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KEMENESALJA 
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A • ÁRA: 39,50 FORINT 

Megkezdődött 
a jubileumi vetélkedő 

Mostani lapszámunkban közöljük a Ve
télkedő a városért címmel meghirdetett ju
bileumi verseny első fordulójának kérdése
it. Mostantól négy hónapon át versenghet
nek az öt tagú csapatok az értékes díjakért. 
Májusban lesz a nyilvános döntÓ a Keme
nesaljái Művelődési Közponíban. Az első 
helyezettek déltengeri nyaraláson vehetnek 
majd részt, érdemes tehát hozzáfogni a fel
adatok megoldásához. 

A nagy vetélkedő fővédnökei: Markó 
Péter, Vas Megye Közgyűlésének elnöke. 
Kovács Ferenc, Kemenesalja ország
gyűlési képviselője. Makkos István, Cell
dömölk polgármestere. 

További részletek lapunk 7. oldalán. A 
versenyfeladatok a 8-9. oldalon találhatók. 
Beküldési határidő: február 23-a. 

Tízmillió forintot ajánlott fel 
a városi uszoda megépítésére 
Interjú Esztergályos Jenővel, az Apáczai Kiadó ügyvezetőjével 

A képviselő-testület a városavatás huszadik évfordulója alkalmából Celldömölk Vá
rosért Emléklappal tüntette ki Esztergályos Jenőt, az Apáczai Kiadó tulajdonos-ügyve
zetőjét. A kitüntetett - úgy tűnik - gyorsan szeretné viszonozni az önkormányzat gesz
tusát: tízmillió forintot ajánlott fel a városi uszoda megépítésére. Az alábbi beszélgetésből 
kiderül az is, hogy Esztergályos Jenőnek kész tervei vannak arra, hogyan lehetne közös 
összefogással mielőbb megkezdeni a létesítmény építését.-

- Tanár úr! Hogyan élte meg a kitün- De igyekszem ma is rászolgálni a kitüntetés-
tetést? 

- Biztos vagyok benne, hogy legalább egy 
tucat ember még annyira megérdemelte 
volna, mint én, s lehet, hogy több száz 
elvárja és jogosnak ítélné, ha megkapná. Ma 
már nekem közel sem jelent annyit, mintha 
mondjuk 10-15 évvel ezelőtt kaptam volna. 

re, s az adományozók, a rám szavazók bizal
mára. 

- Úgy érzi, tartozik valakinek ezért a ki
tüntetésért? 

- Nem tartozom senkinek, csak a Jóisten-

(Folytatás a 4. oldalon) 

Kőszeg gyászában Celldömölk is osztozik 
Egy héten át figyeltük szívszo-

ronva a rádió híradásait, néztük a 
televízió szörnyű felvételeit a 
magyar autóbusz ausztriai ka
tasztrófájáról. A 18 életet köve

telő borzalmas szerencsétlenség 
után gyászolt a város, gyászolt a 
megye, gyászolt az egész ország. 

A kőszegi temetcsen - k i a 
helyszínen, ki a televízión ke

resztül szembesülhetett a fiatal 
testeket rejtő fehér koporsók to
rokszorító látványával, hallhat
tuk, miként küzd meg érzelmei
vel vigasztaló gyászbeszédében 

dr. Konkoly István megyés püs
pök. Láttuk a fájdalomtól meg
gyötört szülőket, a közvetlen 
hozzátartozókat, akiknek gyászá-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Érsekújvári énekmondók 

A magyar kultúra napja alkalmából rendezte meg a Vas Megyei Tudományos 
Ismeretterjesztő Egyesület, az Oladi Művelődési Központ és a Magyarok Vi
lágszövetségének vasi szervezete a Magyar énekmondók találkozóját. Ezen 
határainkon innentől és túlról érkezett énekmondók vettek részt. Celldömöl
kön az érsekújvári Kürthy Lajos és barátai adtak műsort, felvidéki magyar 
költök verseit szólaltatták meg dalban. Felvételünkön az énekmondó trió 
látható. -gyi 

Elénk vita 
a város pénzügyi tervéről 

Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
A január végén megtartott 

képviscIÖ-lcsiülcti ülésen egy
perces néma felállással emlékez
tek meg a városatyák a kőszegi 
buszbaleset áldozatairól. 

Ezután Makkos István pol
gármester számolt be a lejárt ha
táridejű határozatok végrehajtá
sáról, és a két ülés között történ
tekről. Ezek között szerepelt az 
utcanevek megváltoztatásáról 
szóló javaslat. Nádásdy Lajos 
kezdeményezése alapján a Hon
ismereti Munkaközösség össze
jövetelen fognak vele részletesen 
és érdemben foglalkozni. Megte
szik majd javaslataikat, melyet 
az érintetlek ezt követően véle
ményezhetnek. A képviselő-tes

tület döntése e témában, március
ban várható. 

A város vezetése megadta az 
engedélyt a Népjóléti Szolgálat 
számára, hogy létszámukat 1 fő
vel növeljék. A plusz munkaerő 
a Gyermekjóléti Szolgálat meg
növekedett feladatai miatt vált 
szükségessé. 

Mint az várható volt, élénk v i 
ta bontakozott k i a város 1999. 
évi pénzügyi tervezetéről. (Erről 
a 2. oldalon közlünk részletes is
mertetőt.) Az előzetesen kiadott 
tájékoztató szerint a képviselők 
már tudták, hogy 146 milliós hi
ánnyal lehet számolni a '99-es 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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Kőszeg gyászában Celldömölk is osztozik 
(Folytatásai l. oldalról) 
ban Celldömölk lakossága is osz
tozik. 

Különös fájdalommal hajtjuk 
meg fejünket a 15 éves Parádi 
Zsófia előtt, akinek rövid élete 
Celldömölkhöz is kötődött... 

Egy nappal a kőszegi áldoza
tok temetése előtt beszélgettünk 

a mezőgazdasági szakközépisko
la két alsósági tanulójával, Bol
dizsár Máriával és Nóvák Ad
riennel. 

A két vidám alap természetű' 
lány könnyeivel küszködve 
mondta el, hogy ők nem voltak a 
síelők között, a tragédiáról a te
levízióból értesültek a kollégi
umban. Borzalmas érzés volt. 

Másnap az iskola egy siralom
házra hasonlított - emlékeznek 
vissza. Később megtudták, hogy 
egy 20 és egy 18 éves társukat 
vesztették el. Ott maradt a mate
matikatanárnőjük férje és a né
mettanáruk 22 éves fia is. Az 
egyik tanáruk súlyosan megsé
rült. 

Nehezen tudják a történte

ket feldolgozni, pedig ők csak 
közvetve élték át a szörnyű" tra
gédiát. 

Elmondták, hogy későbbi na
pokban a tanáraik megpróbáltak 
tanítani, hiszen félévi bizo
nyítványosztás előtt álltak. Pró
bálták megadni tanítványaiknak 
a javítás lehetőségét, de igazából 
senki sem tudott koncentrálni... 

Celldömölk város 1999. évi pénzügyi terve 
Az önkormányzat idei költségvetését érintő tervezési folyamatnak 

most azon szakaszában vagyunk, mikor is körvonalazódtak az Önkor
mányzat bevételi lehetőségei és kiadási kötelezettségei. 

A költségvetési törvényben rögzítettek alapján 1999-ben 356 millió 
Ft állami támogatás illeti meg a várost. Ez az összeg közel 15%-kal 
több, mint 1998-ban. A többlet azonban nem használható fel szaba
don, mivel abból 11 millió Ft olyan állami hozzájárulás, amelyet az 
önkormányzat korábban e jogcímen nem kapott, és felhasználása kö
tött, csak adott célra történhet. (Ilyenek: pedagógus szakvizsga, illetve 
szakkönyvvásárlás, tanulói tankönyvtámogatás). Az állami normatí-
vákba beépítésre került a kormányzati szándék szerinti közalkalma
zotti bérfejlesztések összege, amely az Önkormányzatok szintjén át
lagosan 13,5%-os mértékű lehet. 

A költségvetési törvény a bérfejleszések megvalósításának kötele
zettségét csak a pedagógusok tekintetében rögzítette, egyéb területe
ken az önkormányzatok teherbíró képességének, felelősségének kér
dése, hogy milyen mértékű bérfejlesztésben részesülnek a közalkal
mazottak, illetve köztisztviselők. 

A normatív támogatások nagyságáról, illetve városunkat érintő 
összegéről érdemes még azt is elmondani, hogy a népességszám csök
kenésével - ezen belül az egyes korosztályokhoz kapcsolódó muta
tószámok csökkenésével - egyre kevesebb állami normatívát tudunk 
igényelni. (Kevesebb az óvodás, iskolás stb.) Ugyanakkor a feladatok 
ellátása és annak költsége nem lesz kevesebb attól, ha évente 40-50 
fővel nő a lakosságszám, illetve 10-15-20 fővel az ellátást igénylő 
gyermeklétszám. 

A személyi jövedelemadó jelentős forrása lehetne az önkormány
zatoknak. A szabályozás azonban újra kedvezőtlen fordulatot vett. A 
korábbi évekhez viszonyítva kisebb arányú SZJA kerül alanyi jogon 
az önkormányzathoz, és bár egyéb jogcímeken szintén igénybe vehe-
lünk ezen fonásból jelentős összegeket, az eredmény mégis az, hogy 
ez évben az 1998. évi SZJA-nak csak 93%-a áll rendelkezésre: ez az 
összeg 156 millió Ft. 

Az Önkormányzat saját bevételei megfelelő ütemben nőnek, ami a 
törvényi változásoknak, illetve az önkormányzat döntésének köszön
hető. Mint ismeretes, nőtt a gépjárműadó mértéke, a helyi iparűzési 
és kommunális adó mértéke is. Az adók együttes összege 140 millió 
Ft. Az intézmények szintén tudták növelni bevételeiket a várható 
inflációnak megfelelően. így mintegy 136 millió Ft-ot tervezhetünk 
ezen a jogcímen. 

A fent felsorolt bevételek a működési kiadásokat kell hogy szol
gálják. A működési kiadások közé az önkormányzati intézmények 
fenntartása (bölcsődétől az oktatási intézményeken keresztül a könyv
tárig, kultúrházig), valamint az alapvető kommunális feladatok ellá
tása tartozik. Ebből kell biztosítani az itt dolgozók bérét, azok 
járulékait, az épületek fenntartásával, működésével kapcsolatos 
kiadásokat és a működéssel kapcsolatos eszközök beszerzését. A k i 
adási kötelezettségeknél számba vettük a közalkalmazottak bérfej
lesztésére, illetve az infláció miatti költségnövekedésre prognosztizált 
igényeket. 

A bérfejlesztéseket a képviselő-testület úgy határozta meg, hogy 
azzal eleget tegyen a kormányzat ajánlásainak. így biztosított a pe
dagógusok törvényben meghatározott bérnövekedése (január l-jétől 
16%-os, szeptember l-jétől további 3%-os illetményalap-növekedés, 

illetve a hozzá kapcsolódó minőségi bérpótlékok). A képviselő-testü
let javasolta továbbá, hogy a közalkalmazottak pedagógusokon kívüli 
rétege az alapbérre vetítve átlagosan 13%-os, a köztisztviselők 11%-
os béremelésben részesüljenek. A képviselői tiszteletdíjak 9%-kal 
emelkedhetnek. 

Kormányzati elvárás továbbá, hogy a bérfejlesztések létszámraci
onalizálással párosuljanak, azaz a bérfejlesztések fedezetének egy ré
szét létszámcsökkentéssel kell biztosítani. A képviselő-testület bizott
ságai kapták azt a feladatot, hogy erre javaslatokat dolgozzanak k i . 

A forrásokat és a kiadási kötelezettségeket számbavéve megálla
pítható, hogy az önkormányzat ismételten forráshiányos lesz. A for
ráshiány összege 150-160 millió Ft, ami kb. 30%-kal magasabb az 
1998. évinél. A forráshiány kiegyenlítésére ismételten pályázatot kell 
benyújtani Önkormányzatunknak a költségvetés e jogcímen meghatá
rozott keretéből vaíó támogatásra: ez az úgynevezett önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása. 

A város arculatát, kommunális ellátási feladatait, intézményháló
zatának bővítését célzó beruházások közül ez évben az alábbiakkal 
lehet számolni: 

Legelsőként is az áthúzódó beruházásokat kell befejezni, és erre 
forrásokat biztosítani. Ilyenek: a Marx K . utcai lakásépítés, útháló
zat-építés befejezése, sportpályaépítés befejezése. 

Elindul Alsóság és Pityervár városrészek szennyvízvezetékkel való 
ellátása, amely 3 évre terjedően 300 millió Ft-os beruházás, és ennek 
kb. 30%-a valósul meg ez évben. E feladat megvalósításához állami 
céltámogatást nyertünk el, de további pályázatokkal szeretnénk a be
ruházás fedezetét biztosítani. 

