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

Megemlékezés 
március 15-én 

A város idén is méltó módon emiékezeit. 
A 150 évvel ezelőtt történtek tiszteletére több 
nívós rendezvény zajlott Celldömölkön. 

Március 13-án a Gáyer Gyula Általános 
Iskolában a délelőtti ünnepi megemlékezés 
után délután történelmi vetélkedőt rendeztek 
a diákoknak, akik 3 fős csapatokban képvi
selték osztályukat. Az előzetes feladatlapok 
kitöltése után a pénteki vetélkedőn elméleti 
és gyakorlati feladatokat kellett megoldani. 

(Folytatás a 2. oldalon) Fáklyás futatok a KMK elölt 

Beíratás az általános iskolákba 
Celldömölk városban a tanköteles korúak be-

íratása 1999. április 15-én (csütörtökön) 8 órától 

17 óráig, április 16-án (pénteken) 8 órától 12 
óráig lesz. 

A vidéki tanulók beíratására április 21-én 
(szerdán) 8-tói 17 óráig kerülhet sor. 

Városok 
polgármesterei 

találkoztak 
Március elején ötödik alkalommal rendezték 

meg a városi polgármesterek országos találko
zóját, amelynek ezúttal Szekszárd adott otthont. 
Városunkat Tima László alpolgármester képvi
selte a rendezvényen, aki tájékoztatót adott la
punknak. 

A Tolna megyei székhelyen mintegy ezer 
polgármester, alpolgármester és jegyző találko
zott egymással, hogy eszmecserét folytasson ak
tuális várospolitikai kérdésekről. Szekszárd vá
ros polgármestere köszöntötte a vendégeket, 
majd konnányfórum keretében Pintér Sándor 
belügyminiszter, Dávid Ibolya igazság
ügyin iniszter, valamint Harrach Péter szociális 

(Falvtátás a 2. oldalon) 

— — : 

TAVASZI STRAUSS NAPOK 
Programajánlat: 

Március 27. Ingyenes tavaszi átvizsgálás 
Autóbemutató, tesztvezetés 
Focus-totó értékes nyereményekkel 

Eredményhirdetés: 1600 
Gyermekrajz-verseny 

Eredményhirdetés: 1600 

A k c i ó s k í n á l a t : 

Március 28. 
AUTÓSZALON  
STRAUSS m Ingyenes tavaszi átvizsgálás 

Autóbemutató, tesztvezetés 
1000-1200 Tavaszi koncert 
11W-12W Húsvéti meglepetés gyerekeknek 
15°°-tó*l Show Mészáros Tiborral, erőemelő* 

világ- és Európa-, 7-szeres magyar bajnokkal 
Locsolóvers-költő verseny, Várjuk a legjobb locsolóverseket! 

1600 Eredményhirdetés 

Látogasson meg bennünket! 

STRAUSS AUTÓSZALON 
Szombathely, Zanati u. 58. 

Tel. 94/512-860 
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Megemlékezés 
Celldömölkön 
március 15-én 

(Folytatás az I. oldalról) 

Készítettek huszárcsákót, írtak toborzóvcrsc-
ket, gyűjtöttek 48-as katonadalokat, amelyek
nek előadását is pontozta a zsűri. A korhű 
környezetben jó hangulatban telt az ünnepi 
délután. 

Az Eötvös Loránd Altalános Iskola törlc-
nelini napot szervezett a forradalom és sza
badságharc emlékére. Reggel 8 órakor kez
dődölt a program egy történelmi vetélkedő
vel, melyben minden osztály részt vett, törté
nelmi totót töltöttek k i , 48-as dalokat énekel
tek, csatakiáltást választoltak, zászlót és pla
kátot készítettek a diákok. A délelőtt az isko
lai emlék műsorral zárult. Délután fakultatív 
programokon vehettek részt a tanulók. A 
„Pilvax Irodalmi Kávéházban" versmondó 
verseny zajlott, melyen tréfás Arany és Pető
fi-verseket szavallak a gyerekek. A zsiíri stí
lusosan teával kínálta a versenyzőkel. Osztá
lyonként 2-2 fő vehetett részt a plakát tervező 
versenyen, ahol a feladat 48-as plakátok szá
mítógépes tervezése volt. 

A nap legfontosabb és legnehezebb felada
ta az a történelmi vetélkedő voll , amelyen 5 
l'ős csapatok versenyezlek egymással. A fel
adatok megoldása komoly tárgyi tudást és 
alapos felkészülést igényelt a versenyzőktől. 
Aki egyik vetélkedőn sem vett részt, videón 
megnézhette A kőszívű ember fiai c ímű Jó
kai-regény alapján készült szép magyar f i l 
met. A diákok számára a legizgalmasabb az 
eredmények kihirdetése és a történelmi nap 
értékelése volt, ami 4 órakor kezdődött. A 
program viszont még korántsem ért véget a 
díjak kiosztása után. A Kemenesalja Nép
tánccsoport néhány tagja táncolni tanította a 

Az alsósági városrészt;!) pénteken (12-énJ délután tartottak meg az ünnepi megemlékezést a városrész 
iskolásai és lakosai. Az ünnepi beszéd elhangzása után, melyet Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető 
mondott, koszorút helyeztek el Berzsenyi Lénárd reliefjénél. Az ünneplő közönség ezután az iskola előtti 
parkból a tornacsarnokba vonult, ahol színvonalas ünnepi műsor részese lehetett. 

fiatalokat a programzáró táncházban az ese
ménydús nap végén. 

* 
A városi megemlékezésre március 15-én 

került sor. Hétfőn délelőtt 10 órakor ünnepi 
istentisztelet volt a celldömölki református 
templomban. Este 6 ólától fáklyás felvonu
lásra hívták a város polgárait. A fáklyás me
netek a Berzsenyi Dániel Gimnázium előlti 
térről és a Bartók Béla-József Attila utca ke
reszteződésétől indultak. A sötétben lobogó 
lángok meghitt hangulatot teremtettek az em
lékezéshez. 

Az ünnepség a Kemenesaljái Művelődési 
Központ előtti téren zajlott. Hetényi Endre, 
a celldömölki önkormányzat kulturális bi
zottságának elnöke ünnepi beszédében k i 
emelte, hogy mennyiben hasonlít az az út, 
amelyet a 48-as forradalom jelölt ki és az, 
amelyen most, a X X . század végén nyugat 
felé, Európa felé igyekszünk. Bár eltelt 150 
év, á cél mégis ugyanaz: „Magyarnak lenni 
Európában, és európainak lenni Magyaror
szágon. A polgári fejlődés által csatlakozni a 

haladó nyugathoz, ugyanakkor megőrizni 
nemzeti értékeinket." A fiatalokat pedig arra 
buzdította, hogy legyenek olyan bátor embe
rek, akik nem féltve j ó hírüket, karrierjüket, 
kiállnak az igazság mellett, vállalva ennek 
esetleges következményeit, úgy, ahogy ezt 48 
hősei is tették. 

