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Dicséretes helytállás
a kritikus időszakban
Csaknem egy héten keresztül
küzdött az ország (emberek és
gépek) a februárban szokatlan
időjárás következményeivel. T i 
zenegyedike óta 10 ezer rendőr
működöt! közre az időjárás okoz
ta közlekedési akadályok elhárí
tásában. A közúlkczclőségck és
egyéb segítők országosan 1130
autót és autóst menteUek ki a hó
fogságából. A rendkívüli időjárás
így is 20 ember életét követelte.
Celldömölkön és környékén
csütörtökién (11-étóT) vált kriti
kussá a helyzet, és szombaton
közúton már nem lehetett meg
közelíteni a várost. A helyi vé
delmi bizottság Szakács I s t v á n t ,
a celldömölki Polgárvédelmi Pa
rancsnokság vezetőjét bízta meg
a szükséges intézkedések megté
telével.
A vezető állandó kapcsolatban
álll a helyi védelmi bizottság el
nökével. Makkos István polgár
mesterrel, a városi rendőrkapi

tánysággal, a mentőkkel, a tűzol
tósággal, a sárvári közútkezelőseggel, valamint a környező tele
pülések polgármestereivel. A fel
adat az alapellátás - tej, kenyér,
víz, áram - biztosítása, az utakon
rekedtek kiszabadítása, mentése,
ellátása volt. Mint mondta, a mű
szaki mentésből a helyi gazdál
kodó szervezetek gépei is kivet
ték a részüket.
A M Á V É P C E L L az első pilla
nattól két terepjárót és kél lánc
talpas munkagépet - személyzet
tel együtt - bocsájtott a védelmi
bizottság rendelkezésére.
Volt olyan időszak, amikor Já
nosháza közelében a 8-as számú
főúton egy kamion keresztbe for
dult a vasúli átjárónál. Emiatt
Dukáig álltak a járművek a sűrű
hóesésben és a viharos szélben.
Koraszülött csecsemőért igye
kezett szombaton délelőtt a sár
vári mentőautó Celldömölkre, de
(Folytatás a 2. oldalon)

Köszönet
a segítségért!
Köszönet ün ket fejezzük ki a
működési területünkön lévő ön
kormányzatuknak, téeszeknek,
szállítóinknak - mindazoknak,
akik a rendkívüli időjárás ide
jén segítettek, hogy az alapvető
élelmiszerek üzleteinkbe eljus
sanak.. Celldömölk és Vidéke
ÁFÉSZ

Riport jelent meg a Köznevelésben

Celldömölki iskolapélda a Gáyerból
Az oktatás létszámának és m i 
nőségének összeegyezletése a
pedagógia örök kérdése. Az or
szág legnagyobb példányszám
ban megjelenő pedagógiai lapjá
ban, a K Ö Z N E V E L E S 1999. ja
nuár 22-cn megjelent számában
riport olvasható a Gáycr Gyula
Általános Iskoláról, ahol ezt a
feladatot sikerült megoldani. Kü
lönösen fontos, ha munkája során
nap mint nap a közoktatás min
dennapjaival szembesülő újság
író szakember, Miksa Lajos sa
ját személyében pozitív élmény
ként él meg egy iskolalátogatást.
Mivel a pedagógustársadalom
(Folytatás az 5. oldalon)

Perre mennek
a hagyatékért
Vajon érvényesíthe lő-e a szó
beli ajándékozás? Ha igen, akkor
Celldömölk városa megnyeri azt
a pert, melynek tárgyalására
1999. február 22-én (lapzárta
után) kerül sor Budapesten.
A X I . kerületi közjegyző előtt
lefolytatandó póthagyatéki tár
gyaláson részt vesz majd a két
Szilágyi testvér, akik nem isme
rik el azt a szóban tett ajándéko
zási szándékot, melyben édes
anyjuk intézkedett Celldömölk
város javára.
Végrendeletről
azért nem beszélünk, mert Szilá
gyi Mária keramikusművész nem
foglalta írásba akaratát. Honnan
is tudhatta volna, hogy Celldö
mölkről hazatérve, egyik napról
a másikra kórházba kerül, ahon
nét m á r nem mehetett haza.
Kiállítások megnyitóján és
más fórumokon is nem egyszer
mondta el szándékát, miszerint
Celldömölknek ajándékozza ke
rámiáit. Ennek értelmében kere
sett megfelelő helyet a városban
férje, Kemenes Béla. Ekkor
bizonyosodott be - ki tudja há
nyadszor - , hogy mekkora szük
sége lenne Celldömölknek egy
(Folytatás a 2. oldalon)
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Dicséretes helytállás
a kritikus időszakban
(Folytatás az I . oldalról)
Nagysimonyi térségében elakadt,
nem tudott tovább jönni. Őket is
menteni kellett. Ezért a csecse
mőt a sportpályán landoló heli
kopter szállította Szombathelyre,
a megyei kórházba.
Vasárnap délelőtt Mesteriben
szállt le a helikopter egy sürgős
ellátásra
szoruló
betegért.
Ugyanazon a napon délután 5
órakor ismét a CVSE-pályára
ereszkedett le a gép. Ezúttal Égyházashetyéről hozott egy diabéteszcs beteget, aki szinten sürgős
ellátásra szorult.
(Folytatás az I . oldalról)
múzeumra. Ha akkor találnak
egy megfelelő helyei, talán elke
rülhető lett volna a mostani hely
zet.
Kcmcnes Béla végigjárta a fel
kínált, komolyan számba jöhető
lehetőségeket. Olyan helyet kere
sett, ami legalább 150-200 négy
zetméter, és állandóan látogatha
tó. Méretre természetesen megfe
lelt volna az Apáczai Kiadó
nagyterme is. A kiadó épületében
azonban munka folyik, állandó
látogatottságot nem tud biztosí
tani az érdeklődőknek. Kcmenes
Béla - természetesen - abba nem
egyezett bele, hogy a hagyaték
raktárba kerüljön Celldömölkön.
Egyelőre tehát Budapesten
vannak a kerámiák. Nem is gon
dolnánk, hogy mégis hányszor
láthatjuk ezeket a darabokat in
nen, Ccllből is. A legtöbbet az

Info Savaria '99
Tájékoztatjuk az érdeklődőket,
hogy az idei évlől Szombat helyen
is elindítják az informatikai okta
tással és érvényesülési isineretek
kel foglalkozó konferenciasoroza
tot.
A már nyolcadik éve Békéscsa
bán megrendezel! INFO konferen
cia nagy sikere azt bizonyítja, hogy
a témával kapcsolalban lévő taná
roknak és más szakembereknek
nagy szükségük van a tapasz
talatcserékre,
továbbképzésekre.
Nyilvánvaló viszont, hogy a békés
csabai helyszín a nyugat-dunántúli
szakemberek számára elérhetetlen,
ezért március 26-27-én Szombat
helyen - INFO SAVARIA '99 né
ven - is tartanak ilyen rendezvényt.
Témák: neves hazai szakemberek
előadásai, szekciók, viiafórumok,
továbbképzések.

A vasúti közlekedés kisebb
fennakadásokkal biztosított volt.
Hétfőn (15-én) délután m á r az
autóbuszok zöme is álnak indult
Celldömölkről.
A rendkívüli hóhelyzet - ed
dig - mintegy másfél milliárd fo
rintjába került az országnak.
Völgyi L.
A k r i t i k u s napokra á t m e n e t i
szállást a l a k í t o t t a k k i Celldö
m ö l k ö n az Eötvös és a G á y e r
i s k o l á b a n , de ezeket szerencsé
re senkinek nem kellett igény
be venni, mindenki bizton
ságban hazaért.

z

Programajánló
a Kemenesaljái
Művelődési Központból
RAY COONEY: Páratlan páros
Vígjálék, melyet a veszprémi Petőfi Színház művészei mutat
nak be.
Időpont: 1999. február 28., vasárnap este 7 óra.
Helyszín: a K M K színházterme
Helyárak: I . hely: 1000 forint, I I . hely: 900 forint
Nyugdíjas és diákjegy: 800 forint
Jegyek az intézmény pénztárában válthatók.
Nőnapi a j á n d é k is lehet...
Csonka A n d r á s színművész szórakoztató műsora.
Időpont: 1999. március 6., szombat délután 5 óra.
Helyszín: A K M K színházterme
Belépőjegy: 500 forint

Perre mennek a hagyatékért
látja, aki nézi a Szomszédok cí
mű televíziós sorozatot. „Etus"
műtermét ugyanis Szilágyi Mária
kerámiái díszítik. A műremekek
ennél jobb sorsra érdemesek.
M á r csak az a kérdés: sikerül-e
megszerezni ezeket a városnak.
Ha igen, akkor hol lesz méltó he
lye ennek a nem mindennapi ha
gy a lóknak.
Az alábbiakban az ajándéko
zás tényét megerősítő korabeli
sajtóhíradásokból
tallózunk.
Kérdés, elegendő bizonyítékok-c
ezek egy jogi eljárásban.
N. I .
- Szilágyi Mária keramikus¬
művész felajánlotta, hogy müveit
Celldömölknek
adományozza.
A
hamarosan várossá
nyilvánítan
dó Celldömölkön
a művész 50

Feltűzték
a szalagot
Celldömölk két középiskolájá
ban február 5-én tartolták a vég
zős lanulók szalagavató ünnepsé
gét.
78 gimnazista, 71 szakmun
kásképzős, 28 szakközépiskolás
és 28 technikus képzős blúzára,
illetve kihajtójára luzték fel osz
tályfőnökeik a megkülönböztető
szalagot, ami azt is jelzi társaik
nak - é s természetesen viselőjük
nek - , hogy a tanév végén rájuk
komoly feladatok várnak...
(Felvételünk a Műszaki Szak
középiskola és Szakiskola sza
lagavatóján készült.)
V.L.

munkáját bemutató nyílik.
' (NÉPSZAVA,
I97S.
29.)

kiállítás
október

SZILÁGYI MÁRIA
KERAMI
KUSMŰVÉSZ egész életművét a
hamarosan várossá
nyilvánítan
dó Celldömölknek
adományozta.
Az ünnepi akalommal több mint
50 munkáját bemutató
kiállítás
nyílik majd a Kemenesaljái
Mű
velődési
Központban.
Később
külön épületben
helyezik el a
művész állandó
életmütárlatát,
(MAGYAR HÍRLAP, 1978. ok
tóber 29.)
A városavatás alkalmából te
lepüléstörténeti
kiállítást nyitot
tak meg, bemutatták
Szilágyi

Mária keramikusművész
Celldö
mölk részére adományozott alko
tásait, a városközpontban
pedig
városalapító emlékkövet adtak át.
(MAGYAR
NEMZET,
1979.
január 07.)
Ajándék
Celldömölknek
Évek óta szoros kapcsolat fűzi
a fővárosban élő és alkotó Szilá
gyi Mária
keramikusművésznőt
Celldömölkhöz,
a
Kemenesaljá
hoz. A művésznő most úgy hatá
rozott, hogy életművét az új vá
rosnak, Celldömölknek
adomá
nyozza. Alkotásait - vázákat, ke
rámia figurákat,
domborműveket, körplasztikákat,
az anya és
gyermek kapcsolatát
megjelenítő
kompozícióit
- jelenleg a kemenesaljai központban
mutatják
be.
(NÉPSZAVA,
1979.
január
10.)
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Egy kis linkeskedés a könyvtárban
Folyamatosan telik a celldömölki honlap
Január eleje óla ingyenes In
ternet szolgáltatás várja az érdek
lődőket a celldömölki Krcsznerics Könyviárban. A regisztrált
adalok szerint eddig 502-cn vet
lek igénybe ezl a lehetőséget. Na
pi lebonlásban ez 16 látogató,
ami tíz felnőtt és hal gyerek ér
deklődőt jelent. Az információk
német, angol, olasz nyelven is o l 
vashatók, ezért nem csoda, hogy
már Angliában és Hollandiában
is volt olyan internetező, aki a
celldömölki honlap adataira volt
kíváncsi. Hogy pontosan mi érde
kelte, azt nem lehet tudni, de a
honlap adalai rendelkezésére áll
lak. Hogy mii találhat ezek közölt?