További beruházásokat akkor tervezhet az önkormányzat, ha sike
rül megfelelő fedezetet biztosítani hozzá. Az áthúzódó beruházások, 
illetve a szennyvízhálózat építésének önkormányzatot terhelő része 
ugyanis az önkormányzat jelenleg rendelkezésre álló forrásait kime
ríti. A képviselő-testület elrendelte az értékesíthető ingatlanok köré
nek felmérését, hogy ezáltal forrást biztosítson további beruházások 
megvalósításához. Ezek közül elsősorban azok jöhetnek szóba, ame
lyekhez állami pénzforrásokat is sikerül pályázat útján elnyerni. In
formációink szerint ilyen meghirdetett célok lesznek sportlétesítmé
nyek építése, rekonstrukciója, útépítés, kórházi gépműszer-beszerzés. 

Tervezi a képviselő-testület a lakásépítés folytatását, ennek érde
kében a kedvező támogatási rendszert kiterjesztette a 2 gyermekes 
családokra is. 

A város 1999. évi pénzügyi terve szolidabb lesz a korábbi éveknél, 
mivel pénzügyi forrásai is beszűkültek. Emellett minden kedvező 
alkalmat megragad arra, hogy különféle támogatásokkal a városban 
működő gazdálkodó szervezetek és a lakosság aktív közreműködésé
vel a legszükségesebb feladatait megoldja. 

Celldömölk, 1999. február 2. 
Makkos István 

polgármester 

Ne feledje: 
a tízéves Új Kemenesalja 1999-ben is 

kéthetente! 
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Mit kapott ön Celldömölktől? 

Dr. Pajor László 
tanszékvezető egyetemi tanár 

Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Először is köszöntöm a várost várossá 

nyilvánításának 20. évfordulóján és további 
sikereket, a városlakó polgároknak jó köz
érzetet és általánosságban minden téren 
előrelépést kívánok. S bár távol élek Cell
dömölktől, annyit azért világosan látok, 
hogy ez a jelenlegi megyei pozíciókat figye
lembe véve nem könnyű. Egy kisváros fej
lődése kritérium-rendszerének megfogal
mazása persze egyszerű: a 18 év feletti po
puláció számára az élet minden területén ér
telmes és bővülő munkalehetőséget kell t e 
remteni; ennek megvalósítása azonban már 
valószínűleg sokkal nehezebb. 

1960-tól 1972-ig, az általános iskolai és 
gimnáziumi éveimet, tehát az életre való rá-
tekintés egyik legdöntőbb szakaszát töltöt
tem ténylegesen Celldömölkön. Arra a kér
désre, hogy mit kaptam a várostól illetve 
akkor még nagyközségtől, évekkel ezelőtt, 
egy az elszármazottak számára rendezett 
összejövetelen egyszer már válaszoltam: a 
szellemi kibontakozás, a teljes szellemi, 
sport és zenei élet lehetőségét kaptam. Most 
másképp válaszolok. Hála a szüleim által 
biztosított gondtalan gyermek és ifjúkor 
mellett elsősorban TANÍTÓKAT kaptam, 
k a nénit , aki zongorázni tanított, mely ké
pesség az egyetemi évek, a katonaság, a 
munkahelyi évek alatt és sokszor külföldön 
is nem egyszer kiváltságos helyzetet bizto
sított számomra. Aztán Vida M á r i a osz
tályfőnökömet, akinek emberi tartása, szi
gorú szeretete, embertformázó képessége, 
bűvös barlanggal felérő fizika szertára és 
fizikai gyakorlati bemutatásai frenetikus ha
tással voltak rám és aki miatt - úgy emlék
szem - azt mondtam anyámnak, hogy nem 
iratkozok be a gimnáziumba, inkább meg
ismétlem a nyolcadikat. Aztán Süle Feren
cet, akinek közösség összetartó képességét 

máig csodálom és akitől a közös zenélés 
örömét és a színpadra lépés tudományát les
hettem el. Neki köszönhetem a hozzáférést 
a templom akkor nagyszerű orgonájához, 
melynek eredményeképpen szünidőben szá
momra a (egyébként szomorú) 11-es ha
rangszó biciklire pattanást és a 12-es ha
rangszóig egy óra gondtalan orgonálást je
lentett. Akkor még nem tudhattam, hogy 20 
év múlva az Egyesült Államokban ugyan
ezen tevékenységért kosztot és kvártélyt 
kapva majd félévig a túlélésemhez járul 
hozzá ez a képesség. 

A gimnáziumi években Kikindai(né) 
Katalint és Kikindai Kristófot, akik szak
területük egyaránt kimagasló művelése mi
att hozzájárultak ahhoz, hogy a „merre to
vább" kérdésben négy éven keresztül a ma
tematika-fizika valamint a biológia között 
Scylla-Charybdis táncot jártam. És persze 
Tima László igazgató urat, aki személye
men a legnagyobb tanítói fegyvertényt 
könyvelhette cl , megszerettette velem azt, 
amiért nem igazán rajongtam. Mindezt sa
játságos humora mellett a legfontosabb ta
nítói képességgel, absztraháló erejével érte 
el. Erre csak azok képesek, akik valamihez 
nagyon értenek és arról nagyon mélyen tud
nak gondolkodni. Kaptam továbbá számos 
sportélményt a CVSE-ben, az együltfocizás 
lehetőségét Szabó Ferivel, Dohánnyal és 
„Rókával" a kapussal, játéklehetőséget a 
magas osztályban lévő kézilabdacsapatban. 
A másik oldalon, a gimnáziumban pedig ott 
volt Gál Gyula, akinek erőnlét- és mozgás
kultúra-fejlesztő, pókfocira alapozott zseni
ális kiképzési tervei alapján sorra nyertük a 
megyei, sőt NB-s atlétikai érmeket. S aki 
még azt is elintézte, hogy ha nem indultam 
a megyei bajnokságban legalább 4 atlétikai 
számban, meg persze a kosárcsapatban (és 

akkor még ott voltak a Balogh tanár által 
szervezett focimeccsek a másnapi biztos 
történelem feleléssel), akkor nem adtak ne
kem semmiből, még énekből sem ötöst. És 
végezetül még a feleségemet, Sikos Évát is 
Celldömölktől kaptam, aki nélkül nehéz lett 
volna végigmenni pályám eddigi szakaszán 
úgy, ahogy az történt. 

A társadalom legfontosabb eleme a tág 
értelemben vett TANÍTÓ. Nincs tanító, ál
talános és középiskolai tanár, vagy egyete
mi professzor, csak TANÍTÓ, aki - szeretett 
egyetemi tanárom, Romhányi György pro
fesszor úr szavai szerint - pelikán madár
hoz hasonlóan saját testéből eteti (neveli) a 
rábízottakat és eközben fát ültet, mely k i 
hajtva túléli őt, de gyökereiben őrzi az el
ültetőt. Ezért azt tanácsolom a városnak, 
hogy - a bevezetőben említett egyszerű (?) 
közgazdasági tétel alkalmazása mellett - el
sősorban a TANÍTÓ intézményét támogas
sa; akkor biztosan előbbre jut. 

* 
Dr. Pajor László vallomását az Új 

Kemenesalja jubileumi különszámában 
- terjedelmi okok miatt, ám korrekt mó
don - megrövidítettük, emiatt a szerző 
utólag kifogást emelt. Ezért döntöttünk 
úgy* h°gy az írást eredeti terjedelemben 
és tartalommal, egyetlen betÜ megvál
toztatása nélkül most közreadjuk - a 
Szerk. 

QalgóczyÁrpád és az ő „költészete" 

Kulturális programok a református templomban 
A református templomban 

évente általában öt-hat alkalom
mal szerveznek előadásokat, dia
vetítéseket, színjátszókörök be
mutatkozását, zenei rendezvé
nyeket. 

- A keresztyén hit megélésé
hez a kultúra is hozzátartozik -
mondta Szentpá ly-Juhász Imre 
lelkész, majd így folytatta: 

- Fontosnak tartjuk, hogy az 
előadó vagy a téma kapcsolódjon 
a reformál izmus vagy a protes
tantizmus gondolatköréhez. A ja

nuári ökumenikus imahét, majd 
a februári, hatodik alkalommal 
megrendezendő jótékonysági bá
lunk után márciusi terveink kö
zött szerepel Kopátsy Sándor 
közgazdász előadása, aki a gaz
dasági fellendülés és a morál 
összefüggéseiről beszélne, ápri
lisban pedig pápai teológusok lá
togatnak hozzánk. 

- Hogyan illeszkedik ebbe a 
sorba Galgóczy Árpád, aki de
cemberben mutatta be Furcsa 
szerelem című, a X V I I I . , X I X . , 

X X . századi orosz líra fordítás-
kötetét? 

- FŐ kapcsolópont, hogy Gal
góczy Árpád református, ezenkí
vül élettörténete és művei is fi
gyelemreméltóak. 1947-ben, 17 
évesen fegyveres összeesküvés 
vádjával letartóztatták, s 20 évi 
orosz munkatáborra ítéltek. A 
munkatáborban eltöltött hét év 
után papírok nélkül tették k i a tá
bor elé, s mivel nem kapott k i -
utazási engedélyt, nem tudta el
hagyni a Szovjetuniót, csak 

1961-ben térhetett haza Magyar
országra. A száműzetésben ta
nulta és szerette meg az orosz 
nyelvet. Abban a helyzetben is 
sikerült szétválasztania a diktatú
rát, a történelmet és a régi orosz 
kultúrát. A nyelv ismeretét ké
sőbb szinkrontolmácsként tudta 
kamatoztatni. A nyelv szere
tetével együtt a költészet élveze
tének is részese lehetett, melynek 
eredménye ez az életmű. Gal
góczy Árpád 70 éves korára 
megkapta a külföldieknek járó 
legmagasabb orosz kitüntetést, 
amit Jelcin elnök írt alá - tudtuk 
meg Szentpály-Juhász Imrétől. 

Tulok G. 
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Tízmillió forintot ajánlott fel 
a városi uszoda megépítésére 

(Folytatás az l. oldalról) 

nck, amiért talentumot adott, és a szüleimnek, 
hogy a génjeimben tehetséget örököltem a 
kitartásra, a küzdésre, az elszántságra, a mun
kabírásra. A tehetség nem is az iskolai vég
zettségben nyilvánul meg elsősorban, még 
csak nem is az intelligenciában, hanem a 
szorgalomban. Ebből a szorgalomból adó
dott, hogy már van miből adni annak a vá
rosnak, amely nekem ezt a kitüntetést adomá
nyozta. 

- Néhányan azt híresztelték, hogy ön azért 
kapta meg ezt az elismerést a várostól, mert 
arra számítottak, hogy az Apáczai Kiadótól 
és Esztergályos Jenőtől így remélhetnek csak 
pénzt, támogatást. 

- Én még az előző életemben megtanul
tam: „Nem tartozunk senkinek!" Én pénz
adomány nélkül is elvittem a városunk jő hí
rét szerte az országba (és határainkon túl is), 
mert Magyarország alsó tagozatos tanulóinak 
nagy többsége a celldömölki Apáczai Kiadó 
tankönyveiből tanul lassan már egy évtizede. 
4 millió 700 ezer darab könyvet adunk k i , 
amely 1200 tonnát nyom. Ez azt jelenti, hogy 
a celldömölki vasútállomástól a rendezőig 
120 tehervagon mind-mind apáczais tan
könyvekkel lenne tele! Szép könyvvel, jó 
könyvvel! Akik támogatták a kitüntetésemet, 
azok az eddigi munkám elismeréseként java
solták. Akik meg ellenem szavaztak, joguk
ban állt. Nos, számukra van egy üzenetem, 
hogy legközelebb ne jöjjenek zavarba a sza
vazásnál: felajánlok tízmillió forintot az 
Apáczai Kiadó részéről Celldömölk városnak 
uszoda építésérc. 

- Ez óriási pénz... 
- H á t igen. Ha úgy vesszük, akkor egy-egy 

személy számára ez óriási pénz. De ha úgy 
nézzük, hogy ebből ma már egy tanuszodát 
sem lehet felépíteni, akkor nem is olyan nagy 
pénz. De én ebben a felajánlásban nem a pénz 
nagyságát, hanem az üzenet erkölcsi részét 
tartom fontosnak. Én a magaméból ajánlom 
fel, nem az állam közpénzét adományozom, 
nem a közösből, hanem az eszemmel és a 
kezemmel megdolgozott munkám értékéből 
adom, amit az Apáczai Kiadó közösségével 
hoztunk össze. 

-Mi az erkölcsi üzenet? 
- E z a felajánlás példa értékű" lehet minden 

celldömölki lokálpatrióta, kis és nagy(obb) 
vállalkozó számára. 

- Amennyiben... 
- Amennyiben követni fogják azok az em

berek a példámat, akik tenni szeretnének a 
városunkért, akkor ez a felajánlás elérte cél
ját. Ha a jóérzésű celldömölki polgárok hoz
záadják a többi sok-sok milliót, vagy éppen 
a megtakarított forintjaikból adnak vala
mennyit, ha a szakipari munkákhoz az iparo
sok és a celldömölki építővá 11 álatok felajánl
ják 100-100 órás kétkezi és gépi munkájukat. 
Ha az írás szerint „A szegény asszony 2 f i l 
lérjét" is elfogadjuk, ha a felső tagozatos és 

a gimnazista korú gyerekek és szüleik is ott 
dolgoznak, ha az egyes munkahelyek, intéz
mények is megveszik a maguk téglajegyét 
ezer-ezer forintonként, akkor, de csakis ak
kor, ha összefog a város apraja-nagyja, a ve
zetőktől a munkanélküliekig, akkor lesz csak 
eredmény, vagyis uszoda. S ha lesz egy olyan 
ember, aki levczérli ezt a modem kalákát, ezt 
a nagy megmozdulást. 