A Kemenesalja Néptánccsoport egy tánc
fantáziával tisztelgett az ünnep és az évfor
duló előtt. A koreográfiát Ipsics Péter készí
tette. A műsorban közreműködött a Berzse
nyi Dániel Gimnázium két tanulója is. Szabó 
Zoltán Petőfi Sándor 1848 c ímű művét. Ko
vács Nóra pedig Lagarde A magyar ébredés 
dala című versét adta elő. 

Az ünnepség ulán Makkos Is tván polgár
mester megkoszorúzta a Kossuth Lajos utcai 
Széchenyi-emlékművet. A koszorúzásnál 
közreműködött az Ádám Jenő Zeneiskola fú
vószenekara. 

Az ünneplők végül a temetőbe vonultak, 
és megkoszorúzták Virághalmi Ferenc hon
védszázados sírját is. 

K. N. 

ki hinné a felvételt szemlélve, hogj a békésen folydogáló kis patak, a ( ima keiiieiiesszeiltmarton 
halárában március elején kilépett a medréből, és mezőgazdasági területeket öntött el...? völgyi 

Polgármester-találkozó 
(Folytatás az l. oldalról) 

és családügyi miniszter tartott előadást, illetve 
válaszolt a feltett kérdésekre. 

Elhangzott egyebek közt, hogy az ország 
3176 települése közül ezernél is több az önhi
báján kívül hátrányos helyzetben lévő. Fontos 
számunkra is az a konnányszándék, aminek ér
telmében a jövőben úgy kell elosztani a norma
tív támogatást, hogy az érintett települések hát
rányos helyzete megszűnjön. 

A régiókkal kapcsolatban aláhúzták, hogy a 
városoknak és a hozzá tartozó kistérségeknek a 
szerepe nőni fog, de a megye sem szűnik meg. 
Nem szabad azonban mereven ragaszkodni a 
régiók földrajzi határaihoz, hiszen egy-egy ré
giónak akár három központja is lehet: egy kul
turális, egy gazdasági és egy mezőgazdasági. 

A hivatalos részt délután sport- és kulturális 
rendezvények, majd jótékonysági bál követte. 

Tima László mindezek mellett elégedettség
gel beszélt a rendezésről, és felsőfokon Szek
szárd város rendezettségéről és tisztaságáról. 

-völgyi-
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Húsvéti gondolatok - új távlatok 
Mindennapi tapasztalatunk az emberi élet kor

látozott volta, az élmény, hogy nem vagyunk 
mindenhatók, mindentudók, és hála Istennek 
még azok az embertársaink sem azok, akik ma
gukról azt hiszik vagy szerelnék elhitetni. Véges 
az erő, a tudás, a hatalom, a nekünk adatott idő, 
minden technikai lehetőség és vívmány ellenére 
is. 

Az egyik oldalon fájdalmas élményünk a vé
gesség, a korlátozottság, mert sok jó és szép él
ménytől, lehetőségtől, emberi kapcsolattól foszt 
meg minket idő előtt vagy egyáltalán, újra és újra 
figyelmeztetve minket az élet egyszeri és megis
mételhetetlen voltára. 

A másik oldalon pedig talán örülünk, hogy 
semmilyen gazdasági és/vagy politikai hatalom 
nem korlátlan, hogy a szenvedésekkel, nyomorú
ságokkal, istentelenséggel és gonoszsággal meg
terhelt emberi élet nem végtelen. 

Húsvétkor, ha nem a saját magunk ajándékozó 
kedvét vagy éppen a termékenységet, mint az élet 
egyik alapvető mozgatóerejét ünnepeljük (tojás, 
locsolóvíz), hanem valóban azt. amire ez az ün
nep adatott, akkor új távlat nyílhal meg a szá
munkra. A távlatot Jézus Krisztus kereszthalála 
és feltámadása nyithatja meg nekünk, az isteni 
erő a Szentlélek által. A kereszthalál egyszerre 
helyettes áldozat, ami sokaknak botránkoztató 
vagy bolondságnak tűnő fogalom, s ugyanakkor 
jelenti az emberben meglévő istentelen és ember
telen rész megölettetését is. 

Jézus Krisztus feltámadása pedig szintén ket
tős jelentéssel bír, mert egyrészt jelenti, hogy a 
mennyei Atya hidat vert a tőle elforduló és neki 
engedetlen ember és önmaga közé, illetve hogy 
az ember élete minden korlátozottság ellenére is 
megnyílt a végtelenre. Az első keresztyén ünnep 
a vasárnap megünneplése volt. szemben a zsidó 

szombattal - mert ez Jézus Krisztus feltámadásá
nak a napja. 

Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott. így 
köszöntik mind a mai napig egymást ortodox ke
resztyén testvéreink. S amíg a római katolicizmus 
a karácsony misztériumára, a protestantizmus a 
golgotai keresztáldozatra, addig az ortodox ke
resztyénség a húsvéti feltámadásra teszi a hang
súlyt. Keresztáldozat és feltámadás egymást fel
tételezik és kiegészítik. Ami Isten és ember ellen 
való. annak meg kell szűnnie, s ami az Isten sze
rint való új élet, annak meg kell születnie. 

Pál apostol arról ír, hogy Krisztus mind a hol
takon, mind az élőkön uralkodik. Mii jelent ez? 
Azt, hogy a kereszthalállal és a feltámadással 
végérvényesen és visszavonhatatlanul helyre ál
lítódott az Isten és az ember közötti kapcsolat 
LEHETŐSÉGE. Isten Istenként van jelen az 
emberek éleiében, még akkor is, ha Ők nem 
akarnak tudomást venni Róla. A Vele való 
kapcsolat nem ér véget az emberi élet végével, 
hanem a feltámadáskor mindannyian szembesü
lünk majd teremtő, megváltó és megszentelő Is
tenünkkel. Lesznek, akiknek ez az isteni szeretet 
minden korlátok nélkül való átélését jelenti, s 
lesznek, akiknek az ettől való végleges és vissza
vonhatatlan távolság fájdalmas megélését jelenti 
majd. 

Mindez itt és most kezdődik, kezdődhet el, s -
ellentmondásos módon - a teljes éleihez az út a 
halálon át vezet. 

Húsvéttal megnyílt minden ember számára a 
korlátok közé szorított élet, s részese lehet az is
teni dimenziónak. Ez az AJÁNDÉK. Ennek való
ban lehet örülni, s erről érdemes másoknak bi
zonyságot tenni élettel, szóval. 

Szi'iirpály-Juliász Imre 
rcf. lelkipásztor 

Apróhirdetések 
Regi bélyegsorozatok, blok

kok, bélyegalbumok eladók. Ér
deklődni: Nagysimonyi, Rákóczi 
u. 109., Ködös Endre. 