Először is a város t ö r t é n e t é t .
Részletes leírást találunk a Sághegyről, az apátsági romtemp¬
lomról. Az adatok végigkísérik a
település történetet kialakulásá
tól a várossá avatás napjáig. A Kemenesaljái
Életrajzi
Lexikon adatai még nem telje
sek, folyamatos bővítés alati áll
nak. Hy leljcscn elkészül, megis
merhetjük
belőle
Berzsenyi
Dániel, Edvi Illés Pál, Kresznerics Ferenc és Koplik Odó élet
rajzát.
Celldömölk intézményeiről is
részletes ismertetőt kapunk. M i n 
den adal még nem áll rendelke
zésre, de folyamatosan bővítik a

Krcsznerics könyvtárról, a pol
gármesteri hivatalról, a Berzse
nyi Dániel Gimnáziumról, a
KMK-ról és az Ádám J e n ő Zene
iskoláról szóló tudnivalókat.
A celldömölki szálláslehető
ségek valószínűleg - az egyik
I cg kereset le bb információforrás
ként szolgálnak majd az érdeklő
dőknek. A Sághegy - és a RáczPonly fogadóról, a Berzsenyi
Kastélyszállóról fényképet is ta
lálnak az érdeklődők, mindazok
kal az információkkal kiegészít
ve, amelyek egy szálláskereső
számára elengedhetetlenül szük
ségesek.
Igazi csemegét jelent a világ

nek az arányosításnak azért van jelentősége,
mert a gyakorlatban ez alapján számítják ki a
közös képviselők, hogy a szolgáltató állal kimu
tatott fogyasztáskülönbözelel milyen arányban
osszák fel a családok közölt..."
Mik a tapasztalatok? Mennyi általában az el
térés? Hogyan számítják ki a fizetendő össze
get? Erről kérdeztünk meg néhány celldömölki
közös képviselőt.
Horváth Gyula (Ifjúság tér 5.) elmondta,
hogy a mérők felszerelése óla jóval kisebb a
vízfogyasztás a házban. Előzőleg 800 köbméter
is volt, most 200-250 köbméter a 36 lakásban.
A különbözet 30-40 köbméter körül van általá
ban.

ter volt.) A különbözet 6 és 70 köbméter közölti, általában 30-40 köbméter. Korábban a
családtagok száma szerint számoltak. 4-5 éve
ők is a fogyasztás arányában osztják el a kü
lönbözetet olyasformán, mint a szomszéd (If
júság tér 5.) házban.
Döhrünte Lászlóné (Gábor Áron u. 34.) egy
lényegesen fiatalabb ház 40 lakásának a közös
képviselője. Náluk 7 lakásban nincs vízinérő,
ezért összetetlebb a probléma. A fogyasztás
300-400 köbméter havonta, az eltérés 2 0 4 0
köbméter közölt változik. A vízdíjat úgy számít
ják, hogy mindenhol 1 köbmétert hozzáadnak a
család fogyasztásához, a fennmaradó mennyisé
get pedig elosztják a vízmérővel nem rendelke
zők közölt.
Ifj. Döhrönte Lászlóné (Gábor Áron u. 17¬
23.) Iájékoztatott arról, hogy náluk minden lép
csőháznak külön vízórája van. Egy-egy lépcső
ház fogyasztása 90-100 köbméter, az eltérés 4-5

Horváth Gyula egy képlelet mutat arra, ho
gyan számolják a vízdíjai 1998. oklóber 1-je
óta: 1 m víz ára szór a különbözet (m ) osztva
egyéni fogyasztók összege (in"*). A hányadost
megszorozzák a család tényleges fogyasztásá
val, és a kapott összeggel növelik a vízdíjat.
Enesey Károly (Ifjúság tér 6.) egy ugyan
akkora ház képviselője, mint Horváth Gyula.
Elmondta, hogy náluk 220-260 köbméter víz
fogy havonta. (Korábban 1000-1200 köbmé-

köhméier. Van egy lépcsőház, ahol nagyon ke
vés víz fogy, otl nem nagyon szokott eltérés
mutatkozni. Egyébként a különbözetet ők is a
fogyasztás arányában osztják szét.
Karádi Zoltán (Sági u. 5.) elmondása szerint
a 35 lakásban 220 köbméter körüli a havi fogyasz
tás, az eltérés 20 köbméter körül szokott lenni, ó k
is kiszámolják, mennyi az eltérés 1 köbméternél,
és aszerint számolják e l de - mint mondja - sok
a morgolódás miatta..
Völgyi L.

Tömbházak, vízórák, vízdíjak
Ki hogyan számolja el a különbözetet?
Evekkel ezelőtt, amikor a vízdíj isten
igazából emelkedni kezdett, a t á r s a s h á 
zak lakói v í z ó r á k a t szereltettek fel a la
k á s a i k b a r é s z b e n a z é r t , hogy t a k a r é 
kosságra késztessék magukat, m á s r é s z t
azért, mert nem a k a r t á k m á s p a z a r l á s á t
fizetni. Ám a bekötési vízóra által m é r t
fogyasztás és a l a k á s o k b a n lévő ó r á k
szerinti vízmennyiség szinte soha nem
egyezik, a k ü l ö n b ö z e t e t a l a k ú k n a k kell
fizetni. A t ö m b h á z a k közös képviselői a
m e g m o n d h a t ó i , hogy ez az állapot
mennyi vitát okozott m á r . P r o b l é m a ez
m á s u t t is, nem csak C e l l d ö m ö l k ö n .
Nem is olyan régen egy ajkai lakásszövetke
zet vízügyeivel az állampolgári jogok ország
gyűlési bizlosa is kénytelen voli foglalkozni,
amiről a veszprémi sajtó is beszámolt. A cikk
ben az olvasható, hogy a mérőórák megengedett
pontatlansága plusz-mínusz 2 százalék. Rész
ben ez is okozhat különbséget. Másrészt vannak
úgynevezett hálózati veszteségek is. Előfordul
hat, hogy lelkiismeretlen lakótárs a vízóra előtt
köli be a vezetéket vagy a mosógépet. Lehetnek
meghibásodások, szivárgások a hálózaton, erre
a lakóknak kell figyelniük - írja a cikkíró.
A továbbiakban azt olvashatjuk, hogy az el
számolás alapja minden cselben a főmérő állása,
a lakásonkénti mérőket csupán fögyasztásmegosztónak tekintik.
Az ombudsman 7 gépelt oldalon írta le a vizs
gálódás eredményeit, aminek lényege: ,.A bekö
tési vízóra és az egyéni vízórák között létesített
vízvételi helyek, a lakásokban felszerelt mérő
eszközök vízkövesedese, illetve a főmérő utáni
csővezeték meghibásodása miatt képződik kö
zös költsége a tulajdonközösségnek."
E hónap elején megyei napilapunk is foglal
kozott a lakásokba felszerelt vízórákkal, és lé
nyegében ugyanarra a megállapításra jutott,
mint a veszprémi lap. Mégpedig: „... Az almérők... a lakáson belüli fogyasztás hitelt érdemlő
mérésére nem, csak a családonként elhasznált
vízmennyiség arányosítására alkalmasak... En

hálón jártas emberek számára az
egy kis linkeskedés elnevezésű,
lazább témakör. Ennek segítsé
gével „könyvszörfözhetünk" a
neten, beleolvashatunk az újsá
gosstand kínálatába, és ízelítőt
kapunk az Internet TOP 100-as
kínálatából.
További érdekességek várnak
minket. Az Apáczai Kiadó, a
„Kisvárosi Guinness-rekordok Celldömölk a tankönyvbiroda
lom"
elnevezéssel
szerepel.
Ugyanitt tudhatunk meg még
többet Berecz
Skolasztikáról
vagy a Mária-himnuszról. Ter
mészetesen nem maradhatott ki a
csemegézésből a város kézilab
dacsapata sem, melyet „A kézi
labda-utánpótlás
fellegvára,
Celldömölk*' címszó alalt talá
lunk meg.
Németh I .
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Fantasztikus utazások
képeslapokon
Bélyeg-, szalvéta-, képeslapgyujtés... Sok
fiatal, elsősorban gyerek kedvenc szórakozá
sa. Az efféle hasznos hobbik helyét azonban
gyakran más időtöltés veszi át. A bélyegal
bumok a padláson porosodnak, a féltve őrzött
szalvéták a tányérak mellett kötnek k i , a k é 
peslapok a fiók alján felejtődnek.
Hetényl J ó z s e f - miközben helytörténettel
is foglalkozik - szorgalmasan gyűjtöget - sok
más, értékes történelmi dokumentummal
együtt - képeslapokat. Gyűjteményéből a
Kresznerics Ferenc Könyvtárban rendezett
kiállítást.
A tárlók nézegetése olyan, mint egy egzo
tikus utazás térben és időben. A levelezőla
pok elkalauzolnak minket az ezredforduló
Celldömölkjére, de képzeletben részt vehe
tünk Ferenc József 1895-Ös celíi látogatásán,
vagy a millenniumi ünnepségeken.
Ha Kemenesalja és Magyarország szűkös
nek bizonyulna számunkra, akkor elég csak
egy tárlóval tovább lépni, és máris a századelcji Gibraltáron, Velencében, Korfun talál
hatjuk magunkat.
Fantasztikus utazásaink során a múlt nagy
alakjaival is összefuthatunk. Találkozhatunk
például Mária Teréziával, Széchenyivel,

Egyesületi
hírek
MOZGÁSSÉRÜLTEK
H E L Y I CSOPORTJA
A kézimunka szakkörük 18
taggal tevékenykedik - de
várnak új tagokat is - kéthe
tente (páros heteken), hétfőn
14-16 óra között. Nagy fel
adatuk, hogy a jövő nyáron
sorra kerülő, a Mozgássérül
tek X I I I . Nemzetközi Savária
Kupa Sportverseny kupái, ér
mei mellé kézimunka ajándé
kokat készítenek.
A vérnyomás megmérését a
fogadóórák alatt lehet kérni.
A VASAKARAT SC-vel
való együttműködés kereté
ben minden hónap harmadik
péntekjén 14-17 óra között a
klubhelyiségben boccia, asz
talitenisz és sakk edzés van. A
sportolásuk eredményes, inert
20 tagjuk rendszeresen spor
tol, tagja a V A S A K A R A T
SC-nek is. A különböző sport
versenyeken többször érlek
már el első, második és har
madik helyezéseket.
A csoport vezetősége ez
úton is köszöni minden akti
vistának, tagnak és az összes
barátnak, ismerősnek, hogy
egész évben segítettek.

Horthy Miklóssal, a Habsburg család külön
böző tagjaival, vagy akár az Amerikai Egye
sült Államok elnökeivel.
Ha utunk sokáig tartana, és nem érnénk
haza húsvétra, karácsonyra, akkor küldhe
tünk üdvözlőlapot rokonainknak, barátaink

nak, vagy akár m i is kaphatunk üdvözletet a
Mikulástól, a Krampusztól.
Végül, ha élménydús kirándulásunkról ha
zaerünk, és lehuppanunk a fotelunkba, el
mondhatjuk, hogy ha nem is férfimunka, de
jó mulatság volt.
Kovács Nóra Fotó: V.L.

Az év mecénása
Újszerű kezdeményezés a megyeházáról
Újszerű kezdeményezései ruk
kolt ki Vas Megye Önkormány
zata az ifjúság, a kultúra, a civil
közösségek és a művészetek tá
mogatására. Az „Év mecénása"
program útnak indítását a megyei
közgyűlés közművelődési és if
júsági bizottsága határozta el
azért, hogy újabb források segít
ségével ösztönözze a fiatalok
kezdeményezéseit, a civil közös
ségek munkáját, az alkotó tevé
kenység megvalósulását. A me
gyei közgyűlés tehát - minüközhatalmi testület - kiemelt felada
tának és felelősségének tartja az
értékteremtő munka feltételrend
szerének bővítését; ám saját for
rásai ehhez az idei évben is ke
vésnek bizonyulnak, hiszen az If
júsági Alapra 900 ezer, a Közös
ségtámogató Alapra szintén 900
ezer, míg az ún. Mecenatúra
Alapra mindössze 850 ezer Ft áll
rendelkezésre. Nem kell bizony
gatni, hogy ez a pénz mi mindenre
nem elegendő. Természetesen az
említett összegek nem a képvise
lők szándékait minősítik, hanem a
megyei önkormányzat költségve
tésének mintegy 130 milliós hiá
nyából fakadnak.
E szerint az „Év mecénása"
program dolgozói úgy vélik.

