azokat az új tánco
kat, koreográfiákat, amelyekkel 
megörvendeztetnek minket. Mert 
várjuk ezután is a megjelenésü
ket és a szereplésüket. Várjuk azt 
a tavaszi bemutatót, amelyen - a 
tervek szerint - két órán át gyö
nyörködhetünk a táncukban. 
Várjuk a híreket. Vajon megva
lósul-e az álmuk? Sikerül-e létre
hozni azt a táncszínházat, ahol 
helyet kapna a néptánc mellett a 
próza is: népmesék, népmondák 
és más népköltészeti alkotások 
formájában. 

Mindannyiunk örömére szol
gálna, ha sikerülne, s az álmok
ból valóság lenne... N. I. 



ÚJ KEMENESALJA 

125 éve halt meg Csáfordi Tóth Róza 

Petőfi csöngei szerelme 
Kemenesalja irodalmi emlékhelyei közölt megkülönböztetett fi

gyelmet érdemel és kap Ostffyasszonyfa. A világirodalmi géniusz, 
Petőfi egy nyarat - mintegy négy hónapot - töltött itt rövid életének 
abból az időszakából, amikor az ifjú ember a legfogékonyabb, a leg
érzékenyebb. Ahogy ő írja Tündérálom című versében: 

„Nem voltam többé gyermek, nem valék 
Még Ifjú, ez az élet legszebb éve." 

Arról már kevesebb szó esik, hogy ebben az időben Csöngén is 
gyakorta megfordult, s tulajdonképpen minden, ami számára fontos 
volt. Csöngéhez kötötte, a teljes létét fogvatartó plátói szerelemmel 
és az azt követő keserves távozással együtt. 

Csáfordi Tóth Róza személye azóta sokfele megítélést kapott. A 
Salkovics-házban, a csöngei templomban, végül a Csáfordi kúriában 
történteket még ma is csak részben ismerjük, más részüket sejtjük, 
vagy kikövetkeztetjük. Egy biztos: „Petőfi számára akkor és ott az 
életet jelentette." (Palkó István) 

De ki volt ez a szőke szépség, aki finom vonásaival akaratlanul is 
belopta magát a 16 éves kamasz lelkébe, s egy nyáron át lángban 
tartotta azt? Mivel Petőfi zsenge ifjú korában sem az átlaghoz tarto
zott, így váll Csáfordi Tóth Róza irodalmi motívummá, Petőfi ifjúkori 
verseinek ihletőjévé. 

Amikor Dienes András 1961-ben a csabdi temetőben megtalálta 
Róza elhagyatott sírját, ezt írta róla: „Ha sekély fényt kap ez a sír, 
ezt egyedül azoknak a verseknek köszönheti, melyeknek java a csön
gei kúria konyháján elégett." 

A szemtanúk, illetve a kortársak visszaemlékezése szerint a talál
kozás, vagy inkább Róza meglátása a Salkovics-háznál, Ostffyasz-
szonyfán a mai Petőfi utcában még a sors kegyéből történik. A csöngei 
földbirtokos, Csáfordi Tóth Ferenc és az Ostffy asszony fán lakó Sal-
kovics Péter tagosító mérnök családja - mindketten az előkelőséghez 
tartozván - összejárósak voltak. A 17 éves Róza keresztanyja volt a 
Salkovics gyerekeknek, az akkor 5 éves Józsefnek (1834) és az 1 éves 
Herminának (1838). Ezek az összejövetelek népes családi körben zaj
lottak, ahol Sándor önfeledten csodálta imádottját, de ha annak tekin
tete reá vetődött, szemét azonnal lesütötte. Valójában Róza nem szen
telt különösebb figyelmet a vézna, csontos fiúra, Sándor közelében 
húvös maradt bájos arca, amely az ifjú szemének szebb volt a „ró
zsahajnal ébredésénél". Nefelejcskék szeme káprázatosabban ragyo
gott az „arany esti csillagnál". Hangja édesebb volt fülének, mint á 
csalogányé, amely nyári estéken a Lánka patak fojtó illatú berkeiben 
zengett. 

A fiú rettenetesen szenved a szép lányka közönyétől, azonban ki 
nem adná magát. A szerelem csodálatos és kínzó élményéből újabb 
és újabb versek születnek titokban, „Belső használatra". Egy alkalom
mal Tóth József (Róza öccse, egykorú Petőfivel) és Salkovics Károly 
felfedezték a verseket, és el akarták lopni. Név nélkül azonban csak 
azt olvashatták ki belőle, hogy írójuk reménytelenül szerelmes, amit 
pokolian mulatságos dolognak tartottak. Egyre nehezebb volt titkolni, 
a másik barát és diáktárs, Orlai P. Soma is felfigyelt rá. Egy alkalom
mal Orlai - Róza jelenlétében - néhány dalt énekelt gitár kíséretében. 
A feltűnően csinos szőke fiú kellemes hangjával kiváltotta Róza el
ismerését. Ez elég volt ahhoz, hogy Sándort elfogja a féltékenység. 
Nem titkolta ezt, megígérte Orlainak, hogy széttöri a gitárját, ha még-
egyszer Róza előtt énekelni merészel. A szeretett barát alig tudta 
megnyugtatni. 

Csáfordi Tóth Józseftől tudjuk, hogy Petőfi többször megfordult a 
csöngei kastélyban, s ilyenkor mindig hallgatag volt. Róza nem vette 
észre a rajongó kamaszt, de nem állja a helyét az a közfelfogás, hogy 
talán sohasem szerzett erről tudomást. Éppen Sass János kántortaní
tótól tudjuk, akinek értesülései a Tóth családtól származtak, hogy a 
versek végül eljutottak a címzetthez. Ez pedig úgy történhetett, hogy 
a nyári vakáció végén egy istentisztelet után a három offai fiú (Petőfi, 
Orlai, Salkovics) bement Tóthékhoz. Sándor ekkor még a soproni 
tanulás reményében, de a Rózától való elválás fájdalmában kereste 
az alkalmat, hogy verseit átadhassa. Feltehetően a kisasszonytól való 
elköszönés pillanatát használta fel arra. Azt az egyetlen pillanatot, 
amit nem zavart a többiek jelenléte, hisz Dienes András Petőfi-kutató 
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szerint „mindig kitűnő érzéke volt a pillanat megragadására". Tehát 
Róza végül is tudomást szerzett a Salkovics rokon feléje irányuló 
szerelméről. De a kor szokásainak és a jól nevelt leányokkal szembeni 
követelmények ismeretében csak sejthetjük, hogy milyen hatást vált
hatott ki az imádott hajadonnál. 

A további viselkedéséből ítélve nem a viszontszerelemre, nem is 
az elutasító, megvető, hideg szoborra lehet következtetni. Minden 
viszonzás nélkül tetszhetett az hiúságának, s a jól nevelt lányok na-
ivságával mutatta meg ezeket apjának. Nem így viselkedett a szigorú 
osztálykorlátok által determinált őrnagy. Ő szemtelenségnek tartotta. 
A levél ugyan nem ismert, de feltehető, hogy a tényt Tóth uram rövid 
időn belül közölte az éppen a Rábaközben tagosító mérnökkel. 