- Ki lenne, az? 
- Olyan fiatalember, akit nem tudtak itt 

Celldömölkön, a saját városában megbe

csülni. Most járja az országot, mert új válla
lata szolgálati gépkocsit és jó fizetést adott 
neki. De hazajönne, mert tenni akar a váro
sért. 

- Megtudhatjuk a nevét? 
- Meg, de egyelőre ez maradjon köz

tünk. 
- Mit vár ebben a megmozdulásban a vá

ros vezetőitől? Az országgyűlési képviselő
től? 

- Lobbyzzanak a városért! Pályázzanak! 
Szerezzenek meg pályázati pénzeket! 

- Ki tervezné az uszodát? 
- Úgy tudom, már vannak jó tervek. A 

celldömölki és a Celldömölkről elszármazott 
építészek fogjanak össze! Készítsenek terve
ket ők is a városért! Hiszen a helyi sajátossá
gokat ők ismerik. Nem biztos, hogy csak a 
budapesti tervezők tudnak jó tervet készíteni. 
Gyönyörű, tájba illő uszoda kell! Nem olyan, 
mint a felkiáltójelként magasodó tízszintes 
monstrumok, amelyek a szocializmus maga
sabbrendűségét akarták bizonyítani a temp
lommal szemben! 

- Hogyan kellene elindulni? 
- Név szerint megszólítani először a na

gyobb vállalkozókat, vállalatvezetőket, és 
összehívni őket egy megbeszélésre az Apá
czai Kiadó nagytermébe. Majd a kisebb vál
lalkozókat kell meghívni a Kemenesaljái Mű
velődési Központ Színháztermébe. S nincs 
mérce, hogy ki jöhet, ki nem. Mindenki jö j 
jön, aki tenni akar a jó ügy szolgálatában. 

Tegyek meg írásban a felajánlásaikat. Ala
kuljon egy kuratórium a pénz kezelésére! 
Megnyitiű a bankszámlát, és befizetni a meg
ígért összeget egy elkülönített számlára! Ha 
a pénz együtt van, akkor összevetni a költsé
gekkel. Ha van fedezet a megépítésre, akkor 
már csak műszaki kivitelezőt, fő- és alvállal
kozókat, az építés felelős vezetőjét kell meg
találni! Temporizációval időbeosztást, határ-
időtervet kell készíteni, s ünnepélyes keretek 
között le lehetne tenni az uszoda alapkövét. 
Utána már csak Rácz István mérnök urat kel
lene megkérni, hogy Öntsön egy gyönyörű 
tölgyfát - törzsével, ágakkal, gallyakkal, le
velekkel hogy mindenkinek a nevét bele
írja, aki ebben a nagy és nemes vállalkozás
ban részt vett. (A nagy adományokat a törzs
be, a kisebbeket a levelekre.) 

- Ez lenne az adakozók, a téglajegyet vál
tók „honoráriuma" ? 

- Az uszodaépítéssel jó néhány évtizedre 
beírnák a nevüket Celldömölk aranykönyvé
be, és újabb kori történetébe. De addig is van 
egy konkrét javaslatom. Minden ezer forintos 
téglajegy után ötször ingyen mehessen be a 
megváltója az uszodába, s akik nagy összeget 
adtak, rengeteget segítettek, legyen örökös 
belépőjük! 

- Miért ragaszkodik a kalákás építéshez? 
- Nem a kalákához ragaszkodom, hanem 

ahhoz a tapasztalathoz, hogy egy létesít
ményt csak akkor és csak azok becsülnek 
meg igazán, akiknek a saját munkája is benne 
van! Különben nem éreznék a magukénak, és 
úgy használnák, mint a kolhozban a mindenki 
vagyonát. Mert ami mindenkié, az senkié 
sem! S ami senkié, az hamarosan az enyésze
té lesz. 

- Meddig érvényes a tanár úr ajánlata? 
- Ameddig a vállalkozók, vállalatok, intéz

mények és a celldömölki polgárok összead
ják a pénzt, amíg a fiatalok, férfiak és nők 
megajánlják a 100 órás szakipari és segéd
munkájukat, amíg elkészül az uszoda terve, 
amíg megépítik. 

- Mi lesz akkor, ha nem jön össze sem 
elegendő pénz, sem elegendő munkaerő? 

- Erre nem szeretnék még gondolni sem. 
De ha most nem mozdul meg a város apraja-
nagyja, akkor majd megépítik a strandfürdőt, 
az uszodát mások Mesteriben. Az is jó lenne, 
ha lenne! Csak oda k i kell utazgatni. Itt meg 
ugyebár helyben lenne, és az óvodás, az ál
talános iskolás, a gimnazista, a szakközepes, 
a szülő, a nagyszülő, a János meg a város -
mindenki besétálhatna, ha kedve támadna. 
De, hogy a kérdésre válaszoljak. Ha nincs 
elegendő pénz, sem elégséges munkafelaján
lás, akkor az Apáczai Kiadó és Esztergályos 
Jenő rosszul ítélte meg a celldömölki polgá
rok hozzáállását. S akkor nem erőltetjük. Vé
gül is: nem erőszak a palacsintaevés. Akkor 
megmarad az Apáczai Kiadónak a felajánlott 
tízmillió forintja, s más hasznos dologra for
dítjuk majd, csak nem Celldömölkön, hanem 
országosan. Kérem, higgye el, csak rajtunk 
múlik! 

- S mi van még hátra? 
- Semmi, csak a munka. Mert tenni, de 

tenni kell, mert a jó szándék kevés. (Váci 
Mihály) 

B. L . 
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Elénk vita a város pénzügyi tervéről 
(Folytatás az I. oldalról) 
esztendőben. E szám ismereté
ben felelősen kellett dönteni a 
bérfejlesztésekről. Pokomi Zol 
tán oktatási miniszter már októ
berben bejelentette a pedagógu
sok bérfejlesztéséről szóló terve
zetet. 

Eszerint '99. január l-jétől 16 
százalékkal, szeptembertől ujabb 
3 százalékkal kell megemelni a 
béreket. Az összeg előteremtését, 
kigazdálkodását azonban az ön
kormányzatokra is bízták. 

Szabó Endre képviselő arra 
emlékeztette a város vezetőit, 
hogy a támogatások rendszere 
olyan bizonytalan '99-ben, hogy 
túlzott reményeket nem szabad 
táplálni. A várható hiányt nem 
szabad szaporítani, inkább a mér
séklésére kell törekedni. 

* 
Ugyanerre a tényre figyelmez

tetett Erdélyi Antal képviselő is. 
A „nadrágszíj" szorosabbra hú
zásával talán elkerülhető a csőd 
- mondta. Indítványozta: vonjon 
meg az Önkormányzat az intéz

mények normatív támogatásából 
1 százalékot, ez mérsékelheti a 
hiányt. „Ezért az intézmények 
vezetőinek nem szbad meghara
gudnia" - lette hozzá. 

* 

Makkos István válaszában azt 
mondta: a normatív támogatás 
így is olyan minimális, hogy en
nek 1 százalékos csökkentése ér
zékenyen érintené az intézmé
nyeket, miközben jelentős meg
takarítást nem eredményezne. 

Fehér László aggodalmát fe
jezte ki amiatt, hogy a megsza

vazott bérfejlesztés nem veszé
lyezteti-e azt a támogatást, me
lyet az ÖNHIKI-től igényelt az 
önkormányzat. 

A pedagógusok munkajogi 
igénye megalapozott, törvényben 
szab4Iyozott rendelet, így az Ő 
bérfejlesztésük 16 százalék lesz. 
13 százalékot kapnak (a nem pe
dagógus) közalkalmazottak, 11 
százalékos béremelésre számít
hatnak a köztisztviselők. A kép
viselő-testület tagjai 9 százalékos 
tiszteletdíj-emelést kapnak. 

N . I . 

Rendőrségi hírcsokor 
Az utóbbi időben több sikeres felderítést 

hajtottak végre a celldömölki kapitányság 
rendőrei. Ezekről tartott tájékoztatót a 
sajtó képviselőinek Molnár Lajos alezre
des, a kapitányság vezetője. Elöljáróban 
elmondta, hogy az elmúlt év során több 
mint ezer bűncselekmény történt a terüle
ten. A felderítettség 50 százalék feletti. 
Idén tovább Javult a rendőri munka haté
konysága, s talán ez együtt Jár majd az 
emelkedés visszaszorításával... 

MAGÁNYOS B E T Ö R Ő 
Meg július 10-én fogták el a celli rendőrök 

azt a pécsi születésű" személyt, aki sághegyi 
és környékbeli pincék feltörésével volt gya
núsítható. 45 esetet ismert el - írtuk akkor. A 
lopási kárt 150 ezer, a rongálási kárt félmil
lióra becsülték. Ezek a számok azóta jelentő
sen módosultak. A gyanúsított 123 esetet is
mert be, amit 22 üdülőkörzetben és szőlőhe
gyen követett el. A lopási kár 300 ezerre, a 
rongálási csaknem 1 millióra tehető. 

Az ügyben jogerős ítélet még nincs. 

GÉPKOCSIFELTÖRŐK 
Az elmúlt nyáron sorozatban érkeztek be

jelentések Dukáról, Jánosházáról és Celldö
mölk különböző részeiről gépkocsifeltöré-
sckről. Értékes nyugati kocsik voltak a „szen
vedő alanyok", olyanok, amiknek az utaste
rében és a csomagtartójában ugyancsak érté
kes holmik voltak. 

A celli rendőrök elfogták a 4 gyanúsítottat, 
akik közül 3 jánosházi, 1 pedig győri illető

ségű. Eddig 34 esetet ismertek be, de ez a 
szám jóval nagyobb lehet, hiszen valószínű, 
hogy a szomszédos megyékben is „tevékeny
kedtek". 

VANDÁL B E T Ö R Ő K B O R G Á T Á N 
Nem nagyon pihenhettek rendőreink a ka

rácsonyi ünnepek alatt sem. December 25-
26-án 25-30 rendbeli betöréses lopásról érke
zett bejelentés, amit részben a borgátai he
gyen, részben a bogátai üdülőtelepen követ
tek el. A sértettek között sok volt a külföldi. 

Kihallgatások, adatgyűjtések következtek. 
A sok kihallgatott között voltak az elkövetők 
is, amit akkor még nem lehetett tudni. Bort, 
műszaki és háztartási cikkeket loptak. (Elvit
tek egy televíziókészüléket is, de az leesett a 
kerékpárjukról.) Az ellopott tárgyak egy ré
szét megtalálták a kissomlyói hegyen. 

Ácskapoccsal vandál módon törték be az 
ajtókat, ablakokat, ezért nagy lesz a rongálási 
kár is. 

A celli rendőrök január végen fogták el a 
4 gyanúsítottat, akik közül egy fiatalkorú. 
Kettőt közülük őrizetbe vettek, letartóztatá
sukra a sajtótájékoztató idején tettek javasla
tot. 

K Á B E L L O P Ó K R E N D Ő R K É Z E N 
Január közepén érkezett a bejelentés, hogy 

a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén, 
Pápoc térségében kábcllopás történt. A terü
let átvizsgálása után figyelőszolgálat meg
szervezésére került sor. A gyanúsítottak késő 
este jelentek meg, s nem sokkal ezután sike
rült elfogni a 3 győri személyt. Valószínű, 
hogy mintegy 60 kilométer hosszúságú veze
téket vágtak le. A kár 20-25 millió forint. 

J A N O S H A Z I K A N D E L Á B E R E K 
G Y Ő R S Z E N T I V Á N O N 

Az előző bűnügyben Győr területén nyo
mozva a rendőrök eljutottak Győrszentivánba 
egy színesfém-kereskedőhöz. A telephelyen 
rábukkantak a Jánosháza térségében félkész 
állapotban lévő benzinkút kandelábereire, 
amiket feldarabolva szállítottak oda. Az egy 
milliót érő anyagot 40 ezer forintért értékesí
tették az elkövetők. 

A „kandelábereket" a rendőrség lefoglalta. 

D I C S É R E T ÉS J U T A L O M 
A R E N D Ő R Ö K N E K 

A sajtótájékoztató alkalmával jutalmazták 
meg azt a két rendőrt, akiknek a kábeltolva
jok elfogásában döntő érdemeik vannak. 

PÖrneczi Ferenc törzszászlósnak és Ko
vács S á n d o r zászlósnak dr. Geröly Gyula 
alezredes, a főkapitányság közbiztonsági 
igazgatója pénzjutalmat adott át. Molnár La
jos pedig dicséretben részesítette két beosz
tottját. 