hogy ezzel az összefogással pél
dául jobban lehetne támogatni a
kiemeli kulturális rendezvénye
ket, javítani a civil közösségek
feltételeit, ápolni és megőrizve
fejleszteni a megye kulturális
örökségét, felkarolni nívós m ű 
vészeti programokat, támogatni a
könyvkiadást és olyan kulturális
akciókat, melyek mindannyiunk
épülésére szolgálnak. A program
hozzájárulhat történelmünk jeles
évfordulóinak méltó megünnep
léséhez, a millenniumi elképzelé
sek megvalósításához, olyan k i 
emelkedő személyiségek öröksé
gének ápolásához és megőrzésé
hez, akik a századok során beír
ták nevüket az ország, s a megye
történelmébe. Ezeken túlmenően
javíthatják a megyében élő mint
egy 70 ezer 6-24 eves fiatal m ű 
velődési és kulturált szórakozási
lehetőségeit is.
A hiányzó források felkutatása
érdekében
az
önkormányzat
tisztségviselői, közgyűlésének és
bizottságainak
tagjai
termé
szetesen országos és nemzetközi
regionális pályázatokat is be
nyújtanak, mégsem nélkülözhe
tik a megyében élők önkéntes tá
mogatását. M á r csak azért sem,
mert például a gazdálkodó szer

vezetek, vállalkozók - akikre ter
mészetesen ezen kívül is sok
egyéb teher hárul - mégiscsak
saját gyermekeiket támogathat
ják oly módon is, hogy forrásaik
függvényében bármilyen összeg
gel hozzájárulnak e nemes célok
megvalósulásához.
A közművelődési és ifjúsági
bizottság tehát kezdeményezte, a
megyei közgyűlés pedig létre
hozta az „Év mecénása" progra
mot, melynek keretében mintegy
200 gazdálkodó szervezethez le
vélben fordulnak a közeljövőben,
hogy megismertessék a pogram
célját és kérjék az érintettek kul
túratámogató készségét. A testü
let természetesen viszonozni is
kívánja a nemes gesztust azzal,
hogy úgymond új kitüntetést ala
pít, ugyanis évente erkölcsi elis
merésben részesíti azokat az ado
mányozókat, akik ezáltal az „Év
mecénásai" lesznek. A kitünte
tettek névsorát közzé is teszik.
A törekvés elindítói meg van
nak győződve arról, hogy prog
ramjukkal elősegíthetik Vas me
gye polgárainak szellemi gyara
podását, a megye értékeinek
megtartását, bővítését, ösztön
zést adnak a közös összefogásra,
hangsúlyozhatják a művészetek,
az ifjúság- és közösség támogatás
fontosságát és az említettek ér
tékként
való
megbecsülését.
(GYZ)
A Megyeházi Tájékoztató nyomán
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Celldömölki iskolapélda a Gáyerból
(Folytatás az L oldalról)
számára készült szakfolyóiratot
az iskolahasználó polgárok nem
mindegyike olvassa, ezért az
alábbiakban az eredeti írást meg
közelítő mértékben közzé tcszszük a tapasztalatokat.
Gyakran hangoztatott vád,
hogy a gyermekekért folytatott
versenyben az iskolák nem meg
felelő eszközöket alkalmaznak,
megalapozatlan,
teljesíthetetlen
programokkal áltatják a Szülőket.
A Gáyer iskola vezetője termé
szetesnek tartja, hogy minden is
kola igyekszik önmagát megkü
lönböztetni, értékrendet felállítani,
jövőképet rajzolni. (Ennek írásos
formája a Pedagógiai program). A
koncepciónk lényege, fő célunk a
minőségi tömegoktatás.
A szülőknek szánt tájékoz
tatóban kiderül, hogy elsőbbsé
get élvez a kommunikáción ala
puló anyanyelvi, a tanuló egyéni
haladási üteméhez igazodó mate
matikai oktatás. A kötelező n é 
met mellett választható az angol,
az olasz, az orosz nyelv és az i n 
formatika-számítástechnika.
Szükségszerű ilyen tantárgya
kat már az általános iskolában ta
nítani, mivel ez nélkülözhetetlen
része az éleinek, márpedig az er

re való felkészítés az iskola alap
feladata. Ezek nélkül m á r a belé
pés pillanatában maga az iskola
zárná le a gyermekek előtt az
egyenlő esélyekbez vezető utat.
Az alsó tagozatban a hagyo
mányos forma mellett igénylik
az iskolaotthoni formát, ahol két
tanító foglalkozik a gyerekekkel
az e l s ő k é t évben, majd a harma
diktól újabb két esztendőre m á 
sik tanítópár veszi át őket. Itt már
a készségtantárgyak nagy része
szakrendszerű oktatással törté
nik, mintegy átmenetet képezve
a felső tagozatra.
Délutánonként első osztálytól
lehetőség nyílik az angol vagy
német nyelv megismerésére, har
madik osztálytól a szülő és az
osztályfőnök egyeztetése után a
tehetségesek emelt szinten tanul
hatnak. A mindenkire kiterjedő
kötelező nyelvtanulás
ötödik
osztálytól kezdődik. Ekkortól vá
lasztható második idegen nyelv.
A tanulást nyelvi labor segíti.
Negyediktől a 20 főt meghala
dó osztályokban csoportbontás
sal tanítják a technikát. Kiemelt
terület a gyalogosokra és a kerék
párosokra vonatkozó közlekedési
ismeretek tanítása. E témakörben
a hatodik osztály végén a tanulók
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vizsgát tesznek. A fiúk fa- és
fémmegmunkálásban, a lányok
háztartás vezetésben és varrásban
szereznek nagyobb gyakorlatot.
A nyolcadikosok informatikávalszámílástcchnikával foglalkoz
nak. Az oktatás számítástechnika
szaktanteremben történik.
Az anyanyelvi oktatás a Magassy-tankönyvcsalád feldolgo
zásával történik. A korszerűen
elrendezett tananyagban nagy
súlyt kap a kommunikáció. A
matematika tantárgyat számító
géppel
támogatott
módszer
(BEST) segíti. Emellett a gyor
sabb ütemben haladók nívócso¬
portban heti eggyel magasabb
óraszámban tanulnak. Hetediknyolcadik évfolyamon egész
ségnevelési és elsősegélynyújtási
követelményekkel egészül ki a
biológia tananyaga. A matemati
kán és anyanyelven kívül társa
dalom- és természetismeretből,
földünk és környezetünk, fizika
és kémia tantárgyakból külön
órakeret szolgálja a tehetséggon
dozást és felzárkóztatást.
A testnevelés tanítása nemek
szerinti bontásban történik. A z
elkészült füves pálya sokat javít
a feltételrendszeren. Minimális
költségtérítés ellenében a harma
dikosok úszásoktatásban része
sülnek. A z iskola sportéletét
diáksportkör szervezi.
Az iskola napirendjének szer
ves része a hit- és zeneoktatás.
Az iskolaotthonos osztályok és
napközisek teljes ellátást, a menzások ebedet az iskolák közül a
legalacsonyabb áron kapják. A
kínálat formai része nagyjából
ennyi, és ez megmagyarázza,
hogy az oly sok helyen megfi
gyelhető ijesztő tendenciával
szemben a Gáycr Gyula Általá
nos Iskolában nem csökken, ha
nem emelkedik a beiratkozott ta
nulók száma.
A helyi hatosztályos gimnázi
umi tagozat osztályainak jelentős
hányada gáyeros. Ezen a tényen
az iskolák általában sajnálkoz
nak, mondván, hogy „lefejezik",
„kilúgozzák" az alapfokú okta
tást. Ebben van is igazság, ám a
Gáycr iskola ezt a helyzetet más
képp értékeli, az iskola dicsére
tének, a végzett munka elismeré
sének tartja. Emiatt színvonalesés nem tapasztalható, hisz a k ö 
zépiskolai felvételi arányok ked
vezőek, a tanulók évről évre
meghatározói a szaktárgyi verse
nyek megyei döntőinek.
Az örvendetes fej lemények
nagy része köszönhető a pedagó
gusoknak. A pedagógiában meg
határozó a pedagógus, a nevelő

testület. A tanárok szeretik mun
kájukat, nem tartják méltóságon
alulinak a közéleti funkciók vál
lalását.
Az iskola nyitottságát, igé
nyességét jellemzi az iskola svéd
országi kapcsolata. Részt vállal az
EU
természetvédelmi-oktatási
programjában, amire felfigyelt a
svéd oktatási intézmény. A kap
csolat levelezéssel indult, taná
rok és gyerekek közös csereláto
gatásával folytatódik. Az együtt
működésben kiemelendő, hogy
nem ők jelentkeztek, hanem őket
keresték meg. A dunaszerdahelyi
Magyar Tanítási N y e l v ű Alapis
kolával való több éves kapcsolat
„szív szerint" alakult k i .
Az iskola híres T Ü C S Ö K báb
csoportja nemcsak Magyarorszá
gon, hanem Európa több városá
ban, így Dunaszerdahelyen is
képviselte a dunántúli kisvárost.
ö t különálló épületben folyik
a tanítás. A nevelők okkal hivat
kozhatnának körülményeikre, de
ehelyett programokkal ostromol
ják az önkormányzatot, az pedig
a finanszírozás réseit napi gond
ként kezelő problémák melleit
lehetőségeihez képest azokban
részt vállal. Elkezdődött az épü
letek fokozatos felújítása, az el
használt bútorok, eszközök cse
réje.
Az iskola külön köszönetét fe
jezi k i E s z t e r g á l y o s J e n ő úmak,
az Apáczai Kiadó tulajdonosá
nak, akinek a kezdeményezésére
készült a riport, és Hetényi Lász
ló úrnak a fényképek elkészítésé
ért.
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A városfejlesztés útjai: a kisvárosok jövője
A múltban a városi rang jelen
tős jogokat, kiváltságokat bizto
sított (vásártartás, adók kivetése,
vámszedés, templomépítés, vé
dőfal építése, helyi jogalkotás
stb.). Századunkra a városi rang
jobbára adminisztratív megkü
lönböztetéssé vált. A történelem
során kialakult
településhálózat
- amelynek létrejöttében a me
gye- és járásrendszer felállítása
mellett spontán folyamatok is
szerepet játszottak - a trianoni terülcl-clcsalolásokból következő
aránytalanságoktól
eltekintve
harmonikus. A területvesztések
következtében is elsősorban a
nagyvárosok (Pozsony, Kassa,
Kolozsvár) elvesztése okozott
arányvesztést.
A kisebb régiók vonatkozásá
ban kialakultak azok a térségi és
megyeközpontok, ahol a kisebb
településcsoportokban koncent
rálódott eleinte jobbára a keres
kedelem, később a kézműves és
ipari termelés, majd századunkra
a térségek igazgatási központjai
vá váltak e települések. A törté
nelem során korlátozott városi
jogok is megillettek egyes tele
püléseket.
Hosszú ideig Vas megyében
azonban csak két „igazi" város
létezett. Szombathely és Kőszeg.
Annak ellenére, hogy az egyes
településcsoportokban már a szá
zadunk első felében is kitűntek a
központok. A második világhá
borút követő politikai hatalmak
többszöri közigazgatási átalakí
tással próbálták a regionális és
kistérségi síkokon az ország új
bóli felosztását tervezetté tenni.
A különféle településhálózati ter
vek azonban az emberek kiala
kult szokásait, akaratát sokszor
mellőzték, így az évezredes me
gye- és járásrendszer és ezen be
lül kialakult központok rendszere
a spontán folyamatok szerint fej
lődött.
A központi szerepkört betöltő
településeket azonban jogaikban
is indokolt megkülönböztetni,
így a hatvanas évektől elindult
egy folyamat, amelynek kereté
ben - bizonyos statisztikai muta
tókhoz kötve - tervszerű fejlesz
téssel megelőzött városhálózat
létrehozása volt a cél.
1968-79. - 11 éven belül
három Vas megyei nagyközség:
Sárvár, Körmend és Celldömölk
kapott városi rangot, amelyek
hasonló méretű (10-15 ezer
lakosú), közel azonos fejlettségi
szinten lévő, térségükben addig
is igazgatási, ellátási központi

szerepet betöltő települések vol
tak.
Milyen változásokat hozott az
eltelt 20-30 év a három kisváros
fejlettségében?
A fejlesztés az akkori szocia
lista típusú tervgazdálkodás szel
lemében indult meg: túldimen
zionált városok, mennyiségi la
kásépítés, állami iparfejlesztés,
állami és szövetkezeti kereskede
lem és vendéglátás. A központi
pénzalapokból azonban egyre
kevesebb jutott a beruházások tá
mogatására.
A lakásépítések, a műszaki
infrastruktúra fejlesztése terén
szép tervek születtek, de azok
csak részben teljesüllek.
A városokra mházolt központi

gazdasági szervezetektől, bizo
nyos fejlesztési alapokból gyűj
tölték össze, illetve jelentős mértékűhitcl igénybevételével bizto
sították.
így elsődlegesen a lakosság
közvetlen érdekkörébe tartozó
gázhálózat,
telefonhálózat,
szennyvíztisztító és szennyvíz
csatorna-beruházások, útépítések
történtek, illetve központi támo
gatási célokhoz kapcsolódó beru
házások (pl. iskolai tornatermek)
valósultak meg.
A három kisváros
húszéves
fejlődése
az objektív feltélelek
különbözősége és a szubjektív té
nyezők egyre jelentékenyebb be
folyása miatt jelentősen
eltérő.
Sán'ár tízéves előnyével még

szerepkör ellátása
érdekében
fontos intézmények fejlesztése,
bővítése sem volt teljes körű.
A rendszerváltozás után telje
sen megváltoztak a finanszírozá
si feltételek. A központi pénzala
pok szétosztása más módszerek
kel történik, így a térségi felada
tokat is ellátó kisvárosok reálér
tékben kisebb fedezethez jutnak,
ami fejlesztésekre nem ad lehe
tőséget. Csak egyes meghatározott
célokra, pályázati úton elnyerhető
alapok állnak rendelkezésre, ame
lyek azonban az eddigi gyakorlat
szerint elsődlegesen az ország ke
leti részébe vándoroltak.

részesülni tudott a központi fej
lesztési alapokból. K e d v e z ő föld
rajzi fekvése miatt az osztrák ha
tár és a Balaton közötti turistafor
galmat előnyére használta k i . A
termálvízre alapozott gyógyidegcnlörgalom réven jelentős be
vételekre tett szert a város és la
kossága. A Rába-gyár és a Ba
romfifeldolgozó sikeres felfutá
sát egy merész ipartelepítés kö
vette, amelynek révén Sárvár a
leginkább iparosodó kisvárosok
között, Szentgotthárd után a me
gyében a második helyre került,
de az országban is az clsók közé
tartozik.