Salkovics mérnök feleségéhez írt levele már ismert. „Samut és 
Károlyt küldjétek Sopronba, Sándornak azonban adj egy-pár forintot, 
s menjen ahova akar. belőle úgysem lesz egyéb komédiásnál. . ." 

Még egy tényt szeretnék pontosítani! Az irodalomtörténészek mint
egy 10 verset tartanak számon, amelyek a „Róza korszakhoz" kap
csolódnak. Köztük Elválás I-IT, Róza, Petrics Somához stb. Ezeket 
Ostffyasszonyfán írta a többivel együtt, melyek a Tóth-család kony
háján égtek el. Nem direkt módon kerültek a tűzre. Mint jelentéktelen 
füzetlapokat a konyhában begyújtásra használta azokat a cseléd. Ezt 
özv. Pokomándi Gyuláné sz. Hutter Ilona mondta el, aki Csáfordi 
Tóth József unokája volt. (Személyesen ismertem.) 

Néhány év múlva Róza férjhez ment. Guttaházi Móricz Ferenc ezer 
holdas csapdi földbirtokos felesége lett. (Csabdi Bicskétől kb. 7 km-re 
van.) Csabdiban hallottam, hogy a környékre került kemenesmihály-
fai Vidos-család egyik női tagja „működött közre" a házasság létre
jöttében. Férje, aki hét évvel idősebb volt (1815), hogy ifjú felesége 
otthon érezze magát, ugyanolyan házat építtetett, mint a ma is álló, 
de sajnos omladozó csöngei kastély. 

Élete azonban nem volt boldog. Dr. Nagy Lászlótól - Róza egye
neságú leszármazottja - tudom, hogy az idősebb, beteges férj állandó 
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féltékenységi rohamokkal gyötörte a kortársak által szépnek tartott 
ifjú asszonyt. Fiatalon özvegyen maradt, a későbbi Hutter Zsigmond-
né sz. Csáfordi Tóth Jolán (Róza unokahúga) keresztelésekor már 
Özv. Móricz Ferencné néven szerepel az anyakönyvben. Hutterné 
Csáfordi Tóth Jolán az előbb említett Pokomándyné sz. Hutter Ilona 
édesanyja volt, 1940-ben halt meg. 

Róza maga is fiatalon, 52 évesen távozott (1873. december 27.). 
Sírját elfeledték, gondozatlanná vált. A fekete márvány azonban állta 
az idők fogát, s mint félreérthetetlen bizonyíték, pontos útbaigazítást 
adott. A síremléket 1993-ban felújították. A korábbi szöveg mellé -
Itt nyugszik Guttaházi Móricz Ferencné sz. Csáfordi Tóth Róza -
kiegészítés került. Petőn Tündérálom c ímű versének részlete: „ ó h 
tündérálom, első szerelem. Petőfi ifjúkori szerelme." Hisz már vitat
hatatlan, hogy az 1846-ban Szalkszentmártonban írt vers az első sze
relem „glóriába zárt" emléke, ihletője pedig sok-sok év távlatából is 
Csáfordi Tóth Róza. 

A vers befejezése: 
„Azóta arcom és kezem begyógyult. 
Arcom s kezem, mit tüske sérte meg 
S szívemből is ki vannak irtva már 
Az elválástól támadott sebek 
De a sebeknél jobban fáj nekem most 
Jobban fáj az, hogy már-már feledem 

Ábrándjaidnak édes üdvességét 
óh tündérálom, első szerelem." 

Fotó melléklet: Csáfordi Tóth Róza síremlékének fotója, illetve 
leánya. Juhász Móricné sz. Móricz Ilka 1847-1871 arcképe. A leány 
édesanyja mellett nyugszik. 

Balogh Ernő 

H A R M Ó N I A 
Zavarok óvodáskorban 

Tanuláskor a gyermekek sokszor nehézségekbe ütköznek, 
amelyeket többféle módon oldhatunk meg. László Judit, a 
Családsegítő Szolgálat munkatársa azokon a gyerekeken se
gít, akiknél a tanulási teljesítményzavart a részképességek 
gyengesége okozza. A tréning dr. Brigitte Sindelar osztrák 
klinikai pszichológus által kidolgozott eljárás. 

- Hogyan ismerkedett meg a 
programmal? - kérdeztük László 
Judittól 

- A Bárczi Gusztáv Gyógype
dagógiai Főiskola szervezte a 
tanfolyamot, amelyet elvégez
tem, a Családsegítő Szolgálat pe
dig beszerezte a segédanyagot. 
Ezek meglehetősen drágák vol
tak, de nagy lépés, hogy a város
ban lehetőség van a nehézségek
kel küzdő gyerekek segítésére. 
Mivel nincs városunkban nevelé
si tanácsadó, a szülőknek meg
erőltető Sárvárra, Szombathelyre 
vinni a gyermekeiket. 

- Kiket kezdtek szűrni, melyik 
életkorban hatásos a szűrés? 

- A legnagyobb hatása az óvo
dás és az alsó tagozatos korban 
elvégzett szűrésnek van, esetleg 
még az 5. osztályosoknál lehet 
értelme a jelen körülmények kö
zött, később azonban felesleges. 
Kisebb részképesség-gyengeség
nél elég az óvodában eltöltött 
plusz fél vagy egy év, iskoláskor
ban már évekbe telik a javulás, 
száz százalékosan nem is oldható 
meg. 

Tavaly kezdtük a felmérése
ket, ekkor egyetlenegy problé

mamentes nagycsoportos ovist 
sem találtunk. 

- Melyek ezek a részképesség
gyengeségek? 

- A látási és hallási megkülön
böztetés, emlékezet, téri tájéko
zódás, sorrendiség, amelyek ol
vasás-, írás- és számolási zava
rokhoz vezetnek. Fejleszteni ott 
kell, ahol a hiány jelentkezik. 
Fejleszthető a gyerekek finom 
motorikus mozgása, a rövid idejű 
koncentrálóképesség, a sorrendi
ség. A felmérés mindenféle rész
képességre figyel, a gyerekekkel 
egyéni program alapján haladha
tunk. 

- Milyen gyakran foglalkozik 
egy-egy gyerekkel? 

- Á programban jelenleg 62 
gyerek vesz részt. Közülük leg
többen nagycsoportos ovisok, 80 
százalékuk fiú (főleg az iskolás 
korúak között dominálnak a fi
úk). A tréning napi tízperces fog
lalkozást enged, de sokszor - az 
iskolarendszer miatt - a napi tíz 
percet is nehéz megoldani. Reg
gel vagy napközi után találko
zunk a gyerekekkel, a munkában 
a szociális asszisztensem is segít. 
Szerencsére jó az intézmények

kel a kapcsolatom, főleg a Mikes 
úti óvoda, a sági ovi és iskola, 
illetve az egyházi iskola segíti a 
munkámat. A sági iskolában 
együtt dolgozunk a pedagógu
sokkal, megbeszéljük a tenniva
lókat, majd a pedagógus vezeti a 
foglalkozást. A tréning nagysze
rűsége, hogy a szülő is elvégez
tetheti a napi tízperces foglalko
zást, ha előre megbeszéljük az 
anyagot. Ez a gyerekek elfoglalt
sága miatt is szükséges. Nyáron 
kiscsoportos foglalkozást vezet
tem. 

- Viszonylag sok gyereknél fe
dezhető fel részképességhiány? 
Mire vezethető ez vissza? 