E L F U T O T T A K , 
DE M E G L E T T E K 

Kérdésünkre Pömeczi Ferenc és Kovács 
Sándor a kábcltolvajok elfogásáról elmondta, 
hogy a figyelőszolgálat idején nagy hideg 
volt, ezért alaposan felöltöztek. A gyanúsítot
tak hosszú idő után, este 11 körül jelentek 
meg, de sajnos őket észrevették, és elfutottak. 
A gépkocsijuk és a félig levágott vezeték 
azonban ott maradt. A két rendőr erősítést 
kért. A gyanúsítottak egy szántóföldön lapul
tak, és akkor sikerült elkapni őket, amikor az 
erdő felé kezdtek szaladni... 

Völgyi L . 

Megváltozott nyitva tartás 
A celldömölki Kresznertcs Ferenc Könyv tá r értesíti olvasóit, 

hogy a felnőtt részleg a könyvtárosok továbbképzése miatt a 
következők szerint tart nyitva 

1999. február 8-tól május 31-ig: 
Hétfő, csütörtök, péntek: 12-18 óráig 
Kedd, szerda: 9-18 óráig 
Szombat: 9-12.30-ig 

A gyermekrészleg nyitva tartása változatlan. 
¡999. június 1-től a korábbi nyitva tartás szerint várjuk Önöket! 

SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK 

Apróhirdetések 
Csecsemőmérleg kölcsönzés, 

javítás, hitelesítés, árusítás. Sár
vár. Deák F . u. 5. VI/27. Telefon: 
06-20-9361-574. 

Kétéves plüss ü lőgarn i tú ra 
megkímélten eladó. Érdeklődni 
este 6 után. Telefon: 95/420-158. 

Autószerelés gyorsan, olcsón, 
szakszerűen. Sebesi, Sitke. 

Jó állapotban lévő világos 

szekrénysor eladó. Cím: Celldö
mölk, Kodály u. 5/A. (Szakács
né) 

Felújításra szoruló, egy szobás 
ház eladó Bobán, a Kossuth utca 
6. szám alatt. (Szelesteyné) 

Sághegy déli oldalán 300 
négyszögöl szÖIŐ eladó. Érdek
lődni a 95/421-235-ös telefon
számon lehet. 
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Valentin-nap, 
Bálint módra 

Februárban van egy új ünnep, melyei né
hány éve hozóit Magyarországra a politi
kai-gazdasági átalakulás szele. Ez február 
14-e, Valentin napja. Az, hogy már megint 
a nyugatot majmolva koppintottunk le egy 
- a magyar népszokásokhoz nem éppen ha
sonlító - ünnepet, önmagában talán nem is 
rossz ötlet, hiszen itt a lehetőség arra, liogy 
ismét megmutassuk, mennyire szeretjük 
kedvesünket, feltárjuk szívünket az eddig 
csak távolról imádott plátói szerelmünknek, 
hogy megpróbáljuk visszahódítani hűtlen 
szeretőnket. És mindezért senki sem moso
lyog meg minket, mert Valentin-nap, azaz 
magyarosítva Bálint-nap mindent megen
ged: hogy térden állva mondjuk el szerel
mes verseinket életünk múzsájának, hogy 

egy titokzatos éjszaka randevúra invitáljuk 
barátunkat, vagy akár, hogy egy halom vö
rös rózsát küldjünk feleségünknek. 

Valamiért azonban mégis viszolygok egy 
kicsit az ilyen egynapos „szeressük egy
mást, gyerekek" megmozdulásoktól. 

Talán azért, mert sokan ész nélkül felvá
sárolják az egész virágüzletet — az egyéb
ként karácsony kivételével általában hanya
golt - kedves számára, mert reggel a rádió
ban valaki azt mondta, ma Valentin-nap 
van, lepjük meg valamivel szeretteinket. 
Közben persze azt sem tudják, mi fán terem 

február M-e és a Bálint-nap. De tényleg! 
Honnan is ered ez a tulajdonképpen szép 
régi szokás? 

Volt egyszer a Római Birodalomban egy 
II. Claudius nevű császár, aki betiltotta az 
esküvöket Rómában, hogy így több férfit 
tudjon a hadseregébe toborozni. Ekkor lé
peti a színre egy keresztény pap, Valentin, 
aki a szeretet és szerelem védelmezőjeként 
kiállt a fiatal szerelmesek mellett, és titok

ban összeházasította a jelentkezőket.- Mon
danom sem kell, hogy amikor minderről 
Claudius tudomást szerzett, börtönbe zárat
ta Valentint, aki a rácsok között halt meg i. 
sz. 270. február 14-én. 

A hagyomány kifejlődése azonban né
hány évszázaddal későbbre datálódik. A ke
reszténység európai elterjedése után lecse
rélték a régi pogány ünnepeket szent napok
ra, így került a Lupercalia (ókori termé
kenységi szertartás) helyére,február 14-ére 
Szent Valentin napja. 

A történet magyar oldalához még az is 
hozzá tartozik, hogy csak hosszas keresgélés 
után találtam rá az ünnep történetére. Eb
ből is látszik, hogy már megint készülünk 
átesni a ló túlsó oldalára: hallunk valamit 
a szomszédtól vagy a barátnőnktől, és anél
kül, hogy tudnánk, mi az, sokunknál már 
meg is kezdődik az ünnep előtti költekezés. 

Jó lenne, ha végre megértenénk, hogy a 
szeretet és hála mértékegysége nem a tömött 
pénztárca. Kovács N. 

D A R I D O Z T U N K 
énekelte kedvenc dalait, kazettával ajándé
kozta meg a műsor legfiatalabb és legidősebb 
nézőit, akik közölt a korkülönbség kb. halvan 
év. A szünetben a házigazda dedikált, bár ezt 
csak onnan tudtuk, hogy Lajcsi testvére be
mondta a mikrofonba, ugyanis a sztár ki sem 
látszott a rajongók gyűrűjéből. 

A műsor második részét Kiss László nyi
totta meg. A szombathelyi kisfiú nemrég adta 
ki musicalválogatásokat tartalmazó CD-jét, 
és a Dáridó karácsonyi adásában is énekelt. 

Az utolsó fellépő a magyar rock and roll 
királyaként is emlegetett Fenyő Miklós volt. 
Míg a tarkaruhás tánckar a színpadon. M i k i 

Van, aki rajong érte, van, aki ki nem áll
hatja. Ami biztos: a TV2 legnépszerűbb mű
sora, és Celldömölkön is kedvelik. Ez a D Á 
RIDÓ. Lagzi Lajcsi és csapata január 24-én 
(a Dáridó-tumé keretében) a Műszaki Szak
középiskola sportcsarnokában „húzta" a talp
alávalót. 

Bangó Margit - az első fellépő - olyan jó 
hangulatot teremtett, hogy akadt, aki már tíz 
perc után táncra perdült. Lajcsi, miután el-

JA 
az asztalon rokizott, és a már Örökzöldnek 
mondható dallamaival teremtett fergeteges 
hangulatot. Két és fél óra gyorsan elrepült. 
Bezárt a „Hotel Mentből", a műsor véget ért. 
A „limbó-hintó", vagyis a tumébusz tovább
indult Szombathelyre. 

Hogy kinek mennyire tetszett az előadás, 
azt nem tudom, de hogy mintegy 700 ember 
egy rövid időre elfelejthette a hétköznapok 
unalmát és gondjait, az biztos. K . N. 

Fotó: Völgyi L . 

Valentin n a p : ^ 
a szivek postája 

Valentin nap alkalmából 
lepje meg szeretteit 
egy képeslappal ! Posta 
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Nagy vetélkedő 
Celldömölk várossá avatásának 20. évfordulóján 

Vetélkedő a városért címmel versenyt hir
detett Celldömölk várossá avatásának husza
dik évfordulója alkalmából az Apáczai K i 
adó. Celldömölk Város Önkormányzata, a 
Kemenesaljái Művelődési Központ, a Kresz-
nerics Ferenc Könyvtár és azÜj Kemenesalja 
Szerkesztősége. A vetélkedő fővédnökei: 
M a r k ó Péter , Vas Megye Közgyűlésének el
nöke. Kovács Ferenc, Kemenesalja ország
gyűlési képviselője és Makkos Is tván, Cell
dömölk polgármestere. 

A vetélkedő meghirdetőinek célja, hogy a 
verseny által minél többen és minél jobban 
megismerjék Celldömölk múltját és jelenét. 
Ennek jegyében határozták meg a feldolgo
zandó ismeretanyagot a következő témakö
rök szerint. 

1. Celldömölk történelmi fejlődése napja
inkig 

2. Celldömölk kulturális fejlődése, neveze
tes személyiségeink és munkásságuk 

3. Celldömölk művészeti élete, építészeti, 
képzőművészeti, szobrászati emlékeink, a vá
ros szülötteinek és a városhoz kötődő művé
szek irodalmi alkotásai, a város zenei életé
nek jelentős eseményei 

4. A város és a városrészek mezőgaz
dasága, ipari fejlődése (vasút, üzemek, gyá
rak) 

5. Egyéb: sport, politika, közélet, civi l 
szféra stb. 

A verseny lebonyolítása 
Az Új Kemenesalja február, március és áp

rilis havi első számaiban megjelenik öt-öt 
kérdés minden témakörből. (Az első forduló 
kérdései mostani lapszámunkban találhatók -
a kategóriáknak megfelelően - lapunk 8-9. 
oldalán.) A versenyre nevezett csapatoknak 
az újság lapjait felhasználva kell megadniuk 
a helyes válaszokat, majd töltsék k i a lap al
ján található adatlapot, amit azonosításra 
használunk. Minden egyes fordulóhoz mellé
kelünk adatlapot, amit minden alkalommal ki 
kell tölteni. Ezután vágják k i az újságból az 
adott oldalt, s akár személyesen, akár postai 
úton juttassák cl a Kemenesaljái Művelődési 

Központba Némedi Lászlóné művészeti 
szakelőadóhoz. 

Az első forduló válaszainak beküldési 
ha tá r ide je f eb ruá r 23-a. 

A válaszokat pontozzák. A verseny állásá
ról folyamatosan adnak tájékoztatást a K M K -
ban. 

Az írásbeli fordulók után lesz a nyilvános 
döntő, amit májusban rendezünk. Ennek le
bonyolításáról később tájékoztatjuk a versen
gő csapatokat. 

Résztvevők 
A vetélkedőt két kategóriában hirdettük 

meg, s ennek megfelelően adtuk fel a kérdé
seket is. Az első ka tegór iában versenyezhet
nek az általános iskolák felső tagozatos tanu
lóiból alakult öt-öt tagú csapatok. Termé
szetesen nem zárjuk k i a kisebbeket sem, de 
számolunk azzal, hogy a 6-7-8. osztályosok 
nagyobb eséllyel indulnak, mint kisebb tár
saik. 

A másod ik ka tegór iában szerepelnek a 
középiskolások (14 éven felüli tanulók), va
lamint a felnőttek alkotta csapatok. A verseny 
szervezői arra számítanak, hogy munkahelyi 
kollektívák, utcák, lépcsőházak vagy bármi
lyen közösség képviselői jelentkeznek a ver
senyre. 

A hivatalos nevezési határidő ugyan már 
lejárt, de az első forduló tesztlapjainak, 
illetve adatlapjainak kitöltésével és vissza
küldésével még bá rk i részt vehet a vetélke
dőn. 

Szervezőbizottság 
A vetélkedő lebonyolításában, a kérdések 

összeállításában az alábbi személyek közre
működnek: 

Esztergályos J e n ő , az Apáczai Kiadó ügy
vezetője, Pálné Horvá th Már i a , a K M K 
igazgatója. Bellérné Horvá th Cecília, a 
Kresznerics Könyvtár igazgatója, Süle Fe
renc, a zeneiskola igazgatója. Fehér T a m á s 
szakértő, i f j . Bakó László, a Bakotrex ügy
vezetője, Balogh Zsolt vállalkozó, T i i i i a 
László alpolgármester, Hetényi Endre kép

viselő. Nagy K á l m á n képviselő. Burkon 
László, az Új Kemenesalja felelős szerkesz
tője, Kocsi Ágnes és Dörnyei László az Eöt
vös, Benkő Magdolna és Soósné Imre 
Gyöngyi a Berzsenyi, C z u p o r n é Hetényi 
Rita és Szabad iné Ker tész Erzsébet a 
Szent Benedek, Kovácsné Hegyi Edit és 
Lendva iné Ágoston Amál ia a Gáyer iskola, 
valamint Kiss Zsuzsanna és dr. Lenner 
Tibor a gimnázium, T a m á s Judit és Hor
vá th Sarolta a műszaki szakközépiskola ta
nára. 

A zsűri 
Elnök: Nádasdy Lajos. Tagok: Molná r 

G á b o r , Káldos Gyula, Dörnyei Lászlóné , 
Szomjú Lászlóné, R o z m á n László, dr. Var
ga G á b o r n é , Vinter József, Varga László, 
Czupor At t i l a , Bakó Is tván . 