A beruházások fedezetének
nagy részét tehát helyben kell
megteremteni. Ennek megfelelő
en a Vas megyei kisvárosok az
utóbbi 8 évben csak olyan fej
lesztéseket tudlak megvalósítani,
amihez a pénzügyi fedezetet saját
pénzeszközeikből, a lakosságtól,

Körmend szintén a szerencsés
- a 8-as főút melletti, osztrák há
láihoz közeli - fekvése révén je
lentős mértékű külföldi tőkéből
létesüli beruházásokhoz jutott.
Az Ausztria, Szlovénia, illetve az
Őrség irányába, irányából a vá
rost érintő idegenáradat a negatív

hatásai mellett a kereskedelem és
vendéglátás forgalmát, fejlődését
előnyösen befolyásolta.
Celldömölk gazdasága immár
több mint egy évszázada nagy
mértékben összefügg a vasút
gazdasági tendenciáival. Az el
múlt húsz év nem számított az
intenzív vasűtfcjlesztési korsza
kok közé. A t e r m e l ő ü z e m e k fej
lesztése terén is csak az első tíz
évben voltak említésre méltó tör
ténések. Az utóbbi nyolc év a pri
vatizáció okozta átalakulások je
gyében telt el, számottevő tőke
befektetés nem történt.
A város infrastruktúrája azon
ban jelentékenyen fejlődött a
gázhálózat kiépítése, utak, jár
dák, majd a
telefonhálózat,
szennyvíztisztító és csatornák
építése révén.
Fejlődtek az egészségügyi el
látás, az oktatás tárgyi feltételei:
új épületek építése, felújítások,
bővítések következtében. Egyéb
új intézményeket hoztak létre,
korábbiakat
korszerűsítettek,
amelyek bővítik a szolgáltatások
körét a lakosság felé.
M i lehet a jövő útja egy kisvá
ros számára?
Mindenekelőtt
folyamatos
gazdasági növekedés
szükséges
ahboz, hogy az itt élő lakosság
fokozódó elvárásainak a város
meg tudjon felelni. Fejlesztés
nélkül az emberek életkörülmé
nyeik romlását érzik, és fejlesztem
csak megtennék javakból lehet.
A gazdasági növekedéshez a
termelő
szféra
korszerűsítése,
bővítése, a foglalkoztatás szinlentartása kell.
Egy kisváros sokkal érzéke
nyebb a makrogazdaság és a na
gyobb üzemek
megingásaira,
ezért inkább a jobban kontrollál
ható, kisebb vállalkozásokból
Összeálló, több lábon álló gazda
sági struktúrát célszerű kialakíta
ni. Mérsékelni kell a város füg
gőségét a befolyásán kívüli dön
tési folyamatoktól. •
A településnek olyan fejlesztési
célokat kell maga elé tűzni, amit
polgárai elfogadnak, illetve elvár
nak, mert így a lakosság elégedett
lesz a városával és továbbra is részt
vállal annak fejlesztésében.
A lakosságot ezért be kell von
ni már a tervezési folyamatokba,
majd a megvalósításba is.
A kisváros ember léptékű le
gyen, őrizze meg, vagy nyerje
vissza eredeti karakterét, jelleg
zetességét, identitását.
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Fontos a lakónépesség
meg
tartása, hiszen egy optimum
határ alatt a város működése
gazdaságosan már nem oldható
meg.
Kerülni kell azonban a túlné
pesedést, vagy a lakosság meg
oszlásának
aránytalanságait,
mert az egyes feladatok ellátásá
ban ez feszültségeket okozhat, i l 
letve a környező települések ro
vására történhet.
A kisvárosokra hosszú távon is
szükség van, hiszen egy térségen
belül olyan funkciókat valósíta
nak meg, amelyeket kisebb tele
pülés nem tud ellátni.
Sok feladatnak azonban önma
gában nem tud egy ekkora tele
pülés megfelelni, ezért a környe
zetében lévő településekkel j ó
együttműködést kell kialakítani.
A közösen
gazdaságosabban
megoldható feladatokat más kis
városokkal együtt célszerű fel
vállalni, ezért tanácsos velük is
jó kapcsolatot tartani.
A jó példák átvételével sok idő
és pénz takarítható meg, ezért
ajánlatos a belföldön és külföl
dön bevált gyakorlatok tanul
mányozása, megfelelő átgondo
lás után azok átvétele.
A közelmúltban az Európai
Vidékfejlesztési és Falufelújítási
Munkaközösség meghívására és
szervezésében részt vehettem
egy négy napos ausztriai tanul
mányúton. Az oltani tapasz
talatokból jó néhányat számunk
ra is hasznosíthatónak, követen
dőnek ítélek.
Mit jelent a falufelújítás?
Európában még a kisvárosok
is rendelkeznek olyan saját bevé
telekkel, amiből fejlesztéseiket
finanszírozni tudják. Válságos
helyzetbe egyes rurális térségek
kerüllek, ezért c környezetben
van szükség a falufelújítási prog
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ramokra, a települések „újra
élesztésérc".
A falu kifejezés jelen esetben
nem szigorúim a mezőgazdasági
településre értendő. A mi viszo
nyaink közölt sok gondolat a kis
városokra is adaptálható.
A lényege:
- Újból élővé kell tenni a te
lepülést. Megállítani az el
vándorlást, újrancpesíteni a
megürült épületeket.
- Munkalehetőséget,
munka
helyeket szükséges teremte
ni, hiszen a helyben dolgo
zás a legolcsóbb.
- Biztosítani a település minél
nagyobb fokú
önellátását,
segítve a helyben található,
illetve termelt alapanyagok
felhasználására üzemek lé
tesítését. A helyi üzletek,
vendéglátó helyek minél
több helyi terméket kínálja
nak.
- Komfortossá tenni a telepü
lést az intézmények rendbe
tételével, a településköz
pont kialakításával, az utak,
járdák, kerékpár- és séta
utak kiépítésével, szenny
víztisztítás és -csatomázás,
biomassza fűtőmű bázisú
távfűtés létesítésével, sze
lektált hulladékgyűjtéssel.
- A helyben nem
biztosítható
ellátást (kereskedelmi, szol
gáltatási, egészségügyi, ok
tatási, művelődési, szórako
zási stb.) különböző szerve
zési formákban (pl. vásárok,
iskolabusz, mobil rendelő,
színházbusz) hozzáférhető
vé tenni a lakosság számára.
- Vonzóvá tenni a települést a
helyiek és az idelátogatók
számára egyaránt, az utca
kép formálásával (épületek
rendbetétele, utcák vonalve
zetésének megváltoztatása,
fásítása, díszburkolattal va
ló ellátása, forgalom mér

-

-

-

-

-

A
•
•

•

•

•

séklése, a házsorok mögötti
parkolók kialakítása, virágosítás, zöldfelületek, faso
rok kialakítása, vízfelületek,
csobogók létesítése, köztéri
elemek elhelyezése stb. ré
vén).
Élményt nyújtson a telepü
lés és környezete
progra
mok, rendezvények, kirán
dulási lehetőségek kínálatá
val.
Mutassa be a helyi értéke
ket, hagyományokat múze
um, kiállítások, népművé
szeti és kézműves „nyitott"
műhelyek keretében.
Alakítsa ki a település imázsát az egykori hagyomá
nyokra építve.
Biztosítsa a turisták
minél
hosszabb
itt-tartózkodásá
nakfeltételeit szállás- és ven
déglátóhelyek kínálatával.
Valósítsa meg a szociális
gondoskodást
üresen álló
épületek felújításával létre
hozott otthonokban.
megvalósítás
módja:
A programot a polgármester
irányítja.
A lakosságot m á r a tervezés
stádiumában bevonják. A
megvalósítás általában kö
zös részvétellel történik. Az
eredményt együtt ünneplik
meg.
A régi mesterségeket, helyi
hagyományokat felkutatják
és kidolgozzák a támogatási
módszereket, amivel azok
újbóli bevezetését ösztö
nözni lehet.
Az üresen álló épületeket az
önkormányzat olcsón felvá
sárolja és a támogatott cé
lokra való hasznosításra
akár ingyen átadja. A kiala
kítást már a leendő tulajdo
nos végzi, vagy közmunka
útján az önkormányzat v é 
gezteti.
Az építési, felújítási, utca.kép-alakítási munkák fel
ügyeletére egy építészt al
kalmaznak, aki elkészíti a
felújítandó épületek hom
lokzati tervét, amit az ön
kormányzat ingyen biztosít
a háztulajdonosok részére.
A tervezéshez felderítik az
eredeti homlokzati díszíté
seket, ezért a régi fényképe
ket az egész településről át
másolás céljából begyűjtik.

• A régi használati eszközö
ket szintén összegyűjtik, és
lemásolják azújbóli alkalma
zás céljára. Az eredetieket a
múzeumban mutatják be.
• Jellemző az egész program
megvalósítása során a kö
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zösségformálásra való tö
rekvés, az önzetlen, szolidá
ris gondolkodás, a térségi
együttműködés, közös fel
lépés.
Milyen irányba fejlődjön tehát
Celldömölk?
Legfontosabb, hogy megtartsa
a város az eredeti, kisvárosi ka
rakterét. Ehhez minél nagyobb
mértékben helyre kell állítani az
egykori településmagok térszer
kezetét. Az ezen területeken
megvalósítandó új épületek meg
formálásánál figyelemmel kell
lenni az eredeti építészeti ele
mekre.
Legyen a város jól lakható,
komfortos. Feleljen meg az egyre
fokozódó elvárásoknak. Intéz
ményhálózata, a lakosság ellátá
sát biztosító létesítmények köre
legyen folyamatosan fejlődő.
Kínáljon az itt lakóknak biztos
megélhetést, ezen belül biztosítsa
a több lábon állás lehetőségeit
Legyen vonzó az idegenek
számára, hogy minél többen ke
ressék fel és töltsenek el itt em
lékezetes napokat.
Hogyan érhető ez el?
• A városnak k i kell használ
nia kedvező adottságait:
• zarándokhely,
• régi kézműves- és vásárte
lepülés,
• hangulatos barokk - roman
tikus kisvárosi miliő,
• vasúttörténeti központ,
• termálvíz,
• Sághegy, mint egyedülálló
természeti környezet,
• Sághegy, mint jelentős sző¬
lőtermelőhely,
• Kemenesalja, mint sokszínű
kirándulóhely és történeti
emlékek helye.
A z adottságokra
alapozott
program keretében meg kell ha
tározni a szükséges lépések soro
zatát. A lakosságot aktív közremű
ködésre késztetni, hogy a terveket
magukénak érezzék és megvalósí
tásában részt vállaljanak.
A környező településeket be
kell kapcsolni a programba, hiszen
a város környéke nélkül kevésbé
tud hatékonyan érvényesülni.
Minél nagyobb körben kell
kapcsolatokat kialakítani a hatá
rokon belül és túl, hogy ismertté
tegyük városunkat.
Ezek jegyében kívánok sok si
kert Celldömölknek és polgárai
nak az elkövetkező 20 évekre!
Portschy Tamás
Az építészmérnök előadása,
amelynek szövegét a fentlek
ben közöltük, a városavatás 20.
évfordulója alkalmából hang
zott el a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban.
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VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT
1. T É M A K O R
1. A Sághegyen a szőlőművelés és bazaltbányászat során milyen esz
közök kerültek felszínre?
Sorolj fel hármat! Csonteszközök, feketére égetett edények, urna
sírok, ékszerek
2. Kis-Czcllnck ki és mikor adott mezővárosi rangot?
//. Lipót, 1790. december 30-án
3. Mikor kapta városunk a Celldömölk nevet? 1904
Melyik három településből jött létre?
Nemesdömölk, Kisczell és Pórdömölk
4. Járt-e Kis-Czcllben Napóleon császár hada?
Ha igen, mikor? Igen, 1809. június
8-16-ig
5. K i az az 1848/49-es honvédszázados, aki a celldömölki temetőben
nyugszik?
Virághalmi
Ferenci