— Nemcsak azért tűnik soknak 
a számuk, mert most kezdtünk 
odafigyelni erre a problémára, 
hanem a gyerekek másképpen 
nőttek, nőnek. A gyerekek zöme 
korán bekerül a bölcsődébe, a 

szülőknek kevés az idejük a ve
lük való foglalkozásra. Az egyé
ni törődést nem pótolhatja sem
mi , a mégoly kedves, szakszerű 
gondozói munka sem helyettesít
heti az anyát. Sok részképesség
hiány fejleszthető a ringatás 
mozdulatával, ami sokszor hi 
ányzik az életükből. A gyerekek
nek labdázni, ugrál ókötelezni 
kellene még a tévé és videó he
lyett. Hetente egyszer gyógyító 
mozgásos tréninget vezetünk, i l 
letve képzőművész csoportban 
„dolgozhatnak" a gyerekek. A 
velük szembeni elvárások szo
rongásokat okozhatnak, amelyek 
magatartászavarokhoz vezetnek. 
Ezek oldására, a feszültség fel
dolgozására van lehetőségük. 
Idén is elvégezzük a szűrést, 
majd a szülővel megbeszélve 
kezdjük a fejlesztést. 

Tulok G. 

Az Uj Kemenesalja 
hirdetési tarifái: 

- egész oldal 17 000 forint 
- fél oldal 9 500 forint 
- negyed oldal 6 000 forint 
- nyolcad oldal 4 500 forint 
- tizenketted oldal 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. 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 37/1998. (XI. 26.) sz. rendelete 
a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. 

évi L X V . tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 

I. 
Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Celldömölk város közigazgatási te
rületén az önkormányzat tulajdonában álló közterületekre. 

(2) A város területe - a rendelet alkalmazása szempontjából - 2 
körzetre osztható (1. sz. melléklet) 

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a közhaszná
latra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földte
rület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az 
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére 
- az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a köz
területre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület ren
deltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő 
és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmüvek 
elhelyezése. 

I I . 
A közterület használata és a közterület-használati hozzá já ru lás 

2. § 

(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok 
keretei között - bárki szabadon használhatja. 

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú 
jogait nem csorbíthatja. 

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a hasz
nálat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi ren
deltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon 
akadályozza. 

(4) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban 
közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájáru
lást is tartalmazó szerződés kötése (a továbbiakban együtt: közterü
let-használati hozzájárulás) szükséges. 

(5) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: 
a) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, 

emyŐszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez. 
b) Hirdetőberendezés és reklámhordozó elnyeréséhez. 
c) Árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, 

pavilon, üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyhez, 
pavilonok, üzletek működéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez, to
vábbá mozgóárusításhoz. 

d) A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezé
séhez, amennyiben azok nem a közút tartozékai. 

e) Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, totó-lottó, 
valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda el
helyezéséhez, valamint utcai árusító automaták (pl. pénzváltó). 

f) Építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött 
- létesítmények, valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, 
tárolásához. 

g) Alkalmi és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység 
végzéséhez. 

h) Kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mu
tatványos tevékenység folytatásához, ezekhez kapcsolódó ideiglenes 
parkolók létesítéséhez. 

Í) A közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendég látói pari 
hasznosításához (pl. vendéglátőipari terasz, előkert), valamint a tulaj
donos hozzájárulásával egyedi esetekben is. 

(6) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: 
a) Üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, áru-

és cégtábla elhelyezéséhez, ha az a közterülettől 10 cm-en túl nem 
nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkező felülete, üzlethomlok

zat, kirakatszekrény, védőtető és ernyőszerkezet esetében a 2 m 2 -t , 
cím és cégtábla esetében pedig az 1 m 2 - t nem haladja meg. 

b) Az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot 
meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez. 

c) Magánszemélyek részére szállított tüzelő és egyéb anyag, épí
téshez szükséges szerkezetek közterületen történő tárolásához, rako
dásához^ ha annak időtartama nem haladja meg az egy hetet 

d) Nem magánszemélyek esetében építőanyagok, építéshez szük
séges szerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamra történő elhelyezé
séhez. 

(7) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: 
a) Tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület 

igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tá
jékoztatását szolgálja. 

b) Olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos 
közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná. 

c) Jármű iparszerű javítására. 
d) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékeny

ség gyakorlására, szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, 
erotikus termékek bemutatására, értékesítésére. 

e) A közút és járda felületének reklám - ideértve a politikai reklá
mot is - céljára történő használatára. 

f) A közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok 
elhelyezésére. 

g) Városképi követelményeket nem kielégítő építmények, beren
dezések létesítése. 

h) Műszakilag üzemképtelen gépjárművek tárolására, kivéve a 12. 
§ (2) bekezdésében meghatározottak. 

i) Sátorgarázs létesítésére. 
(8) Mutatványos tevékenység céljára közterület-használati hozzá

járulás az alábbi területen adható: 
- Alsóság és Celldömölk közötti terület (1918 hrsz.) 
- volt Korona épület helye 

I I I . 
A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem 

3 . § 

(1) A közteiülct-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartal
maznia kell: 

a) Zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására 
vonatkozó megrendelő példányát. 

b) Hirdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén: 
- a helyszínrajzot 2 példányban M = 1 : 1000, vagy M = 1 : 500 

méretarányban a berendezés helyének megjelölésével, méretezéséve! és 
- a berendezés terveit 2 példányban olyan méretarányban, amely 

a részletet is egyértelműen ábrázolja (betűforma, ¡11. felirat egységes 
megjelenése, színek megjelölése). 

c) Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, 
két példányban helyszínrajzot M = 1: 1000, vagy 1: 500 méretarány
ban az építmény helyének pontos megjelölésével. 

d) Amennyiben a közterület használata a forgalmat befolyásolja, 
M = 1000, vagy M = 500 méretarányú forgalomterelési tervet két 
példányban. 

e) Vásár, mutatványos tevékenység, egyéb kulturális rendezvény 
esetében a terület takarítására, szemét, hulladék elhelyezésére szolgá
ló tárolók bérlésére, ezek elszállítására vonatkozó megrendelés, ül. 
szerződés másolatát. 

f) A kérelmező nevét és lakóhelyét, illetve székhelyének és telep
helyének címét. 

g) A közterület-használat célját és időtartamát. 
h) A közterület-használat helyének, pontos területnagyságának és 

módjának meghatározását. 
(2) A közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel -

meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkezté
ig - adható. 

(3) A közterületi hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt 
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egyéb - hatósági, illetve szakhatósági - engedélyek (pl. építésügyi, 
egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyezései) beszerzését. 

(4) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a 
közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény 
esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal Összefüggő ideig
lenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek, vagy a k iv i 
telezőnek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. 

IV . 
A közterület-használati hozzájárulás 

4. § (1) A közterülethasználati-hozzájárulási kérelem elbírálására a 
polgármester jogosult, jelen rendeletben foglalt rendelkezések figye
lembevételével. 

(2) A közterülethasználati-hozzájárulási kérelem elbírálása során 
figyelembe kell venni Celldömölk Általános Rendezési Tervét és az 
adott területre (közterületre) vonatkozó Részletes Rendezési Tervet, 
a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági elő
írásokat kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell 
a jogszabályok előírásait is. 