300 négyszögöl kordonos olt
vány szőlő sürgősen eladó. So
mogyi Zoltán, Kemenesmihály-
fa. Arany J. u. 9. 

Eladó a Ság hegyen 350 négy
szögöl szőlő1 felszereléssel 
együtt. Cím: Celldömölk, Bat
thyány u. 21. , Kulcsár Dezső. 

Elemes ifjúsági szekrény író
asztallal eladó. Délután 4 óra 
után lehet érdeklődni a 95/420¬
77l-es telefonon. 

' MUNKARUHA, N 

C S E M P E , JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. u. 27. 
Munkaruhák, 

munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe- , 

járó lap rag asztok. 

Kellemes 
húsvéti ünnepeket 

\ kívánunk valamennyi f 
i\ vásárlónknak! i 

A K C I Ó ! 
Vásároljon húsvéti képeslapot 

a postán ! 

Postáinkon március 27-éig 
csak 7 Ft-ba kerülnek 

a szóló húsvéti képeslapok ! 

Postáink gazdag húsvéti képeslap 
kínálattal állnak rendelkezésére ! 

Magyar Posta 
Magyar Posta 
fté wcnytä r u ú g 
Soproni 
Igazgatósiga 

HIRDETÉS 
ÉRETTSÉGIVEL kétéves hétvégi konzultációs 

felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens 
szakképzés indul Pápán 

drámapedagógiai kiegészítéssel. 

Érdeklődés, jelentkezés válaszborítékkal: 
TERLONA BT., 1071, Budapest, Bajza u. 1. 

UJ E V 
ÚJ KÖNYVELŐ! 

Teljes körű könyvelést és APEH, 
TB-ügyintézést vállalunk! 

Telefon: 95/345-288; 06/60/322-854 
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Vasúton Aggtelekre 
Az Aggteleki Nemzeti Park 

1995-től része a világörökség
nek. Az ezredforduló közeledté
vel hazánk egyik legvarázslato
sabb középhegységének és kör
nyékének jobb megismertetésé
re kötött szerződést a MÁV Rt. 
és az Aggteleki Nemzeti Park. 
szeretnék elérni, ha főleg a fia
talok megismerhetnék a párat
lan természeti értéket. 

Tegnap Szombathelyen, a 
MÁV-igazgatóságon sajtótájé
koztatón jelentették be, hogy a 

vasút március 15-étől ötvenszá
zalékos kedvezményt ad a v i 
lághírű cscppkőbarlang látoga
tóinak. Ha elég utas jelentkezik, 
külön vonatot is indítanak. 
(Mint ismeretes, a diákok cso
portos kedvezménye 67,5 szá
zalék.) Tavaly Szombathelyről 
kétszer vágtak neki vonattal 
több százan, hogy szétnézzenek 
az Északi-középhegységben. 
Mecsén Ágnes, a M A V sze
mélyszállítási értékesítője is
mertette azokat a kedvezménye

ket, amelyekkel élhetnek az uta
zók. Gyöngyössy Kálmán, az 
Aggteleki Nemzeti Park gazda
sági igazgatóhelyettese vetített
képes előadással csiholt kedvet 
Aggtelekhez, Jósvafőhöz. 

Szombathelyen, a vasútigaz
gatóságon iskolák tanárait, 
utaztatással foglalkozó irodák 
képviselőit tájékoztatlák a 
MÁV és a Borsod Volán ál
tal is támogatott programról. A 
Volán készséggel várja akár 
az InterCity vonattal érkező 
csoportokat is, hogy könnyű
szerrel elérjék az aggteleki bar
langot. 

Tavaly már volt hasonló kez
deményezése a vasúttársaság
nak, az ópusztaszeri Nemzeti 
Parkkal is kötöttek hasonló 
megállapodást. 

Tavasztól késő őszig barlang
járó túrákat szerveznek, szak
avatott kísérőkkel meg lehet 
nézni a Baradla-barlangot és a 
Jósvafői barlangot is. A nyári 
kulturális programokat is ajánl
ják. 

Az aggteleki Natúrinformati
kai Központban szolgálnak 
részletes információval (tele
fonszámuk: 48/343-029). 

„Nem akarjuk .elhappolni' a diákokat a többi iskola elől' 
s 

Uj szaktanterem a Szent Benedek Katolikus Iskolában 
A Szent Benedek Katolikus Általános Isko

lában március 12-én új tantermeket adott át dr. 
Konkoly István megyéspüspök. Ennek kapcsán 
nyilatkozóit Czupor Attila iskolaigazgató. 

-Az iskola évről évre gyarapszik. Milyen el
képzeléseik vannak a jövőre nézve? - kér
deztük. 

- Elsődleges feladatnak az egység és szeretel 
építését tartjuk. Természetesen kellemesebb ezt 
egy szép épület falai között tenni. Az építkezés 
a nyáron beindul. Az első fázisban a hiányzó 
tantermeket alakítjuk ki , ezután a tornaterein kö
vetkezik, s reményeink szerint két év múlva az 
új iskolaépület is állhat. Bár a külső munkálatok 
még váratnak magukra, belső felszereltségünk 
biztosítja diákjaink számára az eredményes ta
nulást. Nagy örömünkre a püspök atya március 
12-én ünnepélyes keretek közölt megáldotta új 
számítástechnika-termünket, nyelvi laborunkat 
és könyvtárunkat. Ezen eszközök a legideáli
sabb körülményeket tereintik meg az informati
ka- és a nyelvoktatáshoz. Minden gyerek Penti
um II-cs színvonalú gépen dolgozik, az idegen 
nyelv oktatásánál pedig osztálybontással, 8-10 
fős csoportokban dolgozva teremtjük meg az 
eredményesség alapjait. Az ünnepélyes átadá

son a püspök úr hangsúlyozta, hogy iskolánk
ban ezen területek működését messzemenőkig 
támogatja, és anyagi feltételeit biztosítja. 

- Hogyan oldják meg a szaklárgyi rendszer 
lam'tásál az ötödik, majd a későbbi évfolyamo
kon? 

- A magas óraszámú tantárgyak oktatását sa
ját, fiatal pedagógusaink végzik, így a matema
tikát, a német és angol nyelvet, a számítástech
nikát. Ezenkívül másoddiplomás képzés által 
megoldott már a technika, a rajz, az ének és a 
könyvtár oktatása is. A másik kél iskola nagy
lelkű közreműködésével óraadók tanítják a tör
ténelmet, a földrajzot és a biológiát. Az óraadó 
tanárok személyének kiválasztásánál szem előtt 
tartottuk iskolánk szellemiségét, így mindkét 
pedagógus vallását gyakorló keresztény. A ina 
még hiányzó tantárgyak, amelyek jövőre, illetve 
két év múlva „lépnek be", a fizika és a kémia. 
Ezek oktatására igyekszünk több szakot végzett 
pedagógust felvenni. A szakmai színvonal miatt 
nem aggódom, vannak egyetemet végzeit taná
raink is. De az a meggyőződésem, hogy egy 
tanárt elsősorban a tárgyához és a gyerekekhez 
vuló hozzáállás minősít, keresztény életvitelünk 
pedig megköveteli a lelkiismeretes felkészülést. 