2. T É M A K O R
1. K i volt Koptik Odó? Húzd alá a helyes választ!
szerzetes
Milyen származású volt?
*
cseh
2. A város négy általános iskolája egy-egy híres ember nevét viseli.
Kik ők? Mikor vette fel az. iskola a nevét?
Gáyer Gyula
- 19S3. szeptember 2.
Szent Benedek '
-1994.
Eötvös Loránd
- 1972. május 24.
Berzsenyi Lénárd
- 19S3. július IS.
3. Párosítsd az alábbi híres emberek nevét a foglalkozásukkal!
Eötvös Loránd
fizikus
Gáyer Gyula
botanikus
Berzsenyi Lénárd
katona
Szent Benedek
szerzetes
Ádám Jenő
zeneszerző
4. Mióta folyik zenei oktatás Celldömölkön? 1951
5. Melyik évben jelent meg az Új Kemenesalja először? I9S9
i
3. T É M A K Ö R
1. „Int a dicső táj, járd zengő ajakkal!" K i az a kcmencsaljai költő,
akinek a sorait idézzük, hol olvashatjátok azokat márványba
vésve? Berzsenyi Dániel, a Sághegyen
2. Milyen stílusban épüllek a celldömölki templomok?
katolikus - barokk
eklektikus evangélikus
eklektikus - református

Altalános iskolások (10-14 év) kategóriája
/. forduló - megoldások
3. A sok éven át megrendezett kráterhangversenyen milyen típusú
zenekarok találkoztak? fúvósok
4. Kösd össze!
Petőfi Sándor
Ostffyasszonyfa
Berzsenyi Dániel
Egyházashetye
Weöres Sándor
CsÖnge
Kisfaludy Károly
Vönöck
5. Ki volt az a keramikusművész, aki hagyatékát Celldömölknek
ajándékozta?
Szilágyi Mária
*

4. T É M A K O R
1. Mikor alakítottak céheket a kismáriacelli iparosok?
1800
2. Milyen iparosok tömörültek céhekbe? Válaszd k i !
Csizmadia, szabó,
mészáros
3. Egykori sághegyi szőlőtermesztés jellegzetes szőlőfajtája rejlik az
alábbi anagrammában:
Melyik fajtáról van szó? Kocsis Irma
4. Kinek a másolataként maradt az utókorra egy jeles okiratunk,
a Sági Hegységnek Törvényei? Kresznerics
Ferenc
5. Mikor nyargalt át Kemenesalján az első „vasparipa"?
¡871. október 1.

5. T É M A K O R
1. Milyen különlegesen rilka növényekkel dicsekedhet
a Sághegy? Sorolj fel hármai!
Tavaszi hérics, fekete kökörcsin, árvalányhaj. molyhos tölgy,
nagy ezerjófü
2. K i alapította városunk kórházát? Mikor?
Válaszd ki a helyes adatokat!
FelsÖbüki Nagy Sándor
1896
3. K i a 20 évvel ezelőtt avatott városunk első szülöttje?
Tóth Attila
4. Celldömölki állatkert. Melyik állat mi is volt igazán? Kösd össze
a megfelelőket!
Szarvas
vendéglő
Hangya
bolt
Sas
fogadó
Griff
szálloda
Vasparipa
vasút
5. Válaszd ki az alábbiak közül azt a hármat, amelyek a Celldömölki
Egyesült Sportegylet sportágai voltak!
Labdarúgás, vívás, tenisz

Hirdetés
a Vetélkedő a városért verseny támogatására
Azok a vállalkozók (magánszemélyek és cégek), akik anyagilag
segíteni akarnak és tudnak a vetélkedő sikeres lebonyolításában,
a felajánlott összeg arányában meghatározott méretben elhelyez
hetik hirdetéseiket az Új Kemenesalja hasábjain. Ebben az cselben
a reklámköltségről kapnak számlát, így egyszerűbben elszámol
hatják a befizetett pénzt. A z összeg természetesen arra a számlára
érkezik, amit kifejezetten a vetélkedő céljaira nyit a Kemenesaljái
Művelődési Központ.

Felajánlott összeg - hirdetési felület
100 ezer forint
egy teljes újságoldal
50 ezer forint
fél újságoldal
25 ezer forint
negyed újságoldal
10 ezer forint
nyolcad újságoldal
5 ezer forint
tizenketted újságoldal
A vetélkedő támogatóit rendszeresen felsoroljuk az újságban.

Elsőként az Apáczai K i a d ó 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
1. T É M A K O R
1. Helyezze el városunkat tájegységi szempontból!
Három földrajzi fogalmat kérünk:
Kemeneshát. Kemenesalja,
Kisalföld
2. Minden település történetében vannak olyan dátumok, amelyek a
későbbi korszak változásaira utalnak. A z évszámokhoz írja be a
hozzá kapcsolódó eseményt.
1252 Az első ismert oklevél
évszáma
1787 Ekkor alakult községgé
1871 A vasút
megjelenése
1979 Városi rang elnyerése
1739 Kis-Czell kialakulásának
kezdete
1790 Mezővárossá
nyilvánítják
1904 Egyesül Nemesdömölk és Kis-Czell
3. Melyik Árpád-házi királyunk nevéhez kapcsolható
az apátság alapítása? Vak Béla
4. Napjainkban hivatalos ügyek intézésére kialakultak a különböző
hivatalok (pl. közjegyző). A középkorban hol intézték a peres
ügyeket. Dömölkön melyik évszázadban folyt ilyen tevékenység?
iliteleshely (konvent), XIV. sz.
5. Az egyházak mindig fontos szerepet töltöttek be a város életében.
Melyik évben készültek cl az egyházak templomai?
evangélikus: 1744
izraelita ortodox: 1908
katolikus: 1748
református: 1936
izraelita neológ: 7552
2. T É M A K Ö R
1. Bcrecz Skolasztika Alsóságon
született 1S98. évben, meghalt
1932. évben, hitoktatónő, bencésnővér és szerzetalapítóról
neve
zetes.
2. Dinkgreve Nándor mivel írta be nevét Celldömölk történetébe?
Nyomdatulajdonos
3. Edvi Illés Pál 1831-től az 1860-as évekig a nemesdömölki evan
gélikus egyházközség esperese volt.
4. K i az a nevezetes személyiség, akinek mellszobra a Hársfa utcaHunyadi utca sarkán áll?
Neve: ár. Gáyer Gyula Élt: 7555-tól 1932-ig,
Foglalkozása: botanikus, jogász
5. Melyik az a nevezetes celldömölki család, amelynek leszármazottai
között egyháztörténész, orvos, író, színész is található? Soroljon
fel legalább 3 személyt közülük!
Géfm család, dr. Géfin Lajos (orvos), Géfm-Kemenes
Lajos (szí
nész), dr. Géjin Gyula (egyháztörténész),
Kemenes-Géfin
László
(író)
3. T É M A K Ö R
1. Milyen
rom és
7745 1768 -

stílusban és mikor épült a katolikus kegytemplom, a klast
a kálvária épületegyüttese?
kegytemplom, 1755 - kálvária
Klastrom, barokk stílus

UJ E V
ÚJ KÖNYVELŐ!
Teljes körű könyvelést és A P E H ,
TB-ügyintézést vállalunk!
Telefon: 95/345-288; 06/60/322-854

Felnőttek (14 év felettiek) kategóriája
/. forduló - megoldások
2. Mikor volt a város jelképes alapkőletétele?
1979. január 6.
Kinek az alkotása?
Antal Károly
3. Berzsenyi Dániel életének mely jelentős eseményei kapcsolódnak
konkrétan Celldömölkhöz?
Megkeresztelése,
esküvője
4. K i az a celldömölki származású filmrendező, aki egy Kosztolányi-muvet vitt filmre?
Pacskovszky József: Esti Kornél csodálatos
utazása
5. K i volt az az apát a X V I I I . században, aki énekkart és zenekart
szervezett a kegytemplomban?
Koptik Odó

4. T É M A K O R
1. Melyek voltak az 1960-as évek vidéki ipartelepítési hullámának
Celldömölkön újonnan alapított regionális jelentőségű középüze
mei?
KERIPAR Üzletberendezések
Gyára
Kötőt (kesztyűgyár
2. 1970-1980 között pozitív vagy negatív volt-e Celldömölkön a
vándorlási különbözet? Becslés szerint hány százalékos volt ez az
érték?
Pozitív, 9,9%
3. Melyek a Celldömölkkel szomszédos városok
északon Kapuvár,
keleten Pápa,
délen Sümeg,
nyugaton Sárvár (megyehatároktól függetlenül)?
4. Mikortól lett vasúti csomópont városunk pályaudvara, melyik volt
a Kis-Czellt érintő első vasútvonal?
1572 Szonibalhely~Kis-Czeil~GyÖr
5. Egyesülés útján Sághegyalja néven kialakult a mai szövetkezet
elődje. Melyik évben? Hogy nevezik ma a szövetkezetet?
7965 - Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet
5. T É M A K Ö R
1. K i írta a dömölki apátság történetét összefoglaló könyvet?
Pacher Donát
2. M i a címe Porkoláb István történeti munkájának?
Celldömölk Kismáriacell szabadalmas mezőváros
története
3. A Vasi Szemle címú folyóirat egy teljes számát szentelte
Celldömölk történetének. Melyik évben?
19S0-ban
4. Az Új Kemenesalja rendszerint az év elején vagy év végén közöl
fontos adatokat a múltból. Milyen címen olvashatóak ezek?
Celldömölki
eseménynaptár
5. Celldömölk egykori három nyomdája közül nevezzen meg kettőt!
Dinkgreve, Dénes, Szagán, Hajnal,
Menyhárt

AGRO EN-TA
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET
I F A , M T Z , Z E T O R , T Z - 4 K , alkatrészek, csapágyak,
ékszíjak, akkumulátorok ( P E R I O N )
GUMIKÖPENYEK
(IFA, MTZ)
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.
Tel.: 06/60/376-768
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768
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Celldömölk Város Önkormányzatának
46/1998. (XII. 16.) sz. rendelete
a kommunális adóról szóló 26/1998. (V. 27.) sz. rendeletének
módosításáról
Celldömölk Város önkormányzatának a kommunális adóról szóló
26/1998. (V. 27.) sz. rendelete az alábbiak szerint módosul:
1. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az adó évi mértéke a 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott
adótárgyanként
- első adótárgy után, ha az lakás
4400 Ft
- első adótárgy után, ha az nem lakás
1500 Ft
- második és további adótárgyanként
750 Ft
2.§
A rendelet 6. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül k i :
(9) A városi tűzoltó egyesület vonuló tagjainak és a létesítményi
tűzoltóknak a lakás mint első adótárgyból 1500 Ft kedvezmény jár.
(10) A (9) bekezdésben érintettekről minden év január 1-jéig a
létesítmények vezetői, illetve az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke az
adóhatóságot hivatalos átiratban értesíti.
3-§
A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett méltányossági kérelem el
bírálását megelőzően az adóhatóság a kérelemben felhozott indokok
igazolására szólítja fel az adózót. A szociális körülmények feltárása
érdekében környezettanulmányt kér be.
4. §
A rendelet 7. § (6) bekezdése és a rendelet 16. § (4) bekezdése
hatályát veszti.
(6) A (4) bekezdésben megnyílt mérséklési lehetőség maximum az
5. § (1) bekezdés második francia bekezdésében rögzített - első adó
tárgy után, ha az nem lakásra vonatkozó - adómértékig terjedhet.
5. §
A rendelet 18. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(9) A vállalkozónak az adóelőleget félévi egyenlő részletekben az
adóév március 15-ig. illetve szeptember 15-Íg kell az önkormányzat
adószámlájára megfizetni.
6. §
Ez a rendelet 1999. január l-jén lép hatályba. A 2. § rendelkezéseit
azonban az 1998. évben is alkalmazni kell.
Celldömölk, 1998. december 16.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának
45/1998. (XII. 16.) sz. rendelete
a települési szilárd hulladékkal összefüggő' tevékenységről,
a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló
42/1996. ( X I I . 18.) sz. rendeletének módosításáról
1. §
A rendelet 9. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
9. § (3) A szolgáltatási díjak mértékére 1999. január l-jétől
1 fős háztartás esetén 2900 Ft (a kommunális adó tartalmazza)
2 fős háztartás esetén 2900 Ft (a kommunális adó tartalmazza)
+ 740 Ft (1 személy után fizetendő díj)
3 fős háztartás esetén 2900 Ft (a kommunális adó tartalmazza)
.+ 2 x 740 Ft = 1480 Ft (2 személy után
fizetendő díj)
4 fős háztartás esetén 2900 Ft (a kommunális adó tartalmazza)
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+ 3 x 740 Ft = 2220 Ft (3 személy után
Fizetendő díj)
5 fős háztartás esetén 2900 Ft (a kommunális adó tartalmazza)
+ 4 x 740 Ft = 2960 Ft (4 személy után
fizetendő díj)
Minden további háztartás esetén ez az összeg: 2900 Ft + az 1 főn
felüli személyek számának és az 1 személy után fizetendő díjnak (740
Ft) a szorzata.
2-§
Ez a rendelet 1999. január l-jén lép hatályba.
Celldömölk, 1998. december 16.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának
2/1999. (I. 27.) sz. rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1998. ( V I . 24.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a laká
sok és helyiségek bérletéről szóló rendeletét az alábbiak szerint m ó 
dosítja:
1. §
A rendelet 30. § (1) bekezdésének b) pontját az alábbi űj harmadik
francia bekezdéssel egészíti k i :
- Amennyiben a határozott idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező
bérlő a kéviselő-tcstülct 144/1997. ( V . 28.) sz. határozatával megál
lapított 3 éves lakásellátási programjában önkormányzati szervezéssel
épített lakásra vevőkijelölést nyert, űgy a határozott bérleti jogviszony
lejárta előtt is jogosult a lakás 6 évi bérleti díjának megfelelő összegű
térítésre.
2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Celldömölk, 1999. január 27.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának
3/1999. (I. 27.) sz. rendelete
a lakáshoz jutás és lakásbővítés helyi támogatásáról szóló
31/1998. (VI. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület a lakáshoz jutás és lakásbővítés helyi támoga
tásáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
l.§
A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Azok a legalább 3 éve celldömölki állandó lakcímmel rendelkező,
szociális körülményeik alapján rászoruló hátrányos helyzetű 2-3,
vagy többgyermekes családok, akik külön pályázati elbírálás alapján
a képviselő-testület 144/1997. (V. 28.) sz. határozatával megállapított
3 éves lakásellátási programjában - melléklet I I I / l . pontja szerint önkormányzati szervezéssel lakást építenek, az alábbi támogatásban
részesülnek:
a) a képviselő-testület által megjelölt helyen ingyen telekjuttatása,
b) a családban élő kiskorú gyermekenként 250 000 Ft vissza nem
térítendő és 100 000 Ft kamatmentes kölcsön támogatás
azzal, hogy a támogatott ingatlant 10 évi elidegenítési tilalom ter
heli.
Rendkívül indokolt esetben a képviselő-testület a tilalmat felold
hatja, feltéve, ha a támogatott az ingyen telek értékét és a vissza nem
térítendő támogatást, illetve a kamatmentes kölcsöntámogatást egy
összegben visszafizeti.
2-§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Celldömölk, 1999. január 27.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
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A csillagszórós műhely