Díjak 
Az Apáczai Kiadó ügyvezetője, a vetélke

dő kezdeményezője, Esztergályos Jenő száz
ezer forintot ajánlott fel a díjakra. Tisztelet
tel kérjük a város hivatalait, üzemeit, kis- és 
nagyvállalkozóit, hogy jó szándékkal és 
anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák a 
nemes célt, a vetélkedő sikeres lebonyolítá
sát. A felajánlásokról Esztergályos Jenőt 
vagy a polgármesteri hivatalban M o l n á r Gá
bort értesítsék. A felajánlott összegeket áp
rilisban kérjük befizetni egy külön bankszám
lára. Ennek módjáról még részletes tájékoz
tatást adunk. 

A vetélkedő díjai a felajánlott, illetve 
összegyűlt összeg arányában a következők: 

1. d í j : dél- tengeri n y a r a l á s 
2. d í j : balatonrendesi t áborozás 
3. d í j : belföldi j u t a l o m k i r á n d u l á s 

A szervezőbizottság tisztelettel megköszö
ni az együttműködést mindenkinek, aki bár
milyen módon segít a vetélkedő sikeres le
bonyolításában! 

Hirdetés 
a Vetélkedő a városért verseny támogatására 

Azok a vállalkozók (magánszemélyek és cégek) , akik anyagilag 
segíteni akarnak és tudnak a veté lkedő sikeres lebonyolí tásában, 
a felajánlott összeg arányában meghatározot t méretben elhelyez
hetik hirdetéseiket az Új Kemenesalja hasábjain. Ebben az esetben 
a reklámköltségről kapnak számlál , így egyszerűbben e lszámol
hatják a befizetett pénzt . Az összeg természetesen arra a számlára 
érkezik, amit kifejezetten a veté lkedő céljaira nyit a polgármester i 
hivatal. 

Felajánlott összeg - hirdetési felület 
100 ezer forint egy teljes újságoldal 
50 ezer forint 
25 ezer forint 
10 ezer forint 
5 ezer forint 

fél újságoldal 
negyed újságoldal 
nyolcad újságoldal 
tizenketted újságoldal 

A vetélkedő támogatóit rendszeresen felsoroljuk az újságban. 

Elsőként az Apáczai Kiadó ajánlott fel 100 ezer forintot, így a kft. egy teljes újságoldalon hirdethet 
a számára legelőnyösebb időpontban, legkésőbb 1999. május 31-éig. 
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VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT Általános iskolások (10-14 év) kategóriája 
/. forduló 

1. T É M A K Ö R 

1. A Sághegyen a szőlőművelés és bazaltbányászat során milyen 
eszközök kerültek felszínre? 
Sorolj fel hármat! 

2. Kis-Czellnek ki és mikor adott mezővárosi rangot? 

3. Mikor kapta városunk a Celldömölk nevet? 

Melyik három településből jött létre? 

4. Járt-e Kis-Czellben Napóleon császár hada? 
Ha igen. mikor? 

5. K i az az 1848/49-es honvédszázados, aki a celldömölki temetőben 
nyugszik? 

2. T É M A K Ö R 

1. K i volt Koptik Odó? Húzd alá a helyes választ! 
szerzetes, tanár, csillagász 

Milyen származású volt? 
magyar, szlovák, cseh. 

2. A város négy általános iskolája egy-egy híres ember nevét viseli. 
Kik Ők? Mikor vette fel az iskola a nevét? 

3. Párosítsd az alábbi híres emberek nevét a foglalkozásukkal! 
Eötvös Loránd katona 
Gáyer Gyula szerzetes 
Berzsenyi Lénárd fizikus 
Szent Benedek botanikus 
Ádám Jenő zeneszerző 

4. Mióta folyik zenei oktatás Celldömölkön? 
5. Melyik évben jelent meg az Új Kemenesalja először? 

3. T É M A K O R 

1. „Int a dicső táj, járd zengő ajakkal!" K i az a kemenesaljai költő, 
akinek a sorait idézzük, hol olvashatjátok azokat márványba 
vésve? 

2. Milyen stílusban épültek a celldömölki templomok? 

3. A sok éven át megrendezett kráterhangversenyen milyen típusú 
zenekarok találkoztak? 

4. Kösd össze! 
Petőfi Sándor Csönge 
Berzsenyi Dániel Ostffyasszonyfa 
Weöres Sándor Vönöck 
Kisfaludy Károly Egyházashetye 

5. K i volt az a keramikusművész, aki hagyatékát Celldömölknek 
ajándékozta? 

4. T É M A K Ö R 

1. Mikor alakítottak céheket a kismáriacelli iparosok? 
1800 1700 1620 

2. Milyen iparosok tömörültek céhekbe? Válaszd k i ! 
kádár, csizmadia, tímár, szabó, mészáros, bognár 

3. Egykori sághegyi szőlőtermesztés jellegzetes szőlőfajtája rejlik az 
alábbi anagrammában: CSIKÓS M A R I . 
Melyik fajtáról van szó? 

4. Kinek a másolataként maradt az utókorra egy jeles okiratunk, 
a Sági Hegységnek Törvényei? 

5. Mikor nyargalt át Kemenesalján az első „vasparipa"? 

5. T É M A K O R 

1. Milyen különlegesen ritka növényekkel dicsekedhet 
a Sághegy? Sorolj fel hármat! , 

2. K i alapította városunk kórházát? Mikor? 
Válaszd ki a helyes adatokat! 

Dr. Holéczi Zoltán 1889 
Felsőbüki Nagy Pál 1896 
Dr. Király János 1912 

3. K i a 20 évvel ezelőtt avatott városunk első szülöttje? 

4. Celldömölki állatkert. Melyik állat mi is volt igazán? Kösd össze 
a megfelelőket! 

Szarvas fogadó 
Hangya szálloda 
Sas vendéglő 
Griff bolt 
Vasparipa vasút 

5. Válaszd ki az alábbiak közül azt a hármat, amelyek a Celldömölki 
Egyesült Sportegylet sportágai voltak! 

labdarúgás, vívás, asztalitenisz, tenisz, ökölvívás, kézilabda 

Források: 
Dr. Lengyel Pál: A Sághegyi őstelep -

Celldömölk Községi Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 
Porkoláb István: Celldömölk története -
Szagán és Hajnal Könyvnyomdája, 1927. 

ADATLAP 
a Vetélkedő a városért verseny első fordulójához 

Az öttagú csapat neve (fantázianeve): 

A csapat tagjai: 

A csapat kapitánya: 

címe: telefonszáma: 

A feladatok megoldása és az adatlap együtt (az újságból kivágva) küldendő be február 23-áig a Kemenesaljai Művelődés i 
Központba Némedi Lász lóné művészet i szakelőadóhoz . További felvilágosítás ugyanott a 95/420-037-es te lefonszámon. 
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VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT Felnőttek (14 év felettiek) kategóriája 
/. forduló 

1. T É M A K Ö R 

\ . Helyezze el városunkat tájegységi szempontból! 
Három földrajzi fogalmat kérünk: 

2. Mikor volt a város jelképes alapkőletétele? 

2. Minden település történetében vannak olyan dátumok, amelyek a 
későbbi korszak változásaira utalnak. Az évszámokhoz írja be a 
hozzá kapcsolódó eseményt. 

1252 1979 
1787 1739 
1871 1790 

1904 
3. Melyik Árpád-házi királyunk nevéhez kapcsolható 

az apátság alapítása? 
4. Napjainkban hivatalos ügyek intézésére kialakultak a különböző 

hivatalok (pl. közjegyző). A középkorban hol intézték a peres 
ügyeket, DÖmölkön melyik évszázadban folyt ilyen tevékenység? 

5. Az egyházak mindig fontos szerepet töltöttek be a város életében. 
Melyik évben készültek el az egyházak templomai? 

evangélikus: izraelita ortodox: 
katolikus: református: 
izraelita neológ: 

2. T É M A K Ö R 

1. Berecz Skolasztika -on született 
évben, meghalt évben. 

ról nevezetes. 
2. Dinkgreve Nándor mivel írta be nevet Celldömölk történetébe? 

3. Edvi Illés Pál -tói -ig 
a nemcsdömölki evangélikus egyházközség volt. 

4. K i az a nevezetes személyiség, akinek mellszobra a Hársfa utca-
Hunyadi utca sarkán áll? 
Neve: 

.-tói •-ig. Élt: 
Foglalkozása: 

5. Melyik az a nevezetes celldömölki család, amelynek leszármazottai 
között egyháztörténész, orvos, író, színész is található? Soroljon 
fel legalább 3 személyt közülük! 

3. T É M A K Ö R 

1. Milyen stílusban és mikor épült a katolikus kegytemplom, a klast
rom és a kálvária épületegyüttese? 

Kinek az alkotása? 
3. Berzsenyi Dániel életének mely jelentős eseményei kapcsolódnak 

konkrétan Celldömölkhöz? 

4. K i az a celldömölki származású filmrendező, aki egy Kosztolá-
nyi-mú"vet vitt filmre? 

5. K i volt az az apát a X V I I I . században, aki énekkart és zenekart 
szervezett a kegytemplomban? 

4. T É M A K Ö R 

1. Melyek voltak az 1960-as évek vidéki ipartelepítési hullámának 
Celldömölkön újonnan alapított regionális jelentőségű' középüze
mei? 

2. 1970-1980 között pozitív vagy negatív volt-e Celldömölkön a 
vándorlási különbözet? Becslés szerint hány százalékos volt ez az 
érték? 

3. Melyek a Celldömölkkel szomszédos városok 
északon , 
keleten , , 
délen , 
nyugaton (megyehatároktól függetlenül)? 

4. Mikortól lett vasúti csomópont városunk pályaudvara, melyik volt 
a Kis-Czellt érintő első vasútvonal? 

5. Egyesülés útján Sághegyalja néven kialakult a mai szövetkezet 
elődje. Melyik évben? Hogy nevezik ma a szövetkezetet? 

5. T É M A K O R 

1. K i írta a dömölki apátság történetét összefoglaló könyvet? 

2. M i a címe Porkoláb István történeti munkájának? 

3. A Vasi Szemle című folyóirat egy teljes számát szentelte 
Celldömölk történetének. Melyik évben? 

4. Az Új Kemenesalja rendszerint az év elején vagy év végén közöl 
fontos adatokat a múltból. Milyen címen olvashatóak ezek? 

5. Celldömölk egykori három nyomdája közül nevezzen meg kettőt! 

ADATLAP 
a Vetélkedő a városért verseny első fordulójához 

Az öttagú csapat neve (fantázianeve): '. ' 

A csapat tagjai: 

A csapat kapitánya: 

címe: telefonszáma: 

A feladatok megoldása és az adatlap együtt (az újságból kivágva) küldendő be február 23-áig a Kemenesal já i Művelődés i 
Központba Némedi Lász lóné művészet i szakelőadóhoz . További felvilágosítás ugyanott a 95/420-037-es te lefonszámon. 
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Celldömölki eseménynaptár 
1739. július 9-én 260 éve 
Megérkezik Dömölkre Koptik Odó három íródeák, egy építőmester 

és három kőműves társaságában. A Sághegyen kápolnát szándékozik 
építeni. Gróf Erdődy György azonban nem ad helyet a kápolnának, 
Koptik ezért az apátság birtokán, egy kisebb emelkedő részen építi 
meg kezdetleges, majd később átépített kápolnáját. Ezzel elkezdődött 
Kis-Czell kialakulása. 

1799 200 éve 
Meghalt Böröndy Vendel, Nemesdömölk kanásza. Élete során 

gyógynövényrecepteket állított össze. Hagyatékában német nyelvű 
szakkönyvet is találtak. A szakirodalom számon tartja a tevékenysé
gét. 

1829 170 éve 
A 35 házból álló mezőváros a Vármegye pártfogását kéri a kato

natartás nehézségei miatt. Fél év alatt 459 katona és 852 ló ellátását 
kellett biztosítani. 

1859 140 éve 
A mezőváros lakossága 3929 Ft 13 krajcár adót fizet. Tíz évvel 

később 3915 Ft 94 krajcárt. A két évszám közötti időben a kereskedők 
száma növekedést mutat. 

1874. április 12. 125 éve 
A pannonhalmi főapát Hollósi Jusztiniánt dömölki apátnak nevezi 

ki . Életét, munkásságát négy korszakra oszthatjuk. Az első: fiatal 
kora, a tanulás időszaka. A második: szépirodalmi működése. A har
madik: tudományos működése, ekkortól az Akadémia levelező tagja. 
A negyedik: hitbuzgalmi működése (1874-1900) Kis-Czcllben. 

1874 125 éve 
A kiegyezés után Eötvös József kezdeményezésére - miután az 

állam nem volt képes a népművelés megoldására, az önszerveződő 
egyesületekre várt a feladat - létrejönnek a különböző egyesületek. 
Kis-Czellben a sort az Olvasóegylet nyitotta meg. 

1879 120 éve 
Megalakul a Kis-Czelli önképzőkör . „Célja az ifjúság önművelő

dése, irodalmi munkálkodás, alkalmi szavalatok és felolvasások ál
tal." 