,Az óra szent" - mondja Barsi Balázs ferences 
szerzetes, tanár. 

- Hogyan sikerül ezt a szellemiséget megva
lósítani az iskola falain belül? 

- A kereszténység nagyon nehéz lecke. Nem 
lehet öt vagy tíz év alatt megtanulni. Egész éle-
lünket ennek kell szentelni, hogy mindennap hi
teles. Krisztust követő emberként tudjunk a gye
rekek elé állni. Célunk tevékeny és működő ke
resztény közösségek kialakítása a szülők, a diá
kok és a pedagógusok köréből. A mai világban 
az egyház inkább kisebb közösségekben műkö
dik, amelyek nem csupán a templom falai között 
léteznek, hanem a hétköznapokban is élik a sze
retet parancsát. Ezt próbáljuk az iskolában is 
megvalósítani. A reggeli imában egy rövid 
szentírási mondattal indítjuk útra a diákjainkat. 
Például: „Ugy bánjatok az emberekkel, ahogy 
akarjátok, hogy velclek bánjanak." Napközben 
pedig - lehet az magyaróra, szünet vagy szabad
i d ő - emlékeztetjük őket: „Valóban azt teszed?" 
így a gyerekekbe ivódik az evangélium szelle
me. 

- Hogyan képzeli a csökkenő gyereklétszám 
mellett az együttműködést a többi iskolával, il
letve a verseny mellőzését? 

- Úgy gondolom, a mi iskolánk valamilyen 
szempontból kívül áll ezen a gyerekekért folyó 
harcon. Nem akarjuk „elhappolni" a diákokat a 
többi iskola elől, csak a keresztény gyerekeket 
szeretnénk összegyűjteni. Ezenkívül mi nem ön
kormányzati intézmény vagyunk, fenntartónk a 
püspök, működési feltételeinket egyedül ő 
szabja meg. A csökkenő gyereklétszám a jö
vőre nézve mindenképpen valamiféle vál
tozáshoz vezet városunkban. Ennek megoldá
sa azonban nem a mi dolgunk. Amit mi tehe
tünk, hogy biztosítjuk a diákok számára az ideá
lis tárgyi feltételeket és a megfelelő pedagógu
sokat. De azt hiszem, egyvalamit nem szabad 
elfelednünk a „nagy versenyzésiben sem: a 
gyermek nem eszköz, hanem cél. Ami egy is
kolában van, az mind érte van - mondta az is
kola igazga ló. 

(Képünkön a most átadott számítástechnika 
szaktanterem.) 

Tulok (J. 
Fotó: Völgyi 
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A későn jövőknek nem jutott... 

Segítség a létminimum alatt élőknek 
A Létminimum Alatt Élők 

Társasága Országos Érdekvédel
mi Szervezetének celldömölki 
vezetése március 5-én adomá
nyozási estet rendezett az idősek 
otthonában. Zsolnai I s tván , a 
LAÉT helyi szervzetének veze
tője elmondta, hogy az 1993-ban 
alakult szervezet akkori 37 fős 
tagsága ma már közel kétszázra 
növekedett. A LAÉT tagjai sze
mélyes meghívót kaptak az estre. 
100-150 főre számítottak, de kö
rülbelül 250-300-an jelentek 
meg, ennek ellenére mindenki 
kapott adományt, illetve a moz
gásukban korlátozottaknak sze
mélyesenjuttatják el azt. Az ado
mányozók közölt volt az Apáczai 
Kiadó, Balogh Zsolt vállalkozó. 

a Cell B A U Kft . , a Malomipari 
Rt., a Ferrosüt Kft., de több cell
dömölki vállalat ígért támogatási 
a jövőben. Terveik között szere
pel egy ingyenes kirándu 1 ás 
Veszprémbe, illetve heti egyszeri 
főzés a rászorultaknak. 

Molnár Gézánétól, a LAÉT 
Országos Érdekvédelmi Szerve
zetének elnökétől megtudtuk, 
hogy 14 megyében 138 települé
sen működik szervezetük. Véle
ménye szerint Celldömölk lema
radt, csak idén vetlek részt a köz
gyűlésen. Az ideutazás arra volt 
jó , hogy felfigyeljen rá: ilyen 
szervezetlenül nem lehet rendez
vényt tartani. Fő feladatnak tartja 
a települések rendszeres segíté
sét, hiszen a kisvárosi önkor

mányzatok költségvetése zsugo
rodik, képtelenek támogatni az 
állampolgárokat. Nemcsak a 
munkanélküliekből kerülnek ki a 
segítségre szorulók, hanem a bér
ből, fizetésből élők közül is. 
Igyekeznek megoldást találni a 
mindenkori kormánnyal együtt
működve. Budapesti viszonylat
ban sikerült kiharcolni egy ala
pítványt az önhibájukon kívül se
gítségre szorulóknak, jó lenne v i 
déken is hasonló lehetőséget te
remteni. Segítséget ígért a Soros 
Alapítvány is. de legnagyobb se
gítőik az állampolgárok, akik kö
zül sokan szintén nehezen élnek, 
de a felesleget felajánlják, így ott 
tudnak lenni, ahol kalasztrófa éri 
az országot. 

Benkőné Remport Li l la , az 
idősek klubjának vezetője szerint 
az est nem töltötte be a célját. 
Csak propaganda volt tíz mázsa 
liszlte! dúsítva, a jelenlévők kö
zül sokan csalódtak, az ígéretek
hez képest joggal. A LAÉT csak 
helyet kéri lőlük, segítséget nem, 
pedig a Családsegítő Szolgálat 
ismeri a valóban rászorultakat, 
de nem elsősorban azok jelentek 
itt meg. Fel kellett volna mérni a 
rászorultakat, azt, hogy valójá
ban mire van szükség, és szerve
zettebb formában megvalósítani 
a jó célt. Az emberek nem szok
tak hozzá a segítésnek ehhez a 
módjához. Volt , aki eljött ruhát, 
lisztet vinni, debrecenit enni (az 
üdítői ellopták), és válogatás nél
kül vitték a ruhát. A későn jövők
nek, akik között valóban rászo
rultak is voltak, nem jutott sem
mi. 