MEGHÍVÓ

Beleptem sokszor annak idején egy kis mű
hely ajtaján. Egyszer azt kérdeztem Boznánszky
Feri bácsitól, hogy itt mindig karácsony van?
Mosolygott, de összeráncolta a homlokát. Miért
gondolod? - kérdezett vissza. Hát csak azért
gondolom, mert látom, hogy a köszörűkövön
sercegő csillagszórós fények ragyogják be a mű
hely homályát - feleltem.
Egyszer aztán bezárt az ajtó, a műhelybe nem
lehetett belépni. Nőtt a hiányérzet, s azon kezd
tünk tűnődni, mi lesz a kis műhely sorsa czekután? Szerencsére jó sorsa lett.
A fiú, édesapja „művének" folytalója kinyi
totta a kis műhelyt. László cégért sem váltolt,
azonban felfedeztünk valamiféle technikai vál
tozást. Új gép látható a műhelyben, és más el
képzelések is körvonalazódnak. Öröm ezt látni,
ez is a város része.
A kisipar, a kézművesség, a műhely tovább
él Boznánszky László által. Mindezért köszöne
tet próbál mondani ez a kis írás.
DJ.
Fotó: Hotónyi L.

A Létminimum Alatt Élők Társasága
Országos Érdekvédelmi Szervezetének
celldömölki vezetése március 5-én (pénte
ken) délután 17.30 órakor a celldömölki
Öregek otthonában adományozási estet ren
dez. Tisztelettel meghívjuk mindazon cell
dömölki lakosokai, akik a létminimum alatt
élnek. Ezen rendezvény célja adományozás
keretében segíteni a rászorultakat. Minden
jelenlévő 10 kg lisztet, illetve korlátlan
mennyiségben ruhaneműt vihet magával.
Ezenkívül kedveskedni kívánunk főtt
debrecenivel és üdítővel.
Az adományozáshoz az alábbi szemé
lyek és vállalatok adtak támogatást, amit
hálásan köszönünk:
Malomipari Rt., Horváth János igazgató,
CellBAU Kft., Kovács Győző,
Ferrosüt Kft., Szabó Károlyné,
Balogh Zsolt fuvarozási vállalkozó.
Zsolnai István,
a LAÉT celldömölki vezetője

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

18
10
7
6
3

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal

A hirdetési

díjakat

25 százalék

áfa

500
500
000
000
500

forint
forint
forint
forint
forint

terheli.

A többször, változatlan szöveggel hirdetők megjelenésenként

10% kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . cm. 12. szám alatti
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

Időjós madárvilág
Tavaszt jelző híradó, amikor februárban hazatérve megszólal a me
zei pacsirta. Októberben, novemberben távozik el tőlünk, Európa déli
részén és Észak-Afrikában telel át. Általában február végén, sokszor
még hótakarót találva érkezik, de trillája már felhangzik, jelezve a
tavasz jöttét. Ennek Örvendve köszönti a népi rigmus: „Dicső-dicső,
dicső / Kikelet-kikelet / Kivirít-kivirít / A virág mind." Ha borús idő
dacára magasan repül a pacsirta és szorgalmasan énekel, szép időt
vár.
Az erdei pintyek télre délre költöznek. Októberben indulnak, és
nagy csapatokban márciusban érkeznek vissza. Enyhébb időben átte
lelnek sokan a lakott helyekre behúzódva. Viharjelzők, e s ő előtt na
gyon nyugtalanok, „ha napfelkelte előtt csattognak a pintyek, sok jót
nem várhalunk a naptól: hamarosan elromlik az idő".
Csiripel a veréb Bálint napján, itt a tavasz, vége a télnek! Ha később
csiripel a téli hallgatás után, még várni kell a tavaszra.
N átlásd y L.

3*-

Megváltozott
nyitva tartás

ELOFIZETOI MEGRENDELŐLAP
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja c í m ű lapot, amelynek előfizetési díja

A celldömölki Kresznerics Ferenc K ö n y v t á r érte
síti olvasóit, hogy a. felnőtt
részleg a könyvtárosok to
vábbképzése miatt a követ
kezők 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.
1999. június 1-től
a korábbi nyitva tartás
szerint várjuk Önöket!
SZÍVES
MEGÉRTÉSÜKET
KÖSZÖNJÜK

1999. április I-jctől
D
D
D

egy é v r e
fel évre
negyedévre

948 forint,
474 forint,
237 forint.

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel!
Név:
Cím:.

Dátum:

L

Aláírás:

A m e g r e n d e l ő l a p o t a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. A z előfizetésről ott adnak
további tájékoztatást.
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A Honismereti Munkaközösség huszonöt éve
Mindig nagy érdeklődés kísér
te az úti beszámolókat, például
Porschy Tamás előadásait. Emlé
kezetesek maradnak az ópusztaszeri, a pannonhalmi vagy a zirci
kirándulások.

Fennállásának - 25. évfordulóját ünnepli a Kresznerícs Ferenc
Városi Könyvtár keretein belül müködíí Honismereti Munkakö
zösség. Negyedszázada annak, hogy Celldömölkön megalakult a
Honismereti Szakkör Káldos Gyula vezetésével. Egy olyan szel
lemi elit megjelenését jelentette ez a település akkori életében,
amely a város kulturális életéért tenni akart. És tett is.

A múlt
A város történetének kutatásá
val sokan foglalkoztak már (Pachcr Donát, Porkoláb István). A
későbbi kutatók munkáját meg
nehezítette, hogy a második v i 
lágháború során elpusztult a le
véltár. A dokumentumok feltárá
sa, a múlt megismerésének igé
nye indította cl a honismereti
mozgalmat. Ekkor fogalmazó
dott meg a Kemenesaljái Napok

Ejy kép a csesznek! var alatt

rendezvénysorozatának
ötlete.
Ebben az időben készült el a cell
dömölki járás valamennyi közsé
gének krónikája. Ekkor avatták
fel a 16 éves Petőfi szobrát Ostffyasszonyfán
vagy Berzsenyi
Dániel mellszobrát Egyházashetyén. A z 1972-es esztendő fontos
dátum volt nem csak a város, ha
nem a munkaközösség életében
is. Felavatták a K M K új épületét,
ahol helyet kapott a könyvtár is.
Az új intézményben megtercm-

A jelen

Káldos Gyula
tődtek a kutatás feltételei. Sze
rencsés dolog volt, hogy a
könyvtár vezetését, illetve a
Honismereti Munkaközösség irá
nyítását ugyanaz a személy látta
el: Káldos Gyula. Az akkor meg
hirdetett honismereti pályázatok
ra érkezett tanulmányok egyszer
re gazdagítoíták a könyvtárat és
a honismereti kör gyűjteményét.
Lassanként kialakult az a szerve
zeti forma, amely még ma is j e l 
lemző. Főleg kutatómunkával
foglalkoznak. A tagok javaslatá
ra indult az Életutak - kortörténet
sorozat. Zongor Ferenc iskola
múzeuma, Fehér Tamás vasúttör
téneti gyűjteménye vagy Hetényi
József összegyűjtött emléktár
gyai, fotói múzeumba kívánkoz
nának.

A közösség munkájának leg
nagyobb részét azok az előadá
sok jelentik, amelyeket a tagók,
megyei és országos hírű szakem
berek tartanak. Megtaláljuk a ré
gészeti, a város ipartörténetét fel
táró, a szőlőkultúra sokféleségé
vel foglalkozó előadásokat. A
programban egyaránt szerepel a
Kemenesalja természeti viszo
nyait bemutató vagy a vasút sze
repét méltató beszámoló. Sajtó
történeti, irodalmi emlékek, ne
ves emberek életét bemutató
előadásokat hallgatnak meg a ta
gok és az érdeklődők. A z okta
tásügy és a sport történetét feltá
ró dokumentumok is érdeklődés
re tarthatnak számot. Egyszóval
a munkaközösség az élet minden
területéről tud érdekeset, fontosat
mondani és mutatni.

A jövő
A honismereti kör alapító tag
jai közül nagyon sokan nincse
nek már az élők sorában. A je
lenlegi tagok nagy többsége is
nyugdíjas korú. Kellene egy kis
fiatalítás. Sok olyan jól képzett,
a város történelmét tisztelő és
megismerni akaró ember kellene,
mint Lenner Tibor. így vallott er
ről:
„A honismereti kör látogatói
közül a fiatalabb
generációhoz
tartozom. Megtisztelő
volt az,
hogy ez a közösség
befogadott.
Ma, amikor sorra alakulnak a ti
szavirág életű egyesületek,
nem
árt arra emlékezni, hogy van a
városunkban
egy
negyedszáza
dos múltra visszatekintő
munka
közösség. Tagjai cselekvő lokál
patrióták, akik mindenre kiterje
dőfigyelmükkel
és emékezetükkel
a legjobb értelemben vett város
védő munkát
végzik."
N.I.

Hibaigazítás

Kirándulás Ópusztaszeren

Előző számunkban tévesen je
lent meg egy dátum a jubileumi
rendezvényekről szóló cikkben.
Helyesen így hangzik: október
elején, 6 - 7 - 8 - á n kerül majd sor
az „Emlékezzünk, hogy építhes
sünk!" c í m ű rendezvényre.
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pedagógus mindig a legjobbat akarja a gyereknek"

Ürkúton is igazgatóként dolgozott. így me
gyénkbe is úgy érkezett, hogy az ott megfo
galmazott, kikristályosodott nézeteket igye
kezett programjába beleszőni.
- Minden munka alapja a fegyelem és a
rend. Az iskolában ez azt jelenti: a tanórákon
tényleges órai m u n k á n a k kell folynia, szere
tetteljes felnőtt-gyerek légkörben. Ars'poeticámat a tízparancs betartása és betartatása jel
lemzi. Számomra mind a mai napig jogi és
erkölcsi szabálygyűjtemény ez, mely megha
tározza az életem. A család és a közösség szá
momra érték. Olyan iskolai közösséget sze
retnék, ahol a szülők és a pedagógusok között
bizalom van. Szeretném, hogy az iskolákba
járó gyerekek szülei úgy éreznék, ők partne
reink a nevelőmunkában, és megbecsüljük
őket. Hiszen mindannyian a legjobbakat sze
retnénk a gyerekeknek adni. Mindezt úgy kell
megvalósítanunk, hogy a felnőttnek tekinté
lye legyen a gyerek szemében. Csak így fogja
elhinni, hogy mindenki az ő javát akarja, még
ha néha lélekölő erőfeszítéseket is kell ezért
tenni - fogalmaz az új igazgató.
- Ezek szerint a keresztényi elvek és
élet-filozófia szerint élek. Ú g y szeretnék
szabad lenni, szabadon cselekedni, hogy má
soknak is megmaradjon a szabadság igénye
és érzete. „Az élet él, és élni akar", ahogy
ezt Ady Endre, legkedvesebb költőm monda
ná.
Németh I .