1889. február 2. 110 éve 
Elfogadják a Kis-Czelli Kaszinó alapszabályát. Célja „A társadalmi 

életnek élénkítése, társalgás és eszmecsere általi kölcsönös mű
velődés és kellemes időtöltés. A cél előmozdításának eszközei a hír
lapok, felolvasások, hangversenyek, társas vacsorák és táncmulatsá
gok." 

1889. január 8-án született Kis-Czellben Lencz Géza nyomdász, 
szerkesztő, újságíró. Cellben tanulta a nyomdász mesterséget. Mun
kásságának nagyobb része Szegedhez és Szombathelyhez kapcsoló
dik. 

Alsófokú ipariskola kezdi meg működését 19 tanulóval (5 cipész, 
4 szabó, 3 kovács, 2 asztalos és l - l lakatos, borbély, bábsütő, nyom
dász). 

1899. január 8-án 100 éve 
Kis-Czell és Vidéke címmel új hetilap indul. Megjelenik minden 

vasárnap. A lap 1904. január 3-tól Kemenesvidék címmel közérdekű, 
független újságként 1916-ig jelent meg. 1905-től a Kemenesalja meg
jelenésével két hetilapja lett a városnak. 

1909 90 éve 
Kőbánya vállalat alakul Lázár Ferenc és Mittelmann Mór vezeté

sével. A hegyet 1908. július l-jén 50 évre vették bérbe. Előrelátásukat 
minősíti, hogy a bánya 1957-ben merült k i . Korábban Wittmann 
Adolfnak volt kőbányája a hegyen. 

1919. április 8. 80 éve 
Elhunyt Eötvös Loránd világhírű fizikus. Híres ingakísérletét a 

Sághegyen végezte. Nevét iskola viseli Celldömölkön. 

1939. június 18. 60 éve 
Hegyközségi borversenyt és bomapot rendeznek a Sághegyen. 

1949 50 éve 
Népességi adatok: Celldömölk lakossága: 6108 fő, a hat évesnél 

idősebb népességből nem ír, nem olvas: 256 fő 

1949. május 8. 
150 ezer ember ünnepelte Rákosi Mátyást a népfront celldömölki 

nagygyűlésén. 

„Celldömölkön egybegyűlött 
Öt vármegye népe, 
Rákosinak beszédére, 
Ünnepi gyűlésre. 
Nagy örömmel telt meg szíve 
Munkásnak parasztnak, 
Megfogadták mind egy szálig: 
Népfrontra szavaznak!" 

A fenti vers egy alkalmi képeslapon olvasható. 

A népi szervek a HNF és a nagyközség vezetése az 5 éves terv 
keretében a következő igényt terjesztik a megyei tervbizottsághoz. 
Községháza újjáépítésére 650 ezer, utak építésére 400 ezer, szociális 
otthon létesítésére 500 ezer, korszerű közvágóhídra 800 ezer, strand
fürdő (sok társadalmi munkával) 200 ezer, sportpálya korszerűsítésére 
(mosdók, zuhanyzók) 95 ezer, gimnázium és kollégium építésére 1 
millió 400 ezer, kultúrház, iskola, mozi, színház 800 ezer, egész
ségházra 700 ezer, községi orvoslakásra 100 ezer, tűzoltóautó, 
fecskendő 100 ezer, a vásártér áthelyezése miatt új nyilvános WC 
építésére 10 ezer forint. A hatmillió forintos előterjesztés nagy pénz 
volt akkor. 

1949. december 29-én 
Állami tulajdonba kerül a Dinkgreve-nyomda, hamarosan erre a 

sorsra jut a Dénes-nyomda is. Fontos közintézménnyel lett szegé
nyebb a város. 

1959. április 12. 40 éve 
Felavatják a Berzsenyi Dániel nevét viselő gimnázium új épületét. 

A létesítményt, amelyben a tanítás már ősztől folyt, I lku Pál miniszter 
adta át. 

1969. január 1. 30 éve 
Létrejött Celldömölk-Izsákfa közös tanácsa. Az 1978. június 19-én 

megtartott falugyűlésen egyhangúlag elhatározzák Celldömölk és 
Izsákfa egyesítését. 

1974. június 12. 25 éve 
Celldömölk vendége Losonczi Pál, az Elnöki Tanács Elnöke. Tá

jékozódó látogatása része a várossá válás folyamatának. 

1979. január 6. 20 éve 
Szekér Gyula miniszterelnök-helyettes kihirdeti a városi rangról 

szóló Elnöki Tanácsi rendeletet és ünnepi beszédet mond. 

1979. május 26. 
A Celldömölk-Sopron között közlekedő vonat utolsó útját tette 

meg e napon. Az 1897-től működő vicinális megszüntetését, búcsúz
tatását sokan nézték szomorúan az egyes megállókban. 

1979. november 7. 
Felavatják és átadják a 150 személyes Vörösmarty úti óvodát. 

összeállítatta: Káldos Gyula 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
42/1998. (XII. 16.) sz. rendelete 
a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak 

megállapításáról 
Celldömölk Város önkormányzata az árak megállapításáról szóló 

1990. évi L X X X V I I . tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapí
tásáról a következők szerint rendelkezik: 

M 
A rendelet hatálya Celldömölk város közigazgatási területén belül 

a menetrend szerinti helyi tömegközlekedés - nevezetesen a VASI 
VOLÁN Rt. állal végzett autóbuszközlekedés szolgáltatások - díjsza
bására terjed k i . 

2. § 
(1) Az önkormányzat az autóbszközlekedés legmagasabb díjtételeit 

a rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. A meg
állapított díjak az 1999. január l-jétől hatályos általános forgalmi adót 
is lartalmazzák. 

(2) A VASI VOLÁN Rt. a helyi tömegközlekedési szolgáltatást 
igénybe vevőkkel szemben az e rendelet mellékletében foglaltaknál 
magasabb árat érvényesen nem köthet k i . 

3. § 
A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az autó buszközlekedés 

utazási feltételeivel Összefüggő egyéb díjakat és rendelkezéseket. 
4. § 

Ez a rendelet 1999. január l-jén lép hatályba, egyidejűleg a 
34/1997. ( X I I . 03.) sz. rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk. 1998. december 16. 
Baranyai Attüáné dr. Makkos István 

j egyző polgármester 

1. sz. melléklet 
I. 

1. 
Vonaljegy - elővételben és az autóbuszvezetőnél 70 Ft 
Egyvonalas arcképes bérlet, havi 1555 Ft 
Egyvonalas arcképes bérlet, félhavi 1025 Ft 
összvonalas arcképes bérlet, havi 1940 Ft 
összvonalas arcképes bérlet, félhavi 1280 Ft 
összvonalas arcképes tanuló-nyugdíjas bérlet, havi 630 Ft 
Összvonalas arckép nélküli bérlet, havi 5820 Ft 
Jegyváltás: Elővételben, a jegyterjesztő hálózatba bevont elárusító 

helyeken, vagy az autóbuszvezetőnél. 
Felszállás: Csak az első ajtón át. 
Jegykezelés-érvényesítés: A felszálláskor azonnal, az autóbuszban 

elhelyezett lyukasztókészülékkel. 
Jegy-, bérletjegy érvényesség: 
- A vonaljegy a felszállási (érvényesítési) helytől a járat végállo

másáig - , szakaszhatárral rendelkező vonalon a szakaszhatárig jogosít 
egyszeri utazásra. 

- A különböző bérletjegyek - a fél havi és a heti bérletjegyeket 
kivéve - a naptári hónap, negyedév vagy az év első napjának 0.00 
órájától az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek. 

- Az I . fél havi bérletjegy a hónap 4. napján 0.00 órájától 20. napja 
24.00 órájáig terjedő időre érvényes. 

- A I I . félhavi bérletjegy a hónap 19. napja 0.00 órájától a követ
kező hónap 5. napja 24.00 órájáig érvényes. 

2. A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes vonaljegy árával. 
Kivételt képez a vakvezető, a rendőrségi kutya, melynek szállítása 
díjtalan. 

I I . 
Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok 

díjai: 
IKARUS IKARUS IKARUS IKARUS IKARUS 

IVECO 256,260,266 280 395,415 435 398 
MAN, SETRA 

Ft 

Km-ként 90 142 194 228 298 328 
Óránként 450 710 970 1140 1490 1640 
Minimális 2700 4260 5820 6840 8940 9840 

2. sz. melléklet 

A helyi au tóbuszközlekedés u tazás i feltételeivel összefüggő 
egyéb díjak és rendelkezések 

1. Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 
50%-os árban - kezelési költség megfizetése mellett - visszaváltha
tók. 

2. A bérlet - bérletérvényesség kezdete előtti teljesárú, illetve 
a tárgyhó 15-ig történő 50%-os - visszaváltásának kezelési díja 
20 Ft. 

3. A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 20 Ft, és 
ugyancsak 20 Ft az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésé
nek díja. 

4. A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db 
40 x 50 x 80 cm méretet meg nem haladó egy személy által hordoz
ható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézi poggyászt, illetve 1 db 
ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db összecsukható gyermek
kocsit szállíthat díjmentesen. 

5. A megállapított viteldíjon felül: 
a) 1500 Ft pótdíjat köteles fizetni az, 
- aki csomagként, kézi poggyászként nem szállítható tárgyat visz 

be a járműbe, 
- ha az utas, vagy az általa szállított kézi poggyász vagy élőállat 

bepiszkítja a járművet. 
b) 3000 Ft pótdí ja t köteles fizetni, aki 
- j egy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal 

kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz 
igénybe, 

- olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány 
száma vagy a bérlet tulajdonosának személyi igazolvány száma nincs 
tollal olvashatóan rávezetve, 

- kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít. 
c) 5000 Ft késedelmi díjat köteles fizetni 
- a díjon, illetőleg az a)-b) pontban meghatározott pótdíjon felül 

- , aki a tartozását 8 napon belül nem egyenlíti k i . 
6. Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegy 

ellenőrzésénél felmutatni nem tudja, 48 órán, illetve 2 munkanapon 
belül a VASI VOLÁN Rt. által kijelölt helyen - a Szombathely, Ady 
téri autóbuszállomáson munkanapokon 7.20-14.20 óra között - tör
ténő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, de 300 Ft 
bemuta tás i díjat köteles fizetni. 

Ugyancsak mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki az 5/b pont 
második bekezdésében megjelölt igazolványszám hiányának a pótlá
sát az előzőekben megjelöltek szerint bemutatja, neki azonban a 300 
Ft-os bemuta tás i díjon felül a vonaljegy á r á t (70 Ft-ot vagy 2 x 
70 Ft-ot) is meg kell fizetnie. 

7. A helyi járati I—TT. félhavi bérletjegyek felülbélyegzése megegye
zik a helyközi forgalomban alkalmazott ( I . félhavi: 1, I I . félhavi: 2) 
felülbélyegzéssel. 

8. A he ly i já ra tokon kor lá t lan számú dí j ta lan u t a z á s r a jogosul
tak: 

a) gyermekek - felnőtt kíséretében - 6 éves korukig, illetőleg is
kolai tanulmányuk megkezdéséig (a kísérŐ(k)nek érvényes menet
jeggyel vagy bérletjeggyel kell rendelkeznie és 10 fő gyermekenként 
kell felnőtt kísérőről gondoskodni); 

b) a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes 
igazolványával rendelkező vak tagjai; 

c) 65. életévük betöltése napjától a magyar állampolgárok, ideértve 
a külföldről hazatelepült személyeket és a menekülteket is; 

d) a fegyveres erők sorállományú tagjai, valamint a polgári szol
gálatot teljesítők, szolgálati igazolványuk felmutatásával; 

e) az Országgyűlési képviselők képviselő igazolványuk felmutatá
sával; 

f) a hadirokkantak és a hadiözvegyek a hadigondozási igazolvá
nyuk felmutatásával, továbbá a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői In
tézetének szakvéleménye alapján kísérőre szorul, e szakvélemény be
mutatásával. 

g) a Celldömölkön állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező pol
gárok minden évben a születésnapjukon, melyet diákigazolványuk, 
illetve személyi igazolványuk felmutatásával kell igazolniuk. 
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A sitkeiek újabb országos sikere 
A Szentek kútja elhozta a fődíjat Balassagyarmatról 

Ma, amikor a falvakban működő 1 művelődési házak oly 
kevés, valóban értékes szórakozási lehetőséget kínálnak, akad 
egy tiszteletre méltó kivétel: Sitke. 

A legtöbb falu művelődési há
za nem tudja megfizetni azokat 
az előadásokat, amelyek színvo
nalas szórakozási lehetőséget kí
nálnának az ott élő embereknek. 
Magad uram. ha szolgád nincs! -
gondolták a sitkeiek. 

A gondolatokat tettek követ
ték. Mára a három tagozatból álló 
társulat gyerekelőadásokat mutat 
be, felnőtt darabokkal járják a 
környező és távolabb eső tele
püléseket. Legutóbb a Balassa
gyarmaton megrendezett kama
radarabok fesztiválján vettek 
részt. 

A darab, amellyel készültek, J. 
M . Syngc: A szentek kútja c ímű 
színműve, melyet Göncz Árpád 
fordított. A premierre meghívták 

a darab fordítóját is, de egyéb el
foglaltságai miatt nem tudott el
menni. 