(3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület
használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepek
kel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvé
nyekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését. 

(4) A közterület-használati hozzájárulás időtartama az egy évet nem 
haladhatja meg. 

(5) A közterület-használat területét az igénybevevő kezdeménye
zésére az igénybevétel előtt helyszíni bejárás során kell átadni, illetve 
igénybevétel után visszavenni. 

5. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell 
különösen: 

a) A jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephe
lyének címét. 

b) A közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, 
amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes. 

c) A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és 
egyéb feltételeinek pontos meghatározását. 

d) Utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatósá
gok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes. 

e) A hozzájárulás érvényének megszűnése, vagy annak visszavo
nása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélküli - helyre
állításának kötelezettségét. 

0 Közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mérté
két és megfizetésének módját. 

g) A közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szak
hatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi 
követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és baleset
védelmi előírásokra történő utalást. 

h) A közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmeg
óvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírásait. 

(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni: 
a) A kérelmezőnek. 
b) Az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak. 
c) A közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek. 
d) Mindazoknak a felügyeleti, ellenőrző és rendészeti hatóságok

nak, amelyek hatáskörét a közterület-használattal kapcsolatos tevé
kenység érinti. 

(3) Á hozzájárulás megtagadását közölni kell a kérelmezővel. 
(4) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve 

annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a 
helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek (10. 
§) felhívására felmutatni. 

V. 
A közterület-használati hozzájárulás érvényének megszűnése és 

a közterület-használat szüneteltetése 

6. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik: 
a) A hozzájárulásban meghatározott idő elteltével. 
b) A hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével. 
c) A közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megvál

tozása miatti visszavonással és 

d) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel 
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
megsértése miatti rendkívüli visszavonással. 

(2) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye a jo 
gosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével. 

(3) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor 
is, ha a jogosult bejelenti a tulajdonosnak, hogy a közterület-haszná
latával felhagy és a hozzájárulást egyidejűleg visszaadja. 

(4) A közterület-használati hozzájárulás érvénye a lejárta előtt leg
alább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meg
hosszabbítás kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyezésére az 
e rendeletben az eredeti hozzájárulás megadására vonatkozó szabá
lyokat kell megfelelően alkalmazni. 

7. § (1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület
használatának szüneteltetését rendelheti el. 

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a 
közterület-használati hozzájárulás érvényének idejébe. 

(3) A közterület-használati hozzájárulás érvényének szünetelési ideje 
nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. 

8. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a 
jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapo
tát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani. 

(2) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vo
natkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől 
függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére. 

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen 
a közterület-használati díj megfizetésére - szempontjából azt az időt 
is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az 
eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 

V I . 
A jogellenes közterület-használat következményei 

9. § (1) A közterület-használati hozzájárulást a felszólítást követő 
24 órán belül vissza kell vonni attól a használótól, aki: 

a) szennyezett, piszkos berendezésből árusít, 
b) a közterületen elhelyezett berendezés, műtárgy, reklámtábla stb. 

fenntartásáról nem gondoskodik, 
c) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, 
d) az engedélyben szereplő terület környékét nem tartja rendben, 

ott göngyöleget, árut tárol, 
e) az engedélytől eltérő terméket árusít, illetve rak k i , 
f) a számára engedélyezett közterület-használatát másnak átengedi. 
(2) A k i közterületet hozzájárulás nélkül azt meghaladó mértékben 

használ, köteles a tulajdonos, vagy megbízottja felhívására a jogelle
nes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kár
talanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreál
lítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos az eredeti 
állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégez
tetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 
8 napon belül nem tesz eleget. 

(3) A tulajdonos az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mel
lőzésével és a (2) bekezdésben megszabott határidő elteltére való 
tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély 
vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület 
rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érde
kében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti ál
lapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan 
közterület-használó köteles viselni. 

V I I . 
A közúti közlekedésben részt vevő, illetve erre nem alkalmas 

jármüvek közterületen történő elhelyezése 

10. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű köz
úton vagy más közterületen nem tárolható, kivéve, ha az üzembentartó 
a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb 
megengedett össztömegű gépjárművel végzi. 

(2) Kivételesen indokolt esetben a közúti közlekedési szolgáltatás
hoz használt 3500 kg-nál nagyobb Össztömegű j á rmű is tárolható 
közterületen, ha a já rmű a közúti forgalmat, a parkolást vagy a lakó-
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X I I . 
A beruházóra vonatkozó előírások 

17. § (1) A beruházó köteles: 
a) A kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a tulajdonost értesíteni. 
b) Új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó 

vezetékrendszer építése esetén felhívni az érintett ingatlan tulajdono
sainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a megadott határ
időn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a 
szükséges védőcsövek elhelyezéséről, valamint megépítéséről. 

c) A jelentősebb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, 
közműépítési, felújítási munkálatok megkezdése előtt az illetékes ha
tóságok, az érintett közművek kezelői és a kivitelezők bevonásával 
egyeztető tárgyalást tartani az egyes részmunkák határidőre történő 
elvégzése és szakszerű végrehajtása érdekében. 

d) A közterületbontással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulást 
megkérni. 

e) A közterület végleges helyreállítását megrendelni. 
0 Az érintett terület lakóit a bontási munkák megkezdése előtt 8 

nappal értesíteni a bontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének 
várható időpontjáról. 

g) Forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén az út tulajdonosának 
előírása alapján a lakosságot sajtó útján tájékoztatni. 

h) A közműépítés során, ha a közút igénybevétele teljes útelzárással 
jár, terelőutat kell igénybe venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút 
megerősítéséről gondoskodni kell. Az építés befejezése után a terelőút 
helyreállítását a közút tulajdonosának előírása alapján elvégezni. 

i) A közterületbontással kapcsolatos mindennemű kár megtérítésére 
(pl. zöldkár). 

(2) Az (1) bekezdés c), f), g). h) pontjaiban foglalt kötelezettségek 
magánszemélyekre nem vonatkoznak. 

(3) Olyan munkáknál, amelyeken egyidejűleg több kivitelező dol
gozik, előírható a beruházónak a valamennyi tevékenységre vonatko
zó, összevont építési ütemterv készíttetése. 

xni. 
A kivitelezőre vonatkozó előírások 

18. § (1) A kivitelező a közterület bontását csak a polgármester 
hozzájárulása után kezdheti meg, és a munkákat az abban foglaltak 
szerint végezheti el. 

(2) A kivitelező köteles: 
a) A közút és a járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes 

helyreállítás teljes ideje alatt (a végleges helyreállításig) gondoskodni 
a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről, és a fo
lyamatos helyreállításról. 

b) Gondoskodni a folyamatos munkavégzésről. 
c) A munkahelyet és a felvonulási területet tisztán tartani. 
d) A munka során a növényzet védelméről gondoskodni. 
e) A felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyama

tosan elszállítani az ingatlan bejáratától. 
f) Az érintett területen a szemétszállító já rmű munkája zavartalan

ságát biztosítani, vagy a hulladékgyűjtés többletköltségét megtéríteni. 
g) A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyom

vonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a ke
letkező süllyedéseket folyamatosan és azonnal szintbe feltölteni. 

h) A munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak 
megfelelő forgalmi rend visszaállításáról. 

i) A műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról 
szóló méréseket (jegyzőkönyvet) bemutatni. 