Bemutatkozik a jánosházi
Batthyány iskola új igazgatója
1998. december elsejétíil új igazgató
áll a jánosházi Batthyány Lajos Általá
nos Iskola élén. Hosszú volt az út, mely
Takács Nándort megyénkbe vezette.
Takács Nándor 1951-ben született BorsodAbaúj-Zemplén megyében. Az általános is
kola elvégzése után Miskolcon folytatta k ö 
zépiskolai tanulmányait. Innen az NDK-ba
kciült, és ott, mint hengerész dolgozott 3 éven
keresztül. Innen ered a német nyelv ismerete,
melyet - állítása szerint - középfokon beszél.
Amikor visszatért Magyarországra, a Borsodi
Vegyi Kombinátban mint rendszervezetó he
lyezkedett el.
Ezt követően - egy nagy váltással - képe
sítés nélküli pedagógusként tanított Hídvégargón. Majd a katonaság következeit. Két év
Jászberényben eltöltött katonai szolgálat után
visszakerült Híd vég argóra. Ekkor nősült
meg. Házasságából két gyermeke született:
Tímea (aki egyetemi hallgató) és Péter (aki
gimnazista Veszprémben). A hetvenes évek
közepén felvételizett Nyíregyházára, a Bes
senyei György Tanárképző Főiskola magyar

történelem szakára. Ennek elvégzése után két
évig tanított, majd megpályázta a Hídvégargói Közös Tanács tanácselnöki posztját.
Mindössze 32 éves volt, amikor ezt a megbí
zatást elnyerte.
A '85-ös választásokon azonban m á r nem
indult, mert sikerrel pályázott meg egy vész
tői állást. Itt bét évig dolgozott, miközben
egyetemre járt. Tanulmányait azonban egész
ségügyi problémák miatt nem tudta befejezni.
Ezt követően Veszprém megyébe került,
Úrkútra. A településen főleg svábok élnek,
akik „zárt közösséget alkotnak", nehéz az el
várásaiknak megfelelni. Takács Nándor - sa
ját bevallása szerint - legtermékenyebb hat
évét töltötte itt el. A számítástechnikai tante
rem felszerelésétől a sportélet fellendítésén át
mindent mcpróbált a község és a közösség
érdekében. Mégis, amikor a '98-as választá
sokon elindult, nem került be a település kép
viselő-testületébe. Ez a keserves tapasztalat
indította arra, hogy elhagyja a falut, és
megpályázza a jánosházi iskola igazgatói ál
lását.

CELLDÖMÖLK VAROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A MÜLLEX-CELLDÖMÖLK K F T .

Nálunk ingyen hirdethet

„Gyűjtsd a papírt egy tisztább jövőért!"
címmel papírgyűjtési versenyt hirdet
a celldömölki általános iskolák osztályai
részére.

Március végéig Ön ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új Kemenes
aljában. Töltse ki az alábbi hirdetési bonuszt, és küldje el szerkesztősé
günk címére: Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500).
A borítékra kérjük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket
fogadjuk cl ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott, eredeti bonu
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 valódiságéiért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.)

A papírgyűjtési verseny 1998. október 15-én
kezdődött és 1999. május 15-éig tart.
Az egész város területén gyűjtsétek össze az újságpapírt,
\ a kartont, a csomagolópapírt stb.
Az összekötözött hulladékpapírt a M Ü L L E X K F T .
Celldömölk, Temesvár u. 16. sz. alatti telephelyén lehet leadni
páros hét csütörtökön 13-16 óráig.
A leadott papírért

pénzt kaptok, és értékes
várnak
betűieteket.

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja

nyeremények

FŐDÍJ:
ISKOLÁNKÉNT l - l OSZTÁLYNAK
2 NAPOS KIRÁNDULÁS
Fogjon Össze az egész osztály!
Minél több papírt gyűjtötök össze, annál nagyobb esélyetek
van a győzelemre.
De azt se feledjétek, hogy az összegyűjtött papír
újrahasznosításra kerül, és ezzel T i sok fa életét mentitek meg,
rengeteget tesztek a környezet védelméért.
Mindenkinek jó munkát kívánnak

A hirdetés feladója:
címe:

a verseny kiírói.
dátum

aláírás
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Közös érdek a bűnözés továbbterjedésének
megakadályozása
Tisztelt Vas Megyei
Polgárok!
Az országos tendenciához képest később,
de sajnos megyénkben is jelentősen megnö
vekedett az ismertté vált bűncselekmények
száma. Különösen a vagyon elleni bűnözés
az, amely veszélyezteti a lakosságot, eseten
ként kárt és nem kevés bosszúságot okozva
ezzel Önöknek.
Ez a negatív változás elsősorban menynyiségi, hiszen megyénkben m é g nem k ö 
vetkezett be a bűnözés olyan jellegű átala
kulása, amely súlyosabb helyzetet teremt
hetne. Vas megyében nem működnek
szervezett bűnöző csoportok, a rendőrség
lakossági támogatottsága j ó . Önök pedig

igénylik a biztonságot, és hajlandóak is ten
ni érte.
A közbiztonság közügy, a probléma össz
társadalmi, éppen ezért a megoldásnak is
annak kell lennie. Valamennyiünk jól felfo
gott érdeke, hogy megakadályozzuk a bű
nözés továbbterjedését.
Meggyőződésünk, hogy az önkormány
zatok, a civil szervezetek, a lakosság és a
rendőrség összefogásával ez a feladat meg
oldható. Mai helyzetünkben még van esé
lyünk a biztonság fenntartására és - remé
nycink szerint - javítására.
Ezért döntött úgy a Vas Megyei Közgyű
lés, hogy cl kell készíteni egy olyan társa

dalmi programot, amely a közbiztonság ja
vítása, a bűnözés elleni összefogás érdeké
ben elemzi és prognosztizálja a várható fo
lyamatokat, valamint ajánlásokat tesz a szé
les körű Összefogásra épülő tennivalókra.
Az érdeklődők számára a részletes meg
előzési program a Vas Megyei Rendőrfőkapilányság Bűnmegelőzési Osztályán tekint
hető meg, illetve a sárvári, a celldömölki, a
kőszegi, a körmendi, a vasvári rendőrkapi
tányságokon, valamint a szentgotthárdi, a
büki és a répcelaki rendőrőrsökön.
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Szombathely

Szolnokról is érkezett kérelem

Gazdára találtak Bobán az ingyentelkek
Ingyentelkek kimérését határozta el Boba község önkor
mányzata. A meghirdetést követő kilencedik napon már ki
lenc telekre volt érdeklődő.
Még 1992 augusztusában ha
tározta el az akkori önkormány
zat, hogy a falu halálában lévő
telkeken lakóutcát alakít ki. En
nek várható költségeiről tervezet
is készült. Az 1998 októberében
megválasztott önkormányzat el
ső teendői közé tartozott annak a
tervnek a kidolgozása, melynek
eredményeként meghirdethették
az építési területeket. A közmű
vesített telkek iránt nagy igény
mutatkozott. Jöttek jelentkezők a
közeli falvakból - Nagypiritről,

Káldról - , de a távolabbi Szom
bathelyről, sőt még Szolnokon is
akadt olyan ember, aki Bobán
szerelne letelepedni.
Az Önkormányzat közjegyző
által hitelesített szerződést irat
alá minden jelentkezővel. Esze
rint: a község önkormányzata in
gyen adja a telket. A leendő tu
lajdonos pedig vállalja, hogy egy
éven belül építési engedélyt mu
tat be, illetve azt, hogy öl éven
belül használatbavételi enge
déllyel fog rendelkezni. Az Ön-

MEGNYÍLT

kormányzat további engedmé
nyeket tesz a leendő háztulajdo
nosoknak: a közműdíjakat {100
ezer forinlot) két részletben is be
lehel fizetni. Ugyanakkor a falu
vezetése szeretné elejét venni a
spekulációnak, ezért Öt év elide
genítési tilalmat jelöl meg a tel
kekre.
A településen tehát hamarosan
új házak sorakoznak a nemrég
nyitott utcában. A z építkezések
száma eddig is jónak volt mond
ható, hiszen a tavalyi évben is öt
család költözött új házba. A fo
lyamatban lévő házépítések szá
ma jelenleg három, egy kis tele
pülés életében nem is olyan rossz
mutatók ezek*
- M i vonzza az embereket Bo
bára? - kérdeztük Szabó Ferenc
polgármestertől.
- Munkalehetőséget nemigen
találunk a faluban. A z a kevés,
ami mégis van, csak a meglévő

intézmények fenntartásához kap
csolódó, elenyésző számú lehe
tőség. Földrajzi fekvése azonban
jó lehetőséget nyújt mindazok
számára, akik Jánosházára, Cell
dömölkre vagy Sárvárra járnak
el dolgozni. Bízunk abban, hogy
a hozzánk é r k e z ő emberek jól
fogják érezni magukat a m i kis
falunkban. Az első lépcsőt a kap
csolatok kialakítására mindjárt
az építkezés jelenti. A faluban
élő és építkező emberek könynyebben találnak segítséget, hisz
itt élnek rokonaik, ismerőseik. A
hamarosan hozzánk érkezők pe
dig nem ismernek senkit.
Meg kell, hogy találják a se
gíteni tudó és akaró embere
ket a faluban. A z építkezéshez
sok szorgos kézre van szükség.
A kalákában végzett munkának
pedig közösségformáló
ereje
van.
N.

VIDEOTECHNIKA

S Z Í e:

ÍZ

C e l l d ö m ö l k ö n a S á g i u . 1 6 . sz. alatti

Celli szerviz: 95/420-084; Soproni Központ: 99/318-587

a celldömölki
Szent Márton Patika
Celldömölk, Sági u. 3. (a kilencemeletes mellett)
Tel.: 95/420-333

TV - VIDEÓ - HIFI
KAMERÁK,
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK,
COMPUTER MONITOROK
szervizelése
garanciával.

és

javítása

FODOR TAMAS o k i . ü z e m m é r n ö k
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1900 0 SZÁZÉVES A C E L L I SPORT * 2000
2. Először „acélcipőket" kötöttek
Településünkön 1900. november 11-én alakult meg az első sportegyesület, a KisCzelli Korcsolyás Egylet. Ettől az időponttól számítjuk a város szervezett sport
életének létrejöttét. A közelgő jubileumra való tekintettel az Új Kemenesalja elkö
vetkező számaiban egy-egy sporttörténeti szempontból jelentősebb esemény felele
venítésével kívánunk emlékezni a celldömölki sportélet első évszázadára.
1900. Az év vége fele, egészen pontosan
november 11 -én délután 2 órakor megalakult
a város első sportegyesülete. A Kis-Czelli
Korcsolyás Egylet létrejötténél Kis-Czell ér
telmisége és a vasutas vezetők bábáskodtak,
dc néhány földbirtokos és kereskedő is támogatólag részt vett az alakuló közgyűlésen. A z
alakuló közgyűlést a Sas szálloda különter
mében tartották. (A Sas szálloda épülete még
áll, a Hollósy téri Flórián-szobros házban
•volt). A z alakuló közgyűlési dr. Udránszky
Sándor járási albíró készítette elő. A közgyű
lésen pedig az általa kidolgozott terveket is
mertette, s „így nem annyira vitára, mint in
kább barátságos eszmecserére került sor." A
résztvevők egyhangúlag az egylet megalakí
tása mellett voksoltak, és a közgyűlés korel
nökének, dr. Nagy József közjegyzőnek a ja
vaslatára hét tagból álló tisztikart választot
tak.
Településünk első sportegyesületének el
nöke Zathurcczky Géza mezőgazdász, alel
nöke Kelemen Tivadar MÁV-állomásfőnök,
titkára Saucr Gusztáv MÁV-tiszt, pénztárosa
Várallyai István banktisztviselő, jegmestere
Roskovctz Lajos MÁV-pályameslcr, jogtaná
csosa dr. Plctnics Ferenc ügyvéd, orvosa pe
dig dr. Király János községi orvos lett.
Jégpályának az egylet telekkönyvilcg meg
vásárolta a fűtőház melletti kubikos gödröt.