T. 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Házasság: Molnár András és Szolnoki Andrea Csilla, Kiss András Attila és 
Pintér Katalin. 
Születés: Fazekas Sándor és Szabó Tímea leánya: Kiara Barbara. 
Halálozás: Pelhő Ilona, Marosi Ferencné sz. Somlai Erzsébet, Anlal Tibor, 
Németh Károlyné sz. Partics Erzsébet Nyéki Tamás, Hajba Islvánné sz. Teke 
Irma, Benkő Istvánné sz. Gyürüsi Rozália, Németh Sándorné sz. Molnár Irén, 
Kálovics József, Tőzsér János, Mórilz Dénes, Kolompár Józsefné sz. Vajda 
Aranka, Megyeri János Lászlóné sz. Finta Mária, Iván Lajosné sz. Horváth 
Magdolna, Kocsi Béláné sz. Nagy Ilona, Takács Ilona. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Nagy László és Bognár Elvira Márta leánya: Alexandra, Kovács 
Attila és Oláh Andrea Edit leánya: Anett, Magyar Sándor és Horváth Márta 
Erzsébet leánya: Kata. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Fejes Ferenc és Ambrus Judit leánya: Fruzsina. Halálozás: Kelemen 
László. 

VÖNÖCK 
Születés: Nagy Béla Péter és Oláh-Tóth Ágnes Éva fia: Tamás Alex, Hajba 
LászlŐ és Kovács Krisztina leánya: Fruzsina. 
Halálozás: Horválh Sándor. 

KE MENESSÖ M J ÉN 
Születés: Varga Csaba és Árvái Mónika fia: Dávid. 
Halálozás: Horválh Sámuel. 

BOB A 
Születés: Bobai Sándor és Molnár Mária fia: Bence, Porkoláb László Péter 
és Bertalan Noémi leánya: Vivien Noémi. Balogh Ferenc és Gyurák Csilla 
leánya: Brigitta. 
Halálozás: Németh Ferenc. 

VÖNÖCK 
Születés: Hajba László és Kovács Krisztina leánya: Fruzsina. 

MESTERI 
Születés: Zsédenyi Zoltán és Baranyai Tímea leánya: Loretta. 

NAGYSIMONYI 
Halálozás: Sali József, Szilágyi Gyuláné sz. Szálai Etelka. 

l'ÁPOC 
Halálozás: Gál Józsefné sz Nóvák Mária. 

NEMESKE RESZTÚR 
Halálozás: Marton Zoltánné sz. Gárdonyi Ilona. 

KEMENESSZENTMARTON 
Halálozás: Szántó Gyula. 

KEMENESMAGASI 
Halálozás: Döbröntey Antalné sz. Soós Inna. 

CSÖNGE 
Halálozás: Fürdős Istvánné sz. líusznyák Rozália. 

MERSEVAT 
Halálozás: Hrabovszky László. 

NEMESKOCS 
Halálozás: Szuh Ottó. 

Ismerje fel magát! 

Legyen képben 
az Új Kemenesaljában! 

Legújabb játékunk nem okozhat fejtörést senkinek sem, 
hiszen nein kell egyebet tenni, csak ismerje fel magát, aki a 
képen látható. 

Persze kicsit azért nehezítettünk a dolgon, hiszen nem a 
kép előterében lévőkre, hanem a mögöttük táncotokra va
gyunk kíváncsiak. 

Várjuk tehát a hölgy és az úr jelentkezését a polgármesteri 
hivatalban Molnár Gábornál. 

Ha tudják igazolni, hogy valóban ők vannak a képen, a 
jutalmuk egy-egy szép könyv. Természetesen a rokonok, az 
ismerősök, a táncparketten lévő szomszédok is segíthetnek. 
Annyit elárulunk: a hölgy szemüveges volt... 

A szerk, 
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Szociális lakásokat 
adtak át 

Alsóságon 
Öt évvel ezelőtt vásárolt a celldömölki ön

kormányzat építési lelkeket az alsósági város
részen, a Marx Károly utcában. 

Később az a döntés született, hogy több
gyermekes, nehéz szociális körülmények kö
zött élő családok részérc építenek lakásokat, 
s az érintetlek igénybe vehetik az önkor
mányzat és az állam által adott szociálpoliti
kai kedvezményeket. Eddig két négylakásos 
épület készült el. Az egyikbe már be is köl
töztek a lakók. 

- Városrészi tanácskozáson, a helyi sajtón 
és televízión keresztül tájékoztattuk a lakos
ságot a lehetőségről. A pályázók olyan cell
dömölki családok lehettek, akiknek nincs sa
ját tulajdonú lakásuk, és a családban legalább 
három gyermek van. Az első körben 21 ér
deklődő volt. közülük került ki az a négy csa
lád, akik elsőként költözhettek be a 63 négy
zetméteres, kétszintes lakásokba - tájékoz

tatott Erdélyi Antal , az alsósági részönkor
mányzat vezetője. 

Megtudtuk, hogy a négy családban össze
sen 15 gyermek van, de a nyáron már 16-an 
lesznek. A boldog „tulajdonosok" közül Gö-
cseiék a Sághegyről költöztek az új lakásba. 

— Még az alap sem volt kész, már felirat
koztunk az igénylők listájára - újságolja I l 
dikó, a feleség. 

- Én szívesen maradiam volna a hegyen, 
ott kellemes a levegő, csend van, de nem 
volt ellenemre ez a megoldás - vélekedik a 
félje. 

- M i nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
négy család között jó kapcsolat alakult k i . Jó 
a hangulat, reméljük, ez a továbbiakban is így 
lesz majd - veszi vissza a szót Ildikó. 

A négy leánygyermek egybehangzó véle
ménye, hogy nagyon jó itt az új lakásban, 
ahol minden szoba szőnyegpadlós. A szülők 
szobája a földszinten van, a lányok az emeleli 
részben laknak, ketten-ketten egy szobában. 
Erőteljesen invitálnak, hogy tekintsem már 
meg az ő „lakosztályukat" is. 

Az emeleten példás rend fogad. Lelkesen 
magyarázzák, hogy melyik szobában ki is la
kik. Ezek a szobák lehetnének valamivel na
gyobbak is, hiszen ha sok a lecke, előfordul, 
hogy egyikük-másikuk csak az ölébe tett rajz
táblán tudja megírni a házi feladatot. Ez azon
ban egyáltalán nem akadálya a boldog
ságuknak. 

Februárban tehát négy többgyermekes csa
lád került emberibb körülmények közé Cell
dömölkön. Egy hónapon belül átadják a kö
vetkező épületet is, sőt - értesüléseink szerint 
- még ebben az esztendőben újabb négy szo
ciális lakás építését kezdik meg az alsósági 
városrészen. 

•völgyi-

Felhívás 
a Kemenesaljái Baráti Kör 
Jónás Márton-pályázatára 

A Kemenesaljái Baráti Kör pályázatot hirdet a celldömölki Ber
zsenyi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépisko
la és Szakiskola diákjai számára. 

Pályázni lehet: bármely irodalmi, történelmi, helytörténeti, népmű
vészeti, képzőművészeti, természettudományos, matematikai és infor
matikai munkával, illetve bármely, a felsorolt témakörökhöz nem 
tartozó, önálló alkotással is. 