X I V . 
Szabálysértési rendelkezések 

19. § (1) A k i a közterületet az e rendeletben előírt hozzájárulás 
nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben 
használja, illetve az e rendeletben megfogalmazott kötelezettségeket 
megszegi, szabálysértést követ el és tízezer forintig terjedő pénzbír
sággal sújtható. 

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a tulajdonos által erre 
felhatalmazott személyek (műszaki osztály ügyintézője, közterület
felügyelő) 100-2000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatják. 

(3) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a köz
terület-használati díj fizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól. 

20. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterü
let-felügyelő, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szer
vek (Rendőrség), illetve tulajdonos által megbízott egyéb személyek 
a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. 

X V . 
Záró rendelkezések 

21. § (1) E rendelet 1999. január l-jén lép hatályba. 
-Ezzel egyidejűleg a közterületek bontásáról és helyreállításáról, 

valamint a közterület-használatról szóló - többször módosított -
8/1992. ( I I I . 25.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

(2) E rendelet alkalmazásait a folyamatban lévő ügyekben is alkal
mazni kell. 

Celldömölk, 1998. november 26. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

1. sz. melléklet 
X. sz. körzet: 
-Nemesdömölk i u., Ostffy M . tér-Széchenyi u . -Sági u. teljes hosz-

sza, 
- Baross u., 
- Hegyi u., 
- Arany J. u. a Kolozsvár utcáig, 
- Kolozsvár u. az Arany J. utcától, 
- Kodály Z. u.-Hársfa u.-Hunyadi u. -Vörösmarty u.-Gayer té r -

Wesselényi u.-Szabadság tér-Rákóczi u.-Batthyány u.-Csokonai u.¬
Kassa u.-Mikes K. u . -Gyár utcák által határolt bezárt terület. 

2. sz. körzet: 
A város többi területe. 

2. sz. melléklet 
Közterület-használati díjak mértéke 

Ssz. Közterület-használat megnev. 1. körzet 2. körzet Díjfiz. 
1. Árusító és egyéb fülke 400 200 Ft/nrVhó 
2. Gépjármű bérkocsiként 

(sz. és tehertaxi) 3500 - Ft/év/db 
3. Önálló hirdetőberendezés: 

- 1 0 m 2 felületig 700 500 Ft /m 2 /hó 
- 10 m 2 felület felett 600 500 Ft /m 2 /hó 

Megjegyzés: a számozott közutak mentén elhelyezett hirdetőberen
dezések díjszabása az 1. körzetre megállapított díjtételhez igazodik. 

4. Mozgatható reklám transzparens 300 250 Ft/m2/nap 
5. Építési munkával kapcsolatos állvány és építési anyag 

- építési vállalkozó, közület 150 100 Ft /m7hó 
Pótdíj: Egy évet meghaladó közterületfoglalás esetén 
1 év letelte után a díj 50%-át pótdíjként fel kell számolni. 
- magánszemély 50 30 Ft /m 2 /hó 

6. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb, 
vattacukor, 
borítékos sorsjegy stb. 350 250 Ft/m2/nap 

7. Idényjellegű árusítás - hírlap, könyv, virág, 
zöldség stb. (fagylalt), fenyőfa 1000 800 Ft /m 2 /hó 

8. Vendéglátóipari előkert 300 150 Ft /m 2 /hó 
9. Üzleti szállítás vagy rakodás 200 150 Ft /m 2 /hó 

10. Mutatványos tevékenység 100 80 Ft/m2/nap 
11. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló homlokzat, 

kirakatszekrény 80 60 Ft /m 2 /hó 
12. Üzemképtelen, 

vagy használaton kívüli j á rmű 300 200 Ft/n./jármű 
13. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 
14. Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények, 

termékbemutató, kiállítás 500 350 Ft/m2/nap 
15. Árusító és egyéb automata 1000 500 Ft/db/hó 
16. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából adódó 

közterület-foglalás: 
- önkormányzat tulajdonában lévő közút 20 Ft/m2/nap 
- parkolók, járdák, parkok 15 Ft/m2/nap 
- földutak, ki nem épített területek 10 Ft/m2/nap 
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Pályázati (ajánlati) felhívás 
1. Az ajánlatkérés kiírója: Celldömölk Város Önkormányzata 
2. Az ajánlatkérés alapja: A képviselő-testület 287/1998. ( X I I . 16.) 

számú határozata 
3. Az ajánlatkérés célja. A város gazdasági, társadalmi és kulturális 

életét bemutató, rendszeresen megjelenő híradóműsor készíttetése, i l 
letve opcióként egyéb műsorok készíttetési lehetőségeinek megisme
rése. 

4. Az ajánlatkérés tárgya: Olyan műsorkészítő szervezet kiválasz
tása, amely rendelkezik a tevékenységhez szükséges jogi engedélyek
kel és a terjesztéshez kialakított hálózat rendelkezési jogával. Az en
gedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell. A nyertes pályázó, 
mint műsorkészítő a későbbiekben teljeskörűen felel a műsorok tar
talmi és jogi megfelelőségéért. 

Az ajánlati felhívás térítésmentesen 1999. j a n u á r 15-ig vehető át 
a Polgármesteri Hivatal 17. sz. szobájában (Celldömölk, Szenthárom
ság tér 1. sz), munkaidőben. A pályázónak viselnie kell az ajánlata 
benyújtásával kapcsolatos összes költségeket, tekintet nélkül az eljá
rás lefolytatására vagy kimenetelére. 

A pályázók a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kap
hatnak Makkos István polgármestertől. Telefon: 95/420-090. 

H A T Á R I D Ő K 
Az ajánlati felhívás kibocsátása: 1998. december 17. 
Pályázatok beadási határideje: 1999. január 29-én 13 óráig (az eme

leti titkárságra) 
Ajánlatok bontási ideje: 1999. február 1. 8.00 óra 
A pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani a 

megjelölt időpontig a polgármester emeleti titkárságán. 
Á pályázók személyes meghallgatására, az ajánlatok ismertetésére 

a Közművelődési, Oktatási, Gyámügyi és Sport Bizottság 1999. feb
ruári ülésén kerül sor. 

P Á L Y Á Z A T I F E L T É T E L E K 
A műsorkészítési szerződés 2000. december 31-ig szól. A határidő 

letelte után a pályáztató Önkormányzat dönthet új pályázat kiírása 
vagy a szerződés meghosszabbítása mellett. 

A műsor tartalmát képezi: 
- a jelentősebb városi események (társadalmi, gazdasági, kulturá

lis, sport) feldolgozása, 
- a képviselő-testület működésének bemutatása, az egyes napiren

di témákhoz tartozó előkészítő, alátámasztó műsorok készítése, 

Idősek karácsonya 
Alsóságon 

Nagy érdeklődés közepette 
rendezte meg a Vöröskereszt A l 
sósági Szevezete és az Alsósági 
Részönkormányzat december 
19-én az idősek karácsonyát, im
már 4. alkalommal. Az alsósági 
óvodások, a Berzsenyi Lénárd 
Általános Iskola diákjai és a 2. 
sz. Idősek Klubjának tagjai már 
hetek óta nagy izgalommal ké
szültek arra, hogy az itt élő 
nyugdíjasoknak kis műsorukkal 
feledtessék a hétköznapok gond
jait. Az óvodások Jézuska-várást 
adtak elő, az iskolások betlehe
mi játékot mutattak be, az Idősek 
Klubjának tagjai szavalattal és 
énekkel kedveskedtek a megje
lenteknek. Az előadást nagy 
tapssal ismerte el a meghatott 
közönség. 