melyet K u n D e z s ő MÁV-kullúrmérnök tervei alapján alakítottak k i . A korcsolyás egylet
megalakulása utáni napokban élénk tagszer
vező munka kezdődött el, melynek eredmé
nyeként az év végére már 70 tagja lelt a sport
egyesületnek. A tagok az 5 koronás éves tag
díj befizetésével jogot nyertek a jégpálya i n 
gyenes használatára.
1901. A város első sportlétesítményének,
a jégpályának a felavatása január 6-án volt.
Nagyszámú közönség előtt az egylet elnöke
mondóit avatóbeszédet, melyei kitörő lelke
sedéssel fogadtak a megjelent kis-czclliek. A
kedvező időjárás a pompás korcsolyatéren
„acélkemény jegűvé fagyasztotta a vizet, s hívogatólag kacsingatott a korcsolyasport hó
dolóifelé."
Az avatóbeszéd után a korcsolyá
zók „bevonulva Télapó e templomába, átad
ták magukat a zord évszak ez egyetlen élve
zetének", és a kezdők megtelték első botla
dozó lépéseiket a tükörsima jégen, míg a ha
ladók, akik eddig az öntések vizein korcso
lyáztak, most vígan rótták a köröket a remek
jégfelülelű korcsolyapályán.
A Kis-Czelli Korcsolyás Egylet kerete k ö 
zött az évek során sokan tanultak meg a jégen
siklani. A kezdők részére
„tanulószánokat"
(fakutyát) szereztek be. A haladók részére
jégünnepélyeket tartottak.
1903. A tagság szórakoztatására sportbálo-

Az Eötvös Loránd Általános Iskola 1997. évi diákolimpiai aranyérmes csapata. Alinak:
Józsa Péter, Kazár! Attila, Grebenár Gábor, Császár Gábor, Németh T a m á s , Fekete
László, Süle Nándor edzö. Térdelnek: Szakos Balázs, Tarczy Pál, Eröss Péter, Polgár
Ádám, Rozinán Gergő. A képről hiányzik: M e c s é n Norbert. Jubileumi különszámunk
ban tévedésből nein ez a kép jelent meg, amiért elnézést kérünk az érintettektől.

kat szervezett a Hungária szállodában a kor
csolyás egylet vezetése. Az elsőre február 2án került sor. A bált 12 leány és 14 asszony
táncolta végig k i világos-ki virradtig. A KisCzcII és Vidéke c. helyi lap az alábbiakat írta
a bálról: „A kis-czelli korcsolyázó
egyesület
által, saját pénztára javára rendezett... tánc
mulatságon számosan vettek részt s kedélyes
ség tekintetében egyike volt az idei farsang
legsikerültebb
táncmulatságának."
A korcsolyás egylet azonban csak a ke
mény téli időkben tudott sportolási lehetősé
get biztosítani. Amikor a jégpályán korcso
lyázásra alkalmas és biztonságos, 14-15 cmes j é g várta az egylet tagjait, akkor azt a Sza
bó-féle vendéglő és a járásbíróság épülete
előtt kitűzött fehér zászlók adták tudtul az
érdekelteknek. A vezetőség a jégpálya mellé
épített egy faházat, melyet melegedőként
használhattak a korcsolyázók. A korcsolyás
egylet a kezdettől alkalmazott egy „szolgát"
a jégpálya karbantartására, valamint a höl
gyek korcsolyáinak felkötésére.
December 15-én elhunyt Zathureczky G é 
za, a Kis-Czelli Korcsolyás Egylet első és
egyben ulolsó elnöke. Ugyanis 1903. decem
ber 31-én a Kis-Czell és a Nemes-Dömölk
helységnevek lekerültek Magyarország térké
péről, mivel a belügyminiszter 101.232/1903.
sz. rendeletével a két községet Celldömölk
néven egyesítette.
1904. Nem csak a helységnév változott,
hanem a korcsolyás egylet elnevezése is. A
január 10-ére összehívott sportközgyűlés al
kalmával a korcsolyás egylet a Celldömölki
Korcsolyás Egylet nevet vette fel. A névvál
toztatás kapcsán átdolgozták az alapszabályt,
melyet a belügyminiszter decemberben a
123.405/904/III.a. szám alatt hagyott jóvá. A
közgyűlésen elnöknek Kelemen Tivadar állo
másfőnököt választották meg. A z új alapsza
bály értelmében a korcsolyás egyletnek „ tag
ja lehetett minden tisztességes egyén, férfi és
nő", aki a tagok sorába a szabályzatnak meg
felelően felvételt nyert.
1905. A vasutasok közreműködésével és
fáradozásával, valamint a korcsolyás egylet
anyagi áldozatával a vönöcki úti jégpályát
úgy újították fel, hogy az a „legkényesebb
igényeket is kielégítette". Az enyhe teleknek
köszönhetően a következő években a korcso
lyázás kárhozatra lett ítélve. Ennek hatására
feledésbe merültek a szép korcsolyázási na
pok, és a jégpálya is elbitangóiódott.
1907. Á j é g „hizlalására" kedvezőre for
dult időjárás reményében december 8-án új
jáalakult a korcsolyás egylet, amely nevét
Celldömölki K o r c s o l y á s Egyesület névre
változtatta. Elnöke továbbra is Kelemen T i 
vadar, míg alelnöke dr. Hetthéssy Elek járási
főorvos lett. A sportegyesület vezetése gyor
san újjávarázsolta a jégpályát, és ettől kezdve
- ha kedvezett az időjárás - az egyesület tag
jai felköthették az „acélcipőket".
Sőt, vasár
naponként cigányzenére róhatták a köröket,
és táncra perdíthették partnernőiket a korcso
lyázást kedvelő fiatalok.
-tim -
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A CVSE NB-s csapatainak sorsolása
ASZTALITENISZ
Időpont
Február 28.
Február 28.
Március 20.
Március 20.
Március 27.
Április 10.
Április 17.
Április 17.
Május 1.
Május 1.
Május 8.
Május 8.

Osztály
NB I I .
NB ÜL
NB I I .
NB I I I .
NB I I I .
NB I I .
NB I I .
NB I I I .
NB I I .
NB III.
NB I I .
NB I I I .

Mérkőző csapatok
Szombathelyi A K II.-CVSE MÁV-ÉPCELL
Mosonmagyaróvár-CVSE MÁV-ÉPCELL I I .
CVSE MÁV-ÉPCELL-Nass-BVSC
//.
CVSE MÁV-ÉPCELL
IL-Herend
Hévíz II.-CVSE MÁV-ÉPCELL
Pécsi JPTE-PEAC II.-CVSE MÁV-ÉPCELL
CVSE
MÁV-ÉPCELL-Veszprém
CVSE MÁV-ÉPCELL I!.-Szombathelyi Vízéplek
Székesfehérvári Fejérvíz-CVSE MÁV-ÉPCELL
CVSE MÁV-ÉPCELL IL-GyŐri Vertikál
Ajkai Bányász-CVSE MÁV-ÉPCELL
CVSE MÁV-ÉPCELL II.-Győri Elektromos

Felnőtt
11.00
11.00
11.00
15.00
14.00
11.00
11.00
15.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Ifj.
—

—

"

-

KÉZILABDA
Március 20.
Március 20.
Március 27.
Március 27.
Április 3.
Április 3.
Április 10.
Április 11.
Április 17.
Április 18.
Április 24.
Április 24.
Május 1.
Május 1.
Május 8.
Május 9.
Május 15.
Május 16.
Május 22.
Május 23.
Május 29.
Május 29.

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

férfi
női
női
férfi
férfi
női
férfi
női
női
férfi
férfi
női
női
férfi
férfi
női
női
férfi
férfi
női
férfi
női

CVSE-CELLKOLOR-Sopron
Budapesti TT BAU SC-CVSE JUB-CELL
CVSE JÜB-CELL-Győri
DSK
Tatai Honvéd AC-CVSE-CELLKOLOR
CVSE-CELLKOLOR-BaUitonalmádi
Balatonalinádi-CVSE JUB-CELL
CVSE-CELLKOLOR-Sz.-i
Honvéd Szondi
CVSE
JUB-CELL-Tatabánya
Sárvár-CVSE JUB-CELL
Veszprém FOTEX II.-CVSE-CELLKOLOR
'CVSE-CELLKOLOR-Győri
Mischek
CVSE JUB-CELL-Tatai
Honvéd AC
CVSE
JUB-CELL-Komárom
Győri Széchenyi Főiskola-CVSE-CELLKOLOR
CVSE-CELLKOLOR-Alsóörs
CVSE
JUB-CELL-Csorna
Hegykő Fertőmenti KC-CVSE JUB-CELL
Sz,-i MÁV Előre-CVSE-CELLKOLOR
NIKE Fűzfői AK-CVSE-CELLKOLOR
Herend-CVSE JUB-CELL
Környe-CVSE-CELLKOLOR
Bük-CVSE JUB-CELL

18.00
16.00
16.00
17.00
18.00
17.00
18.00
11.00
16.30
17.30
14.15
16.00
11.00
13.00
18.00
11.00
16.00
10.30
15.00
13.00
16.00
16.00

16.15

-18.45
16.15
15.00
16.15

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

Június 20.

NB I I I .

WT
U

§
W

III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
ni.
Hl,
III.
III.
III.
III.
III.

Soproni VSE-GYSEV-CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Amók Nyomda-Tapolcai Honvéd-Bauxit SE
CVSE-Antók Nyomda-Csornai SE
Jánossomorjai SE-CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Ajkai SE
FC Keszthely-CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Kőszegi
SE
Herendi Porcelán SK-CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Lenti TE
Pápai ELC-CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Répcelaki
SE
Cseprcgi SE-CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Kapuvári
SE
Lébényi Földgép-Agro SECVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Pelöhéizi Cukorgyári SE

CELLDÖMÖLK VAROS
O N K O R M

Á N Y Z A T Á N A K LAPJA

KEMENESALJA

Az Alsósági Tornacsarnokban
rendezték meg az általános iskolá
soknak az alapfokú asztalitenisz
bajnokságot. A verseny első helye
zettjei vehetnek részt a megyei
döntőn.
A bajnokság dobogós helyezett
jei:
Lányok:
5-6. osztályosok:
1. Balázs Dorottya, 2. Zsömlye
Viktória, 3. Hanzsér Adél
7-8. osztályosok
1. Németh Bettina, 2. Sali Vero
nika, 3. Tanai Veronika
Fiúk:
5-6. osztályosok:
1. Horváth Balázs, 2. Deé Gá
bor, 3. Kovács Krisztián (Eötvös)
7-8. osztályosok:
1. Boda Péter, 2. Enzsöl József,
3. Farkis Szabolcs
(Akiknél nem tüntettük fel az is
kolát, valamennyien a Berzsenyi
Lénárd Általános Iskola tanulói.)
V.L.

-18.00
16.00
17.45

Apróhirdetések

-16.15

Rokkantkocsi, tv, fotel,
szobai wc eladó. Érdeklődni:
95/421-891.
Pénztárgép eladó. Tele
fon: 423-834.
41 + 19 négyzetméteres üz
lethelyiség kiadó Celldömöl
kön. Telefon. 421-014.
Vállalkozói
engedélyek
váltása
az
Ipartestületnél.
Celldömölk, Géfin tér 8.
Régi családi ház eladó. Ér
deklődni 20 óra után a 421703-as telefonszámon.
Csecsemőmérleg kölcsön
zés, javítás, hitelesítés, árusí
tás. Sárvár, Deák F. u. 5.
VI/27. Telefon: 06-20-9361¬
574.
Kétéves plüss ülőgarnitú
ra megkímélten eladó. Érdek
lődni este 6 után. Telefon:
95/420-158.
Autószerelés gyorsan, ol
csón, szakszerűen. Sebesi, Sit
ke.
Jó állapotban lévő világos
szekrénysor
eladó.
Cím:
Celldömölk, Kodály u. 5/A.
(Szakácsné)

13.00
17.30
12.00
16.45
11.00
17.45
17.45

LABDARÚGÁS
Március 14.
Március 21.
Március 28.
Április 4.
Április 11.
Április 18.
Április 25.
Május 2.
Május 9.
Május 16.
Május 23.
Május 30.
Június 6.
Június 13.

Diáksport

14.30
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

12.30
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.00
14.30
14.30
15.00
15.00
15.00
15.00

17.00
17.00

15.00
15.00

Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • A szerkesztőbizottság tagjai: Dala
József, Györe Géza, t Horváth Lajos (örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy
Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Tulok Gabriella, Völgyi László. • Felelős szerkesztő:
BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. •> Nyomdai előké
szítés: Szignatúra Kft., Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175