Olyan egyéni és csoportos pályázatokat fogadunk el, amelyekkel 
más pályázatokon még nem veitek részt. (Erről a pályázótól írásbeli 
nyilatkozatot kérünk mellékelni.) 

A pályázat jeligés. 
Az írásos pályázatokat lehetőleg gépelve, ízléses formában kérjük 

beadni. 

A pályamunkákat az iskolák igazgatói gyűjtik össze és továbbítják 
a Kemenesaljái Baráti Körnek. 

A pályázatok beküldési határideje: 1999. április 15., helye: Cell
dömölk. Dr. Géfin tér 2/1/5 vagy 9501 Pf. 49 

A pályamunkákat külső szakértőkből álló zsűri értékeli. 

Eredményhirdetés és díjkiosztás: 1999. május 22. 
DÍJAK: iskolánként l - l I . díj: 5000 Ft 

I I . díj: 4000 Ft 
I I I . díj: 3000 Ft 

továbbá a végzős osztályok tanulói közül iskolánként l - l 5000 Ft 
összegű díj, az összteljesítményért és magatartásért (tanulmányi ered
mény, kulturális és sporttevékenység, közösségi munka stb.) - az 
iskola írásbeli javaslatára. 

A pályamunkák közül egy-egy kiemelkedő szintű irodalmi és nép
művészeti alkotást 3000 Ft különdíjban részesítünk, amelyet SZEN
TÉ IMRE, a celldömölki gimnázium volt tanára, a Baráti Kör tagja 
ajánlott fel. 

Kemenesaljái Baráti Kör 
Celldömölk 
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Tanácsok példatárral a vetélkedőknek 
Azt gondolom, hogy a jubileumi vetélke

dőn részt vevő, és az egyes témakörök kér
déseire választ kereső csapatok számára 
nem lesz érdektelen, ha az első forduló ta
pasztalatai alapján néhány tanácsol próbá
lok adni. Mindezt a minél jobb siker s ered
mény érdekében teszem, tehát remélem, 
nem veszi senki sem rossz néven. 

Mindenekelőtt alaposan elemezzük a kér
déseket, mert némelyekben kis „ravaszság" 
is van, a válaszok pontatlanok lehetnek. 
Használjuk forrásként (Borovszky: Vas vár
megye, Pacher: A dömölki apátság törté
nete. Porkoláb: Kis-Máriaczel slb. című 
könyvét, de vigyázat, jónéhány tévedés van 
bennük, kivéve Pachert. Sok újabb kutatási 
eredmény jelent meg: Vasi Szemle, Vasi 
Honismereti Közlemények, Új Kemenesal
ja évfolyamok; a kórházról kiadott könyv
ben, a Horválh-Majnone, Bedy, Lengyel P. 
állal írott könyvekben. Sok hasznos anyag 

van a könyvtár kéziratos anyagában, van 
egy hangosított diafilm sorozat a Kemenes
aljái Művelődési Központ anyagában! A 
könyvtár dolgozói által készített bibliográ
fiában még több anyag állhat a keresők, ku-
talók elé. 

S most néhány eligazítás az egyes téma
körök esetében. 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK (10-14 év, 4. 
témakör: ceheket nem alapítottak 1800-ban, 
hanem csupán egy GENERÁLIS céhet 
I79S-ban, a megnevezetteket később. Ezt a 
felnőttek, a későbbi kutatók számára, nem 
kicsiknek írjuk, részükről dicséretes teljesít
mény, elismerhető érdem, hogy megtalálták 
a régi adatot! 

FELNÖVI EK: 1. t é m a k ö r - I I . V A K BÉ
L A korához kapcsolható az apátság alapítá
sa, nevéhez nem: nincs rá hiteles adat, csak 
monda, rege; megjelent versben, s közöltem 
részleteket helőle az ÚJ KEMENESALJA 

1997. április 24-iki számában A Sághegyi 
vár omladék Kemenes alatt címmel. (Meg
jelent a múlt század elején.) 

Hiteleshelyeken nem intézlek peres ügye
ket.' Azt világi bíróságok intézték: úriszék, 
fogott bírák, kirendelt bírák. A hileleshe-
lyck (LOCA CREDIBILIA) a felek kérésé-^ 
re vagy hatósági megbízásra KÖZHITELŰ 
okleveleket adtak, állítottak k i . (DÖMÖLK 
LOCUS CREDIBILIS testatur—) Egyházi 
bírósági ügyek esetleg??! 2. témakör, 3. 
kérdés: Edvy Illés lelkipásztora volt az ev. 
egyháznak, a vasi egyházmegye esperese 
volt. 

Végezetül összefoglalva: alaposan ele
mezzük ki a kérdéseket, és ha a kutatás köz
ben ellentmondó adatokra lelünk, azokkal 
kapcsolatban is döntsünk indokolt helyes 
feleletünk közlésével. Hasznos munkálko
dást kívánok mindnyájuknak! 

Nádasdy Lajos 

A celldömölki könyvtár példa lehet 

A megyei könyvtárban tartott 
továbbképzést Szundy László 

Szombathelyen, a megyei 
könyvtárban gyűltek össze a me
gye nagyobb városainak könyv
tár-igazgatói. Az előadást az a 
Szundy László tartotta, aki janu
ár elejére létrehozta Celldömölk 
honlapját az Interneten. 

A Budapestről érkezeit szakem
ber még 1996-ban került közelebbi 
kapcsolatba a „világhálóval". Ek
kor szerveződött a magyar refor
mátusok harmadik világtalálkozó
ja. A 43 országba szétszóródott 
magyarsággal kellett a programot 
megismertetni pár nap leforgása 
alatt. 

Ugyanilyen kihívást jelentelt 
Szundy Lászlónak, amikor decem
ber elején megkapta a felkérést 
Bellérné Horváth Cecíliától, a 
Kreszneries Ferenc Könyvtár veze
tőjétől, hogy készítse cl a várossá 
avatás 20. évfordulójára Celldö
mölk honlapját. Hogy három hét 
alatt elkészült a megbízással, az 
nagyban köszönhető Németh Tibor 
könyviáros előkészítő munkájá
nak. „Már csak formába kellett a 
tartalmat önteni" - mondta Szundy 
László. 

Az előadó igyekezett mindenkit 
megnyugtatni, aki tisztában van az 
Internet „káros" hatásaival. Isme
retesek azok a lehetőségek is, ame
lyeket biztosan nem vettek számí
tásba a „világhálót szövögető" 
szakemberek. „Ha valami ellen 
nem tudunk lenni, akkor igyekez
zünk az élére állni" - fogalmazott 
nagyon szellemesen Szundy Lász
ló, ó is így tett évekkel ezelőtt, és 

azóta látja, hogy nem igazak azok 
a vádak, amelyek azt mondják: a 
számítógép elidegeníti egymástól 
az embereket. Éppen ellenkezőleg. 
Soha nein látott lehetőségek tárul
nak ki az emberek clőtl kapcsola
tok kialakítására és megtartására. 
„Az Inlernet használata nem csak 
nagy lehelőség, hanem legalább 
ekkora felelősség is" - állította az 
előadó. Ez a felelősség pedig a 
könyvtárosok vállát nyomja. Az 
információra éhes fiatalság éppen 
a könyvtárakban fogja majd keres
ni a kérdéseire a választ. Amíg a 
könyvtárak látogatottsága pár év
vel ezelőtt jelentősen csökkent, ad
dig az (ingyenes) Internet-hozzáfé
réssel rendelkező míézmények lá
togatottsága kimutathatóan nőit. 