Erdélyi Antal részönkor
mány zat-vezetŐ és Makkos Ist
ván, Celldömölk város polgár
mestere is mondott pár kedves 
szót az időseknek, örömmel 
nyugtázták, hogy Alsóságon 
még él a közösségi munka és az 
egymással való törődés, ami 
nem csak erre az egy napra 
szól. 

A szívből jövő műsor után 
megvendégelték a jelenlévőket, 
majd azt követően a DOXA 
együttes szolgáltatta a talpalá
valót. A táncot Makkos István 
polgármester nyitotta meg a sza
valatot előadó idős nénivel. 

Aki részt vett ezen a hangula
tos délutánon, sokáig emlékezni 
fog e kedves találkozóra. 

Gciger Istvánné 

- a város értékeinek, közösségeinek bemutatása. 
A pályázónak vázolnia kell pályázatában a műsorfelépítési elkép

zeléseit. 
A híradó műsort heti 1/2-1 óra közötti időtartamban kell elkészí

teni. A pályázónak egy összegben kell megjelölni az egyes műsorának 
elkészítéséért és a műsor kábelhálózaton történő terjesztéséért kért 
vállalkozási díjat. Az ajánlattevő (pályázó) ajánlatában más műsor
számok készítésére is (a tematika, gyakoriság, ár stb. megjelölésével) 
opciós ajánlatot tehet. Ajánlatkérő a számára összességében legked
vezőbb műsorstruktúrát kívánja megrendelni. 

A vállalkozási díj kalkulációjában figyelembe kell venni, hogy az 
önkormányzat az alábbiakat biztosítja: 

- helyiség villanyellátással, 
- a műsorban bemutatott reklámok bevételének átengedése 50%-

ban, 
- műszaki eszközök térítésmentes használata: 

1 db PENTIUM 90/100 PN 2000 alaplapú számítógép 
kiegészítőkkel gy. sz.: E 5036689 

1 db SAMSUNG SYNCMASTER 17 G L monitor 
gy. sz.: H 3 M D A 00072 

1 db VIDEÓ M A C H I N E (hw + sw) 
1 db PANASONIC AG 455 SVHS camcorder 

gy. sz.: J4 HB 00702 
3 db PANASONIC HS 1000 SVHS recorder 

gy. sz.: 645320, gy. sz.: 742883, gy. sz.: 745835 
2 db SHARP TV gy. sz.: 410548882, gy. sz.: 412556297 
1 db FAST V M DT/R D U A L VERSION 
2 db 42GL A V SCSI HD DRIVER 
1 db MICRONICS PCI PENTIUM alaplap 
1 db SABA 100 SVHS állvány 
Programok: COREL 60 FOR W I N 95 SW, MS WINDOWS 95 SW 

Az ajánlattevő (pályázó) ajánlatát kizárólag vagy részben saját esz
közei felhasználásával is megadhatja. 

A használatba adott műszaki eszközök állapotáért a természetes 
avulás kivételével a vállalkozó teljes felelősséggel bír. 

Harmadik fél részére történő műsorkészítéskor az önkormányzat a 
fenti eszközökre bérleti díjat állapít meg. 

Az elkészült műsorszámokat dokumentálni kell , és az önkormány
zat részére 2 példányban át kell adni, melyből 1 példányt az önkor
mányzat a Kresznerics Ferenc Könyvtárban helyez el. 

A műsorkészítési szerződés mindkét fél részéről a határidő lejárta 
előtt közös megegyezéssel azonnal felbontható, anélkül 3 hónap fel
mondási idővel. 

Celldömölk, 1998. december 17. 

Karácsony a Kalákával 
Bőrönd Ödön, A pelikán, Semmit sem talál az ember, Nálatok 

laknak-e állatok?... ismerős címek a Kaláka-zenét hallgató gyermekek 
számára. A Kaláka együttes, Becze Gábor, Gryllus Dániel, Major 
Gábor és Radványi Balázs karácsony előtt betlehemmel érkezett. Su
bában, kucsmában kérdezték a gyermekeket: Szabad-e bejönni ide 
betlehemmel? 

Énekeltek X I V . és X X . századi dallamokat, magyar, francia, cseh, 
svéd, német dalokat, népdalokat és megzenésített verseket; megszó
laltatták ismerős és különös hangszereiket: a nagybőgőt, a furulyát, a 
citerát, a gitárt, a tárogatót, a kalimbát. A gyerekek élvezték a kér
dés-felelet játékot, miközben új meg új dolgokat tudtak meg hangsze
rekről, szokásokról. Önkéntelenül is énekeltek a színpadi pásztorokkal, 
hiszen ezeket a dalokat ők is tanulták anyától-apától, nagyitól, oviban, 
zeneiskolában. S miután a zenészek megdicsérték őket, még lelkeseb
ben daloltak a kisdedről, a harangról, a báránykáról, a téli éjről. 

Nem volt csupadísz körítés, nem sztárok, hanem emberek álltak a 
színpadon, akik szívből énekeltek. Szívből szólt a dal a közönségtől 
is, akik először vagy ismét megtapasztalhatták, mi a muzsika. Kü
lönbséget is tehettek zene és zörej, dallam és hangkavalkád között. 

Talán nem csak emlék lesz számukra ez az élvezetes óra. Talán 
később is meghallgatják az együttes Weöres Sándor, Nagy László, 
Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc verseire írt gyönyörű dallamait. 

Tulok G. 
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<0> SPORT 4> eredmények - események ^ SPORT <0> 

Lesz NB Il-es labdarúgócsapata Celldömölknek! 
i 

Az óesztendő utolsó napjaiban a CVSE labdarúgó szakosz
tályának névadó tulajdonosával, a csapat egyedüli szponzorá
val és nem utolsósorban szakosztály-igazgatójával, Antók Zol
tánnal váltottunk szót a celldömölki labdarúgás jövőjéről. Az 
Új Kemenesalja olvasói előtt ismert, hogy az óév júliusában 
Antók úr a szakosztály maximális céljaként az NB I I I bajnoki 
cím megszerzését jelölte meg. A labdarúgásért szurkolók az 
Ösz folyamán meggyőződhettek arról, hogy Antók úr a cél fel
tételeinek megteremtése érdekében mindent el is követett. 

- Hogyan tovább? Lesz-e Celldömölknek NB ll-es labdarúgócsa
pata? 

- Tájékoztatni szeretném az olvasókat arról, hogy amikor az Antók 
Nyomdaipari Kft . átvette a CVSE labdarúgó-szakosztály szponzorá
lását, akkor bejelentettem, hogy Celldömölk labdarúgócsapatának a 
legmagasabb amatőr bajnokságban kell szerepelnie. Ezt alapcélként 
kezeljük azóta is, a kérdéses csak az volt, hogy mennyi idő alatt 
sikerül ezt elérni. Igaz, az elmúlt évben átszervezték a magyar bajnoki 
rendszert. Szerény véleményem szerint erre hamarosan újra sort ke
rítenek. Azaz, a CVSE-Antók Nyomda létrejöttekor az NB I I volt a 
legmagasabb amatőrbajnokság, amelynek küszöbére most léptünk. 
Célunkon nem változtatunk, eléréséért mindent megteszünk. A szak
osztály előtt az NB II-be való kerülés nem kérdéses! Lesz NB ü -es 
labdarúgócsapata Celldömölknek az új esztendőben! 