A rendező, Soltis Lajos nem 
mindennapi díszlettel lepte meg 
a közönséget. Nem titkolt szán
déka az volt, hogy a darab han
gulatát már akkor megérezze a 
közönség, amikor belép a szín
házba. Sikerült. Nem volt szín
pad, nem volt nézőtér. Mindkét 
médium egy nagy fehér „bugyor
ban" találta magát, melyen nem 
volt más nyílás, mint az, amelyen 
a nézők és a színészek beléptek. 
Nyomasztónak tűnt az első pilla
nattól kezdve. 

Nyomasztónak, vagyis éppen 
olyannak, mint maga a bemuta
tott mű. 

A darab egy vak házaspárról 
szól, akik soha életükben nem 
látták egymást. Mégsem szomo
rúak, viccelődve veszik tudomá
sul fogyatékosságukat. Igaz, se
gíti Őket egy jó szándékú ember, 
a falu kovácsa. így telnek a hét
köznapjaik, amikor megjelenik 
egy távoli szigetről érkező 
„szent". Olyan szentelt vizet hoz 
magával, amely gyógyít, vissza
adja a házaspár szeme világát. A 
házaspár akkor látja egymást el
őször, és döbbenten fogadják 
egymás „milyenségét". Rend
szeressé válik közöttük az addig 
ismeretlen: a veszekedés. A da
rab folyamán ismét elvesztik lá
tásukat. Újra jön a „szent" is, de 
nem adja vissza nekik többet a 
látás örömét. A szó szoros értel
mében vakon indulnak tehát cl , 
kéz a kézben. Útjuk egy ingo
vány felé vezet... 

A rövid tartalmat ismerve ért
hetővé válik a „bugyor" tudato
san keltett nyomasztó hangulata, 
Nagyszerűen járul mindehhez z 
zenei aláfestés is. A rendező uta
sítására sajátos „zene" szólal 
meg: üvegpoharak csendülése 
keveredik éles, visító madárhan
gokkal. Zaklatott, nyugtalanító 
effektusok, melyek tökéletesen 
tükrözik a darab történetét, mon
danivalóját. 

A Balassagyarmaton megren
dezett fesztiválon a zsűri a fődíj 
odaítélésével fejezte k i a sitkeiek 
játékának elismerését. Ódor Jó
zsef, a darab egyik főszereplője 
színészi alakításáért szintén díjat 
kapott. 

Teljes volt tehát a siker. Az eb
ből fakadó erőre szüksége is van 
a társulatnak. 

A felnőtt és diák tagozat új be
mutatóra készül: Weöres Sándor 
Csalóka Péterét tűzik műsorra. 
Emellett hamarosan próbálni 
kezdik Örkény István Tóték című 
művét. 

Németh I. 

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

aljában. Töltse ki az alábbi hirdetési bónuszt, és küldje el szerkesztősé
günk címérc: Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500). 
A borítékra kérjük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket 
fogadjuk el ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott, eredeti bónu-
szon juttatnak el hozzánk. 

Ez a legolcsóbb, mert ingyen van! 
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére 

készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöltek valódiscigáérl a szer
kesztőség és a lap kiadója nem váltai felelősséget.) 

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja 

A hirdetés feladója: 

címe: 

dátum aláírás 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT 
Központi orvosi ügyelet 

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

16. kedd 
17; szerda 
18. csütörtök 
19. péntek 
20. szombat 
21. vasárnap 
22. hétfő 
23. kedd 

FEBRUÁR 

Dr. Nagy János 
Dr. Gaycr Tatjána 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Mcsterházy Gábor 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Bérdi Gusztáv 
Dr. Szabó Ildikó 

Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 
Kurányiné K . Szilvia 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Hajba Dezsőné 
Kurányiné K. Szilvia 
Hajba Dezsőné 

MEGNYÍLT 

a celldömölki 
Szent Márton Patika 

Celldömölk, Sági u. 3. (a kilencemeletes mellett) 
Tel.: 95/420-333 
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Trianon - dokumentumokban 
Az 1996-ban alakult Trianon Társaság or

szágos hatáskörben dolgozik, így számon 
tartja a Kemenesalja legmagasabb pontján ál
ló Trianoni emlékkeresztet, amely hazánk 
szomorú tragédiáját a leglátványosabban őr
zi. A társaság az idén is megjelentette a TRI 
ANON KALENDÁRIUMOT, amely a „Ma
gyar olvasókönyv" alcímet is viseli, nem vé
letlenül. Ugyanis a kétszáz oldalt is megha
ladó kiadványban ötvenhat neves szerző írása 
olvasható. Híranyagként a 192. oldalon rövi
den közlik az Új Kemenesaljában megjelent 
cikket arról, hogy zarándokutat szerveztek a 

Szívcsúcsokon 
A Trianon Társaság zászlajára 

% 
K 
s 

Kiss Dénes 

Sághegyre, a helyszínen megható ünnepséget 
tartottak. 

A jól szerkesztett és illusztrációkkal gaz
dagított olvasókönyv számos olyan írást kö
zöl, amelyek elősegítik a nehéz kérdésekben 
való tisztánlátást. Csupán kiemelve utalok dr. 
Balogh Sándor Időszerű-e Trianonról beszél
ni? című fejtegetésére. (Dr. Balogh Sándor 
politológus, nyugalmazott egyetemi tanár -
USA) Lényeges az ő mondandója és ajánlása, 
hiszen napjainkban is többször felmerül, 
hogy felesleges a trianoni kérdést feszegetni. 
Minek ez az úgymond magyarkodás, hiszen 
ami megtörtént, az megtörtént, felejtsük el. 

Felesleges „magyarkodásra" tényleg nincs 
szükség, és arra sem, hogy oktalanul feszít
sük a húrt bárkivel, éppen akkor, amikor a 
szomszédainkkal együtt, ha nehezen is, de 
közös utat kívánunk bejárni: együtt Európá
ba! Azonban a trianoni tragédia mégsem fe
lejthető, normális kezelése, az emlékek őrzé
se történelemszemléletünk része. Személy 
szerint már több évtizede - szerény lehetősé
geim keretein belül - foglalkozom a sághegyi 
emlékmű hagyományaival. Elmondhatom: a 
szépen gyarapodó gyűjtemény hasznosulhat 
úgy, hogy a békesség útját egyengesse. Se
gítheti a határon túli, kisebbségben élő ma
gyarság sorsának alakulását azáltal, hogy fel
mutathatunk tényeket. Többen ezért gyűjtünk 
a Trianonnal kapcsolatos anyagokat. 

Arról is hírt adhatok, hogy levél érkezett 
Szarvasról - de más helyről is. Kérik a turis
taházban megrendezett egykori kiállítási 
anyagot négy alföldi város számára, bemuta
lás céljából. 

A most közreadott írás az idei Trianon Ka
lendárium megjelenésének hírét szolgálja, 

ennyi mindenképpen kötelességünk ott, ahol 
egy monumentális emlékmű utal Trianonra. 
Nyilván a már említett számos szerző írásai
val lehet vitatkozni, annyi azonban bizonyos, 
hogy elolvasásuk révén gazdagodhatunk, is
mereteink kiegészülhetnek, és az olvasás él
ménye sem marad el. Cikkemhez csatolom a 
Kalendárium címlapját és Kiss Dénes költő 
formájában is újszerű, szép versét. Ő a társa
ság vezetőségének tagja, társelnök és a kalen
dárium szerkesztője. Információként az eset
legesen érdeklődők számára az alábbiakkal 
szeretnék szolgálni: a Trianon Társaság iro
dájának címe Budapest, V . ker., Semmelweis 
u. 1-3. Magyarok Háza, I I I . emelet 339-es 
szoba. Telefon. 267-4515/315 mellék. Ügye
let: hétfőn 14-18 óráig, csütörtökön hasonló 
időben, szerdai napokon 10-től 14 óráig. 

Dala József 

Anyakönyvi hírek 
C E L L D Ö M Ö L K 

Születés: Gergye Szilárd és Bognár Mária leánya: Vivien, Szalay 
István és Vadászy Andrea Nóra fia: Máté, Péntek Sándor és Leiner 
Csilla Anikó fia: Sándor, Berta Csaba István és dr. Schrott Olga 
leánya: Anikó Ilona és fia: Zoltán László (ikrek), Zámbó Ferenc és 
Györkös Ildikó fia: Dorián Márk. 
Halálozás: Halmosi Imre József, Németh József, Treiber Józsefné sz. 
Horváth Margit, Németh Ferenc, Pál Jenő. 

KEMENES K Á P O L N A 
Születés: Molnár István és Németh Katalin fia: Gábor András és 
leánya: Bettina Eszter (ikrek). 

K E M E N E S M A G A S I 
Születés: Horváth József és Dobó Katalin fia: Barnabás. 

N A G Y S I M O N Y I 
Születés: Szabó Tamás és Őri Rita leánya: Nikolett. 

D U K A 
Születés: Recsetár László és Szalay Katalin fia: Dávid. 

BOBA 
Születés: Szigeti Károly és Nyirő Gabriella leánya: Krisztina. 

M E R S E V Á T 
Születés: Gulyás Róbert és Balogh Éva leánya: Anett. 

N E M E S K E R E S Z T Ú R 
Születés: Molnár József és Bolla Erika fia: Levente. 

S Z E R G É N Y 
Halálozás: Németh Antal. 

Javulnak az útjaink 

A szenny vízcsatorna megépítése után - ha nem is gyors egymásutánban, de 
- egyre több utat állítanak helyre városunkban. Felvételünkön a legutóbb 
elkészült Hunyadi út látható a Sági úti torkolat felől. 

Völgyi 



ÚJ KEMENESALJA 1999. FEBRUÁR 11. 14 

Aranylakodalom Reincr Aladár és Bánhalmi Ju
lianna 1949. február 12-én kötöt
tek házasságot Celldömölkön. 

Boldog házasságukból egy f i 
uk és egy lányuk született. Gyer
mekeik 3 unokával ajándékozták 
meg Őket, akik ugyan már elérték 
a felnőttkor határát, de a mai na
pig is nagy szeretettel veszik kö
rül nagyszü leiket. 

Ötven év hosszú idő, de nekik 
a békesség, a szeretet és a meg
értés aranyozta be napjaikat. Ar
ra a kérdésre, hogy mi a hosszú, 

boldog együttélés titka, egyönte
tűen ezt válaszolták: az összetar
tásjóban, rosszban, a másik meg
becsülése, és a feltétlen szeretet 
egymás iránt. Aranylakodalmu
kat szűk családi körben, bensősé
ges keretek között ünneplik. A 
szép és jeles nap alkalmából na
gyon sok szeretettel köszöntik, és 
még sok együtt töltött boldog 
évet kívánnak gyermekeik és 
családjaik. 

A jókívánságokhoz szerkesz
tőségünk is csatlakozik. -vl-

* SPORT # SPORT * 

ASZTALITENISZ 
C V S E - M Á V É P C E L L - P é n z ü g y ö r I I . 10:8 
Budapest, NB 11-cs férfi mérkőzés. 
Színvonalas és küzdelmes mérkőzéseket vívott egymással a 

két csapat, amelyen megérdemelten győzött a jól játszó celli 
együttes. Győztek: Felleg Gábor (3), Ölbei Péter (2), Bihari Lehel 
(2), Nagy Gábor (1), a Felleg-Ölbei és a Nagy-Bihari páros. 

Za laegerszeg-CVSE-Mávépce l l I I . 11:7 
Zalaegerszeg, NB IÍI-as férfi mérkőzés. 
A megerősített zalaiak ellen balszerencsés vereséget szenved

tek a mieink. Győztek: Tekét Attila (2), Tamás László (2), Máthé 
Gyula (2) és a Máthé-Balázs B. páros. 

-vl-

1. Az annyira kedvelt korcsolyázási hajlamok 
Településünkön 1900. november 11-én alakult meg az első 

sportegyesület , a Kis-Czelli Korcsolyás Egylet. Ettől az idő
ponttól számít juk a város szervezett spor té le tének létrejöt tét . 
A közelgő jubi leumra való tekintettel az Új Kemenesalja el
következő száma iban egy-egy spor t tö r t éne t i szempontbó l je
lentősebb esemény felelevenítésével k ívánunk emlékezni a 
celldömölki spor té le t első évszázadá ra . 

Városunkban már a korcso-
lyás-egylet megalakulása előtt is 
voltak jelei a sportéletnek. Kis-
Czcllben az első bejegyzett 
sportegyesület, a Kemenesalja! 
Ágarász Egyesület alapszabá
lyát 1888. május 4-én hagyta jó 
vá a belügyminiszter. 

Az agarászok természetesen 
nem a városban, hanem Keme
nesalja kies tájain fejtették k i te
vékenységüket. Kis-Czcll csak 
székhelye volt az agarász egye
sületnek, melyben a lovagias és 
kifogástalan jel lemű tagok „fér
fias élvezetek és mulatságok gya
korlását" az évente egy agarász 
díjverseny keretében fejthették 
ki , melyet igény szerint összekö
töttek lovasversennyel is. Az 
egytsülel elnöke Weörös István 

ostffyasszonyfai földbirtokos 
volt. 