Ebből a tapasztalatból kiindulva 
biztatta Szundy László a Szombat
helyen megjelent könyvtárigaz
gatókat, hogy a celli honlap elké
szítése szolgáljon példaként. „Min
den városnak jó lehetőség ez arra, 
hogy megmutathassa értékeit" -
fogalmazod az előadó. - „Az inler-
netes egymásra mutogatás ugyanis 
nem valami szégyellni való dolgot 
jelent, hanem tehetőséget egy tele
pülés számára. Ha a város honlap
ján olvasunk valamely más telepü
lésről is, akkor annak a település
nek „illik" visszautalnia (vissza
mutatnia) Celldömölk városára, 
így forog majd mind nagyobb kör
ben Kemenesalja fővárosának ne
ve" - fejezte be előadását Szundy 
László. 

N. I . 

Bélyegblokk a teljes 
napfogyatkozásra 

Teljes napfogyatkozás, 1999. augusztus 11. - Tota! Solar Ecllpse 11. August 1999 

^ H % # ^ CROATIA * ° t Y S L A V 

Az Új Kemenesalja az augusz
tus 11-én bekövetkező természeti 
jelenséggel folyamatosan kíván 
foglalkozni. Elkészült a Magyar 
Televízió Rt. kérésére Celldö
mölk és környékének ezzel kap
csolatos programja. A Magyar 
Posta Részvénytársaság kiadta a 
napfogyatkozással foglalkozó, 
ritkaságnak mondhaló bélyeg
blokkot, „meglepő leleményes
séggel", hiszen az árát az idei év
számnak értékében - tehát nem 
olcsón - , 1999 forintban állapí
tották meg. De mindehhez mit 

szólhat a szenvedélyes gyűjtő és 
a témával foglalkozó érdeklődő? 
Végül is megvásárolja, nem na
gyon tehet mást. A blokk fény
másolt példányát ezúton mutat
juk be. Celldömölkön is árusít
ják, korlátozott példányban ren
delkezésre áll a postán. A blokk
hoz N Y E R E M É N Y K Á R T Y A is 
jár, ajándékozási akció célját 
szolgálva. Ezúton köszönöm 
meg a celli postahivatal előzé
keny tájékoztatását, hisz ez a fi
latéliai ritkaság több „rejtett" 
meglepetéssel is szolgál. DJ. 

Ne feledje: 
a tízéves Új Kemenesalja 1999-ben is 

kéthetente! 
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VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT Altalános iskolások (10-14 év) kategóriája 
//. forduló - megoldások 

1. T É M A K O R 

1. Nevezz meg az ókorban ilt élt népek közül kettőt! 
kelták, avarok, rómaiak 

2. Kinek a nevéhez fűződik a Ság hegyi és Ság hegy környéki régé
szeti leletek feltárása és bemutatása? 
Lázár Jenő 

3. Hány ház volt Kis-Czellben a X I X . sz. első harmadában? 
84 (1828-ból) 

4. 150 éve választunk országgyűlési képviselőt. Sorolj fel ötöt a Cell
dömölköt is képviselők közül! 
lásd Új Kemenesalja 1998. július 16-i számában 

5. Melyik évben rendelték cl Alsóság és Celldömölk egyesítését? 
1950. 

2. T É M A K Ö R 

1. A monda szerint ki akart várai építeni a Ság hegyen? Lóugrással 
haladj! 

V • L K 

B 

A A É 

3. 

Név: 
Koptik Odó 
Kresznerics Ferenc 
Hollósy Jusztinián 

2. Városunk neves személyiségeinek egy-egy adatából ismerd fel a 
hiányzó adatokat! 

Születési hely: Születési idő: 
Klattau 1692 
fvánc 1766 
Nagyszombat ISI 9 

Városunk iskolái Porkoláb István korában az alábbiak voltak. M i 
kor létesültek, melyik évtől működtek? 
Római Katolikus Elemi Fiúiskola ¡803 
Evangélikus Elemi Fiú- és Leányiskola XVII. sz. második fele 
Izraelita Fiú- és Leány Elemi Iskola 1S70 
Állami Polgári Fiúiskola 1912 
Római Katolikus Leányiskola 1891 
Ipari Tanonciskola 1S87 

4. Kinek a nevét viselte 1958 előtt a gimnázium? Gábor Aron 
5. Mikor adták át a Kemenesaljái Művelődési Központot? 7972 

3. T É M A K Ö R 

1. X I I I . századi épület vagyok: hajóm 13.3 méter hosszú, 7,6 méter 
széles, sarkaimat 4 támfa erősíti. Mi lehetek én? 
„romtemplom" a Benedek-rendi ősi monostor 

2. K i alkotta a Berzsenyi Dániel Gimnázium előtti 
Berzsenyi-szobrot? Tar István 

3. Kazinczy barátja, költő, 1803~I808-ig dömölki pap, akit Berzse
nyi felfedezőjeként tartunk számon. K i ő? 
Kis János 

4. A kegytemplom freskóinak alkotói közül nevezz meg egyet! 
Dorfmeister 

5. Milyen zenekarok működnek jelenleg az Ádám Jenő Zeneiskolá
ban? 
fúvós, vonós, reneszánsz 

4. T É M A K Ö R 

1. Mióta van villanyvilágítás Celldömölkön? 
7909 

2. Mióta van postaállomása a városnak? Húzd alá a megoldást! 
1720-tól 1820-tól 1920-tól 

3. Hány articulus szabályozza a szőlőtermesztést a Sági Hegységnek 
Törvényeiben? 
12 

4. Melyik celldömölki üzemre vonatkoznak az alábbi adatok? 
1895 - akkori napi teljesítmény 2 vagon 
a Kemenesaljái Gőzmalom 

5. Mikor adták ál a RÁBACOM telefonközpontot? 1996 

5. T É M A K Ö R 

1. Válasszálok ki „nevezetes hegyünk" nevének és i-képzős alakjá
nak helyes írásmódját! 
- Sághegy, Ság hegy, Ság-hegy 
- ság-hegyi, Ság-hegyi, sághegyi, Ság hegyi 