- A szakosztály milyen szervezeti formában folytatja működését a 
jövőben? 

- Ismert, hogy a szakosztályi élet szakmai téren rendezett. A prob
léma nem itt, hanem megítélésem szerint a működést illetően szorul 
megszilárdításra. Most az önkormányzattal együtt azon munkálko
dunk, hogy a tribün alatti öltözők felújítását elvégezzük, olyan miliőt 
teremtve ezzel, amely várhatóan megfelel az NB I I követelményeinek. 
Tavasszal remélhetőleg az új füves pálya építési munkálatai is befe
jeződnek. Nézetem szerint a másik problémát is sürgősen meg kell 
oldani, mégpedig a sportegyesület működésének gazdasági alapokra 
helyezését. Véleményem, hogy a jelenlegi celldömölki állapotok f i 
gyelembevételével a gazdasági társulás létrehozását csak az önkor
mányzat és a sportegyesület társulásával lehetséges megvalósítani. 
Mondom ezt azért, mert az elmúlt három évben a város vállalkozói 
rétege semmilyen közösségi cél érdekében komoly érdeklődést nem 
mutatott. Természetesen a sportegyesület megérti, hogy az önkor
mányzatnak a városunkban igen nagy intézményi elkötelezettsége 
van, éppen ezért több segítséget érdemelne a vállalkozásoktól a város 
vezetése. Amennyiben nem jön létre a gazdasági társulási forma, ak
kor sem lehet elutasítani a minőségében is városi színvonalú sport
szakmai munka támogatását. Egy olyan sportegyesület működését 
igen is kiemelten kellene a vállalkozóknak is felkarolni és erőtelje
sebben támogatni, amely jelenleg is közel 150 utánpótlás korú celli 
gyermek sportol tatásával foglalkozik, s felnőtt és 3 ifjúsági nemzeti 
bajnokságban szereplő csapatot működtet. A labdarúgók NB I-be való 
kerülésével 1 ifjúsági és 2 serdülőcsapattal tovább növekszik ezek 
száma. 

- Az NB ll-ben milyen költségeket tud Ön, illetve vállalkozása 
vállalni a labdarúgást illetően? 

- Az elmúlt nyáron már nyilatkoztam arról, hogy nem tudom vál
lalni a létesítmény fenntartási költségeit, valamint az utánpótlás meg
növekedő költségeit sem tudja az Antók Nyomdaipari Kft. egyedül 
biztosítani. Véleményem szerint e nehézségek feloldására most, a 
költségvetések készítésének időszakában kell megoldást találni. Ter
mészetesen a legnagyobb kiadást jelentő felnőtt és ifjúsági csapat 
működési költségeit az Antók Nyomda továbbra is teljes egészében 
vállalja. 

- Antók úr, mi a véleménye a szakmai munkáról? 
- A szakosztály szervezeti felépítése jól sikerült, mindenki tudja a 

feladatát, s ami a lényeg, ennek megfelelően végzi is a munkáját. Az 

edzők lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel dolgoznak. Gondolom, 
ezt a megállapítást az eredmények egyértelműen igazolják. Azonban 
tudom, hogy az NB II-ért még sokat kell tenni, s az NB II-be kerülés 
után még többet kell dolgoznunk a sikerért. A későbbi céljainkat egy 
év múlva, amikor már feltérképeztük ellenfeleinket, akkor tudjuk iga
zából megfogalmazni. 

- És mi a véleménye a játékosokról? 
- Elérkeztünk arra a szintre, ahol már nem téma, hogy a játékos 

tud futballozni vagy sem Ma a játékosaink felé az a követelmény, 
hogy a szakmai vezetés által elképzelt játékstílust az egyes posztokon 
szereplők minél tökéletesebben meg tudják oldani. Minél tökélete
sebben oldják meg a feladataikat, annál jobban szórakozik a közön
ség, és ez a lényeg, mert focizni minden játékos tud. A játékosok 
egyéni teljesítményével (a szükséges kritikai megjegyzéseket szemé
lyesen kívánom az érintetteknek elmondani) elégedett vagyok. Ez a 
csapat, amely veretlenül áll a Bakony-csoport élén, és 12 ponttal vezet 
a második helyezett Kőszeg előtt, a szakmai értékelés szerint az NB 
II-ben is megállná helyét, nem esne k i . De a bennmaradás nekünk, 
sportvezetőknek, és a sportolóknak sem lehet elégséges célkitűzés. 
Ezért a vezetés már most a csapat további építésére, erősítésére gon
dol. Ha elképzeléseink megvalósítására most, a téli átigazolási idő
szakban lesz lehetőségünk, akkor azt meg is tesszük. Ez a kérdés 
január 25-én lezárul, mert január 26-án a marcali két hetes edzőtá
borba csak az a játékos utazik, akire már a tavasszal számíthatunk. 
Ezt követően átigazolással egyelőre nem foglalkozunk. Jelenleg a 
keretben két változás biztos. Egy-két játékossal még fel akarjuk tölteni 
a keretet, de név szerint korai lenne nyilatkozni. Az is előfordulhat, 
hogy tőlünk is távozik játékos. Annyit azonban elárulhatok, csak meg
határozó játékosokat igazolunk. 

Tisztelt olvasóink! A 100 éves jubileumához közeledő celldömölki 
sport egy olyan sporttörténeti fordulóponthoz érkezett, amely a kö
vetkező évezred első évtizedében meghatározhatja a város labdarú
gását. A közel kilencven éve először pályára lépő celli labdarúgók 
által megalapozott sportág Antók Zoltán vállalkozó Celldömölkre ke
rülésével olyan szintre emelkedett, amelyről eddig még a legvérme
sebb labdarúgó szurkolók is csak álmodoztak. Igaz, még a tavaszi 
szezon az NB III-ban hátra van, egészen pontosan 15 mérkőzés választ 
el bennünket az NB I I bajnoki osztályától. Fogjunk össze, szurkoljunk 
együtt, hogy a CVSE-Antók Nyomda csapatának sikerüljön célba 
érni. 

- t i m -

AZ NB m L E G J O B B 10 CSAPATA 
1. CVSE-Antók Nyomda 15 14 1 0 43-10 43 
2. Ibrányi SE 15 12 2 1 44-15 38 
3. Balatonlelle SE 15 11 4 0 28- 7 37 
4. Jászberényi SE Vasas 15 11 2 2 44-10 35 
5. Taksony-Desta SE 15 10 4 1 34-22 34 
6. Újszászi SE 15 9 5 1 23- 6 32 
7. Marcali Városi SE 15 9 4 2 29-11 31 
8. Hódmezővásárhelyi FC 15 9 4 2 27-13 31 
9. Kőszegi SE 15 9 4 2 27-15 31 

10. Baktalórántházi VSE 15 10 0 5 44-16 30 

0612019247-873 

Schimmer Győző 
gyepmester 

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21. 