1889. február 12-én a kiscelli 
polgárság szentesítette a Kis-
Czelli Városi Kasz inó létreho
zását és alapszabályát. A dr. Por
koláb János ügyvéd által vezetett 
és a Hungária Szállodában széke
lő kaszinóban megengedett játék 
volt a sakkozás és tekézés. E két 
sportágat a kis-czelü kocsmák
ban már rég ismert és népszerű 
játékként kezelték. A korabeli la
pok évente több kocsmai díj-te
keversenyről és a győztesek vál
tozatos díjazásairól számoltak 
be. 

A celli sportélet fejlesztésében 
és meghonosításában - az ország 
más településeihez hasonlóan - a 
tanulóifjúság járt az élen. Kis-

Czellből is ismert egy korai gyer
mek sportalakulat, a Kis-Czelli 
„ P a t r i a " Tes tgyakor ló Egylet. 
Az egyletet a kis gimnazista, 
Gáyer Gyula hozta létre, és örö
kítette meg működését az általa 
írt „Sport-Újság"-ok lapjain. E 
sportújságokból tanúság tevőnek 
néhány példány fennmaradt. 
Ezekből tudjuk, hogy a kis Gyula 
és barátai atlétikával, birkózás
sal, tornával és gyalogos, vala
mint kerépáros túrák szervezésé
vel foglalkoztak. Ez utóbbi miatt 
valószínűsíthető, hogy Porkoláb 
István 1927-ben írt várostörténeti 
könyvében a „néhai 90-cs Kerék
pár Egylet" említésekor a Patria 
TE kerékpáros túrázásaira, eset
leg a kis Gyula magyar és külföl
di kerékpáros eseményeinek a 
sportújságban történő leírására 
emlékezett vissza. Ugyanis arról, 
hogy településünkön működött 
volna kerékpáros egyesület, sem 
a korabeli lapok nem számoltak 
be, sem pedig emlékére vonatko
zó feljegyzések a levéltárakban 
nem voltak ez ideig találhatók. 

A X I X . század utolsó évti: 
deiben Kis-Czellben és Nemes-
dömölkön is elterjedőben volt a 
korcsolyázás. A Cinca kiöntésein 
és a város néhány vadvizén -
mint például a volt apátsági tég
lagyári gödrökben - a kemény te
lek alkalmával befagyott vizeken 
folytattak vidám korcsolyázást a 
fiatalok. 1897-ben Gracza 
György a ,JKemenesaljai La
p o k é b a n élt javaslattal Kis-Czell 
„elit" közönsége felé, hogy „az 
annyira kedvelt korcsolyázási" 
hajlamok kielégítése céljából épít
senek korcsolyapályát a GYSEV 
vasúti töltése melletti kubikgöd-
rök egyikén, s ezáltal karolják fel 
a „modern" sportéletet, azaz 
hozzák létre a korcsolyás-egyle-
tet. A javaslat a városban ekkor 
még nem talált követőkre. A kor-
csolyás-egylet, sok más egyesü
let és intézményhez hasonlóan, 
nem jött létre. A felvetett gondo
lat azonban évről évre érlelődött, 
mígnem a város elitje hozzálátott 
a korcsolyasport szervezetté téte
léhez. - tim -
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Köszönetnyilvánítás 
1999. január 12-e éjjelén egy füzeset következtében kiégett a 

házam. Barátaim és vendéglátós kollégáim azonnal segítettek a 
bajban, Janics Ferencné kezdeményezésére adományokat gyűj
töttek a részemre. Ezúton szeretném ezt megköszönni vala
mennyiüknek: Németh Zoltán, Celldömölk 

MEGNYÍLT A 
K J N Í X R T 

TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS 
Celldömölk, Kolozsvári út (Mesteri felé vezető út végén) 

Tel.: 95/423-994 

KÍNÁLATUNKBÓL: 
- Porotherm rendszer 
- B R A M A C cserepek 
- J A M I N A cserepek 
- E T E R N I T termékek 
- E T E R N I T palák 
- UKRÁN hullámpalák (960 Ft/db) 
- VB. gerendák 

E 36-os, 3500 Ft 
E 42-es, 4100 Ft 
E 54-es, 5300 Ft 
A VB. gerendák akciós ára 1999. február 28-ig tart. 

- Nyílászárók 
- Szigetelőanyagok 
- Műanyag lefolyócső 

Pl.: 110-es 2 m-es 600 Ft 
- Betonvasak 
- Beledi betonáru 

N Y I T V A TARTÁS: 
Hétfőtől péntekig 7.30-16.20, szombaton: 7.30-12.00 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái 
1999. március l-jétől: 

- egész oldal 
- fél oldal 
- negyed oldal 
- nyolcad oldal 
- tizenketted oldal 

18 500 forint 
10 500 forint 
7 000 forint 
6 000 forint 
3 500 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli 

A többször, változatlan szöveggel hirdetők megjelenésenként 

10% kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Anta l 
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti 
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

Képviselői fogadóóra 
Dr. Györkös Péter országgyűlési képviselő" és 

Hetényi Endre, a 4. sz. egyéni választókerület képviselője 

1999. február 18-án (csütörtökön) 17-18 óráig 

fogadóórát tart 
a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola könyvtárában. 

U J E V 
ÚJ KÖNYVELŐ! 

Teljes körű könyvelést és APEH, 
TB-ügyintézést vállalunk! 

Telefon: 95/345-288; 06/60/322-854 

Emelkedett 
a lap ára 

Csekély mértékben ugyan, de 
- a költségek növekedése miatt -
az idén is drágább lett az Új Ke
menesalja példányonkénti ára. 
Február l-jétől 39 forint 50 filér-
be kerül az újság. Ennek megfe
lelően alakultak az előfizetési dí
jak is, amelyek 1999. március 1-
jétŐl érvényesek. Kérjük előfize
tőinket, hogy ennek megfelelően 
töltsék ki a mellékelt megrende
lőlapot, s juttassák el azt a posta
hivatalba. A hirdetési díjak is 
módosultak, a március 1-jétől ér
vényes tarifákat fentebb közöl
jük. Az apróhirdetés március vé
géig még mindig ingyenes. 

Olvasóink és hirdetőink meg
értését kéri 

a lap kiadója. 

r 
ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja c ímű lapot, amelynek előfizetési díja 

D egész év re 948 forint, 
• fél évre 474 forint, 
• negyedévre 237 forint. 

Kérjük, az előfizetés időtar tamát jelöl je X-szel! 

Név: 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

L 
A megrendelőlapot a ce l ldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 

további tájékoztatást. J 
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Szorgalmasan készülnek a labdarúgók 
Az edzőtáborozás szünetében kértük Sza

bó Ferencet, a CVSE-Antók Nyomda labda
rúgó-szakosztály technikai vezetőjét arra, 
hogy néhány szóban adjon tájékoztatást a lab
darúgócsapatról. A technikai vezető elmond
ta, hogy január 12-én kezdte el a csapattal a 
felkészülést Fedor Sándor vezetőedző. Az 
edző az első héten egy kis ráhangolást vezé
nyelt csak, majd 18-ától egyre nagyobb ter
helést kapnak a játékosok, akik január 25-én 
edzőtáborozásra a marcali Hotel Canadába 
költöztek be. Marcaliban 2 x 5 napos edzőtá
borozáson vett részt a csapat. Itt ideális kö
rülmények között napi 2-3 szabadtéri és egy
szeri erősítőtermi edzéssel készült a 19 főből 
álló keret, melyből csak Elekes Atti la volt a 
maródiak listáján. Elekes mellett az edzőtá
bor második részét iskolai tanulmányai miatt 
Szabó Levente is kénytelen volt kihagyni. A 
játékosok jól viselték az erősítő és futó edzé
seket, de szemmel láthatóan jobban kedvelik 
a labdás foglalkozásokat. Az edzések után is 
jókedvű' a társaság, közös programként feb
ruár 2-án például Kaposvárra színházba ment 
a csapat. Á lényeg azonban az, hogy az edzé
seken mindenki szorgalmasan készül a tava
szi nyitányra. 

Természetesen a felkészüléshez szorosan 
hozzátartoznak az edzőmérkőzések is. Ez 
ideig Vasváron és Bükön vett a csapat részt 
egy-egy labdarúgó teremtornán. Vasváron, 
három edzéssel a lábakban, Bük mögött a 2. 
helyen végzett a csapat, és Szép Tamás lett a 
torna legjobb kapusa, míg a hagyományos 
büki teremtornán első helyezett lett. Szálai 
Zoltán pedig a gólkirályi címet hódította el. 

Szabadtéren január 20-án Répcelakon 
kezdte el a celli együttes a felkészülési mér
kőzések sorozatát, majd 27-én Vönöckön 
folytatta. Répcelakon 5-1-re, Vönöckön a 
Sárvári Kinizsi ellen 2-1-re nyert a csapat. Az 
edzőtáborozás alkalmával az első héten Visz 
községben az NB I I I . Dráva-csoport éllova
sával is megmérkőztek az Antók-fiúk. A 
technikai vezető elmondása szerint remek 
színvonalú edzőmérkőzést játszottak az 
ugyancsak kitűnő erőkből álló Balaton-parti 
város csapata ellen (Siófokról hat játékos erő
síti a bajnokaspiráns Balatonlcllét), akik ellen 
félidőben még 1-0-ra vezettek, de aztán jöttek 
a cserék... és 1-2-re kikapott csapatunk. Feb
ruár l-jétől folytatódott az edzőtáborozás. 3-
án Marcaliban a Keszthely volt a soron kö
vetkező ellenfél, majd 6-án, a zárónapon Ka

posváron az NB I-ben szereplő Rákóczi FC 
ellen játszott a CVSE-Antók Nyomda. (Lap
zártáig nem kaptunk hírt az eredményekről.) 

Az edzőtáborból való hazatérés után Vö
nöckön folytatódik a felkészülés addig, amíg 
az öltözők rekonstrukciós munkálatai be nem 
fejeződnek. Várhatóan február vége felé már a 
megszokott hazai környezetben készülhetnek a 
labdarúgók a március 14-ei Soproni SVSE-
GYSEV elleni bajnoki nyitómérkőzésre. 

A csapat további felkészülési edzőmérkő
zései: 

- február 10-én: Szombathelyi Ha ladás -
Celldömölk 

- február 13-án: Nagykanizsai Olajbá
nyász-Celldömölk 

- február 17-én: Gratkorn (Ausztria)-Cell-
dömölk - A mérkőzést Grazban műfüves lab
darúgópályán villanyvilágítás mellett rende
zik. 

- február 20-án: Szombathelyi Haladás ju 
nior-Celldömölk 

- február 24-én 15.00 órakor: Sárvári K i 
nizsi-Celldömölk 

- február 27-én: Royal Goldavis Zalaapá
ti-Celldömölk 

- március 3-án: Kapuvári SE-Celldömölk 
- március 6-án: Celldömölk-Kapuvári SE 
- március 10-én: Balatonfüredi SC-Cell-

dömölk - tim -

A serdülőknél 
a helyzet változatlan 
Az 1997/98. évi alapbajnokságot követő me

gyei serdülő bajnokok tornáján, melyet Kör
menden rendeztek, a CVSE-Antók Nyomda I . 
csapata ezüstérmes lett. A jelenlegi, 1998/99. 
évi bajnokság sárvári csoportjában pedig készül 
az ötödik bajnoki cím megszerzésére. Az őszi 
szezonból a Répcelak elleni mérkőzésüket a 
kedvezőtlen időjárás miatt tavaszra halasztották. 
A lejátszott hat mérkőzés után viszont 69-4-es 
gólkülönbséggel veretlenül állnak az élen a celli 
fiatalok. 

A Szabó István edző által irányított CVSE 
serdülőcsapat az 1994/95. évi bajnokságtól kez
dődően minden évben megnyerte a sárvári cso
portban a bajnokságot. A serdülők 64 bajnoki 
mérkőzésükből 55 alkalommal győztesen vo
nultak le a pályáról. Mindössze 3 mérkőzést ve
szítettek. Legutoljára 1995. október 14-én a 
Répcelaktól kaptak ki , méghozzá hazai pályán. 

A CVSE-Antók Nyomda serdülői közül a kü
lönböző korosztályos megyei válogatott csapa
tokba Búzás Balázs, Dummel Dániel, Jankovics 
Balázs, Klatz Balázs, Németh Bálint, Németh 
József, Pongor Zoltán, Simon Péter, Szabó Gá
bor, Szabó Levente, Szakos Balázs, Tóth And-

rás és Verrasztó Bálint kapott 1998-ban meghí
vást. 

A képen a serdülő I . csapat tagjai. Állnak: 
Lázár Gábor, Búzás Balázs, Szabó Gábor, Hor
váth Péter, Szabó István edző, Németh József, 

Jankovics Balázs, Szabó Levente, Vánkos Ta
más, Verrasztó Bálint. Guggolnak: Hajba Ba
lázs, Simon Péter, Dummel Dániel, Sárközi Ti 
bor, Pongor Zoltán, Németh Róbert, Csuka Mi
lán, Tóth András. 
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