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok, 
kutyák bejelentése. 
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Az Eötvös fiú kézilabda-csapat őszi mérlege 
Süle Nándor edző minden részletre kiter

jedő beszámolójából körvonalazódik az eltelt 
időszak mérlege. Első megmérettetésként a 
Balázs Kupán szerepeltek a fiúk, ahol az or
szág legjobb nyolc csapata találkozott, vagyis 
az előző évi diákolimpia győztesei. Nagyará
nyú győzelmeket aratva az elődöntőben a 
Nyíregyháza parancsolt megállást a menete
lésnek, a bronzmeccsen azonban a harmadik 
helyet biztosan szerezték meg a fiúk. Grebe-
nár Gábor a torna legjobb játékosa lett. A 
Tatán rendezett Kőkút Kupán hat csapat vett 
részt. A csapat jó játékkal, teljesen megérde
melten nyerte meg a kupát. Grebenár Gábor 
ezúttal a gólkirályi címet érdemelte k i . 

Farsang Kupa 
Január 31-én rendezik meg a Celldö

mölk Városi Sportcsarnokban a I I I . 
FARSANG KUPA pénzdíjas teremlab
darúgó tornát. Jelentkezés és a ver
sennyel kapcsolatos egyéb információk 
a 06/30/9790-73l-es telefonszámon. 

A következő állomás jelentette - Süle Nán
dor edző szerint - a legigényesebb megmé
rettetést, és adta szakmailag a legtöbbet az 
ősz során. A Tatabányán rendezett Kodály 
Kupa Öt résztvevője közül az előkelő máso
dik helyet szerezte meg a csapat, s mutatta 
egyben a legérettebb, legtudatosabb játékot. 
A kupa döntőjében hajszállal maradt alul a 
hazai csapattal szemben. A gólkirályi címet 
27 találattal ismét Grebenár Gábor szerezte 
meg. 

A csapat népszerűségét jelzi, hogy két 
megtisztelő meghívásnak tettek eleget a kö
zelmúltban. Nagy rangadók előmérkőzéseit 
játszották, elsőként Dunaújvárosban, ahol 
könnyedén nyertek a vendéglátók azonos ko
rú csapata ellen. A másik élmény: december 
6-án a Veszprémben játszott FOTEX K C -
Badel Zagreb bajnokok ligája nemzetközi ku
pamérkőzés előtt léptek pályára az Eötvös is
kolás fiúk. Itt nagy csatában alulmaradtak a 
FOTEX egy korcsoporttal idősebb serdülő 
csapatával szemben, de a lényeg nem ez volt, 
hanem az, hogy a FOTEX az indiszponált és 
a vendégeket elvtelenül segítő norvég bíró-
páros ténykedése ellenére kétgólos győzel

met aratott a keménységtől szikrázó, de fe
lejthetetlen élményt nyújtó mérkőzésen. 

Süle Nándor az eddigi menetelés során 
Grebenár Gábor, Kazári Attila, Németh T a 
más, Mecséri Norbert és ErŐss Péter játé
kával volt különösen elégedett, de termé
szetesen megjegyezte, hogy a jó egyéni tel
jesítményekhez a csapat minden tagja képes
ségeihez mérten hozzájárult, s ez hozta a 
megérdemelt sikert. 

A lassan már távozni készülő nagyok mel
lett helyet követel magának az utánpótlás is. 
A 4. a osztályra épülő I . korcsoportos csapat 
szép eredménnyel vetette észre magát. Idei 
bemutatkozásként mindent megnyert a Győr
ben rendezett Balázs Kupán. Minden mér
kőzésüket megnyerve 73-27 arányú gólkü
lönbséggel lettek győztesek. Süle Dániel 25 
góllal a gólkirályt címet, Balogh Zsolt a 
legjobb játékosnak járó elismerést érdemelte 
k i . A torna legjobb kapusa Sebestyén Dávid 
lett. 

Persze minden siker hátterében ott állnak 
a támogatók. Köszönet illeti őket, különösen 
az Eötvös iskolát és az Apáczai Kiadót, a 
segítőkész szülőket. 

Szilveszter Kupa 
December 19-30. között 10. alkalommal került megszervezésre 

Celldömölk legnagyobb tömegsport rendezvénye, a Szilveszter Kupa 
teremlabdarúgó torna. 

Molnár János, a torna főszervezője elmondta, közel nyolcvan csa
pat, mintegy 600 fő vett részt a küzdelmekben. 

Az egyes kategóriák végeredménye: 

/. korcsoport 
í. Antók Nyomda „ B " 
2. Berzsenyi Ált. Isk. 
3. Antók Nyomda „A" 

///. korcsoport 
1. Sirálycsorda I I . 
2. Antók Nyomda 

V. korcsoport 
1. Serdülő Antók „A" 
2. Segura 
3. Kézisek 
4. Iq 

VII. korcsoport 
1. Ritmo Kft. 
2. Célpont, Tokorcs 
3. Alhasi fájdalom 
4. Devils 

//. korcsoport 
1. Antók Nyomda 
2. Berzsenyi Ált. Isk. 
3. Kemenesmihályfa 

IV. korcsoport 
1. CVSE Antók „A" 
2. Berzsenyi Ált. Isk. 
3. Kemenesmihályfa 

VI. korcsoport 
1. Elender Comp. 
2. Home Boy 
3. Kemenesmihályfa 
4. Uraiújfalu 

VIII. korcsoport 
1. Top-Transz, Pápa 
2. Ság-Trans Olds M . 
3. Kemenes Öregfiúk 
4. CVSE Öregfiúk 

ASZTALITENISZ 
C V S E - M Á V É P C E L L - A j k a l Bányász 13:5 
NB Il-es férfi mérkőzés, Celldömölk 
Ezen a mérkőzésen egyértelműen érvényesült a papírforma. 
Győzött: Ölbei Péter (4), Felleg Gábor (3), Nagy Gábor (3), Bihari 

Lehel (2) és a Nagy-Bihari páros. 
BVSC I I . - C V S E - M Á V É P C E L L 10:8 
Budapest, NB Il-es férfi, mérkőzés. 
A döntetlen ezúttal igazságosabb lett volna. 
Győztek: Felleg Gábor (3), Nagy Gábor (2), Ölbei Péter és Tekét 

Attila ( l - l ) és a Nagy-Teket páros. 
C V S E - M Á V É P C E L L I I . -Györ i Elektromos 15:3 
Győr, NB III-as férfi mérkőzés. 
A lelkes győri fiatalok ellen magabiztos cellí győzelem szü

letett. 
Győztek: Tekét Attila (4), Máthé Gyula (4), Tamás László (4), 

Balázs Gyula (2) és a Máthé-Balázs páros. -vl-

BIRKÓZÁS 
Diák szabadfogású birkózó 

versenyen Szombathelyen az 
ostffy asszony fai versenyzők kö
zül dobogós helyezést értek el: 

Gyennek kategória - 24 kg: 2. 

Sólymos András, 26 kg: 3. Eger
vári Gábor, 30 kg: 1. Nagy Örs. 
Diák I I . kategória - 32 kg: 2. Fer
iig Tamás, 41 kg: 2. Gáncs Zol
tán, 45 kg: 1. Hetényi Gergő. 
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