2. Vajon Eötvös Loránd, a híres fizikus mivel tölthette szabadidejét? 
Hűzd alá! 
kerékpározás, fotózás, hegedülés, biliárdozás 
Berzsenyi Dániel, a köllő hobbyja mi lehetett: méhészkedés. ke
rékpározás, autóvezetés 
Kresznerics Ferenc több mindent gyűjtött, válaszd Vi: .é.KinekeL 
képeslapokat, gyufacímkékcl 

3. Mit jelenthet a Kemenesalja elnevezés? a) kavicsfennsík körül el 
terülő síkság 
b) kéményes házakkal települt vidék egy hegy körül 
c) köves mednX patak által álszelt vidék 

4. Honnan származhat a Ság hegy neve? 
a) a tanú köznév szláv megfelelője 
b) a kahar ..Saq" törzsnévből 
c) a vitatható eredetű ..ság" köznévből, melynek jelentése: erdős 
magaslat 

5. Sorolj fel három híres celldömölki labdarúgót, aki eljutott az NB l-ig. 
Szabó Ferenc, Dobány Lajos, Varga János, Tormási Emil, Molnár 
László. Horváth László 

TAVASZI VASAR 
A CELLDÖMÖLKI LAKBÉR ÁRUHÁZBAN 

Olasz hálógarnitúra: 
Román, tölgy sarokétkező: 
Szekrénysorok: 
Franciaágyak: 
Étkezők: 
Kanapék: 
Vestel 51 cm, TXT, televízió: 
Samsung 51 cm televízió: 

299 900 Ft 
139 000 Ft 
45 900 Ft-tól 
39 900 Ft-tól 
36 600 Ft-tól 
20 900 Ft-tól 
49 900 Ft 
53 600 Ft 

Samsung 63 cm televízió (TXT): 109 900 Ft 
Samsung 17 l-es mikró: 24 500 Ft 
Panasonic AK25 HI-FI: 73 900 Ft 
Paplan: 2 200 Ft 
Pléd: 2 800 Ft 
Krepp ágynemű: 1 690 Ft 
Naturex termékek 15% engedménnyel. 
Nálunk továbbra is a vásárló a legdrágább! 
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VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT Felnőttek (14 év felettiek) kategóriája 
//. forduló - megoldások 

1. T É M A K Ö R 

1. A város és könyékének régmúlt történelmi fogalmait soroljuk. ír
ják melléjük a megfelelő földrajzi nevet! 

MESTRIANA: Mesteri 

castrum: Ság hegy 

monostor: DömÖlk (vagy Pápoc) 

2. 1849 júliusában egy kis-czelli apát megmenti a várost egy császári 
vezér támadásától. K i k ők? 

A kis-czelli apát neve: Gácser Leó 

A császári vezér (őrnagy) neve: Dondorf Őrnagy 

3. Miről kapta a nevét Kis-Czell? 

az ausztriai Nagy-Mária-Czell-rŐl 

4. Hányszor érte bombatámadás a I I . világháború idején Celldömöl
köt? 

háromszor (J945. 02. 03. - a legdrámaibb pusztítás dátuma) 

5. Mikor járt a városban Mindszenthy bíboros? 

¡948 

2. T É M A K Ö R 

1. K i volt a városnak az a két lelkésze, akik a Magyar Tudós Társa
ságnak is tagjai voltak? 
Kis János, Kresznerics Ferenc, Edvi Illés Pál 

2. K i volt a vendége 1895-ben a bencés apátság épületének? 
/. Ferenc József 

3. 1922-ben halt meg a liget létrehozója. K i ő? 
Göltmann Bódog 

4. K i az a Munkácsy-díjas festőművész, akinek állandó kiállítása 
megtekinthető a KMK-ban? 
Móritz Sándor 

5. K i volt a celldömölki gimnázium első igazgatója? 
Vas Károly 

3. T É M A K Ö R 

1. Mely Berzsenyi-versben említődik a „Ság"? 
Búcsúzás Kemenes-aljától, Horác 

2. K i városunk Kapoli-díjas fafaragója? 
Ambrus József 

3. Hol látható együtt Szent István és Szent Flórián alakja? 
Szentháromság-szobor (¡839) 

4. Kinek az alkotása a katolikus kegytemplom terén álló kerámiakút? 
Fürtös György (1983) 

5. Napjainkban mely szakokon folyik oktatás a zeneiskolában? 
zeneóvoda, előképző 
zongora, hegedű, cselló, gitár, magánének, furulya, fuvola, 
klarinét, trombita, mélyréz, ütő 

4. T É M A K Ö R 

1. Hányadik helyen áll a Vas megyei kisvárosok között Celldömölk, 
lakónépességének száma alapján? 
///. helyen áll (11 865 fő) 

Melyik kisvárosok előzik meg a sorban? 
Sárvár (15 687), Körmend (12 707) 

2. Mikor nyilvánították védetté a Ság hegyet? Melyik nemzeti par
kunk része lelt? 
1975-ben Fertő-Hanság Nemzeti Park 

3. A város iparában melyik iparág dominál? 
könnyűipar 

4. Mikor és hol fúrták az első mélyfúrású kutat városunkban? 
1901-ben a fűtőháznál 

5. Mely ágazatait ismeri a Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Szö
vetkezetnek? (Legalább hármat kérünk felsorolni!) 
növénytermesztés, állattenyésztés 
festék, műhely, építők 
bontó, központi ágazat 

5. T É M A K Ö R 

1. Mikor alakult meg a CVSE? 
1934 

2. Mikor volt az első nyilvános labdarúgó-mérkőzés? 
19/0 

3. Mikor avatták fel a „tribünt"? 
1932 

4. Milyen újságot szerkesztett 13-14 éves korában Gáyer Gyula? 
sportújságot 

5. Miről nevezetes a „Ság hegyi ürge"? 
Borral teli pohár, melyet „egy húzásra" ki kell inni. 

TAVASZI VÁSÁR - ÁFÉSZ 5. s z . VAS-MÜSZAKI BOLT 
Celldömölk, Géfin tér 5. TeL/fax: 95/420-015 

M T B KERÉKPÁROK REKLÁMÁRON: 
Cseke 15 900 Ft S I E S T A gázkályha: 16 500 Ft 
Neuzer 19 900-25 300 Ft 110 P V C cső 2 m-es: 580 Ft/szál 
Hauser 19 900-26 200 Ft Drótfonat horganyzott, 2,2-1,5 278 Ft/m 

BMX 20" 14 700 Ft 1,25 248 Ft/m 
Gyermekkerékpárok 4 300-13 700 Ft 

R T L K L U B - A N T E N N A (ERŐSÍTŐS) Pannónia 28" női kerékpár 16 360 Ft R T L K L U B - A N T E N N A (ERŐSÍTŐS) 3650 Ft 
LÁNCFŰRÉSZEK: 

I N G Y E N E S SZOLGÁLTATÁSAINK: H 340-es, 71 000 Ft 
- díjmentes felszerelés, üzembe helyezés, H 5l-es, 86 875 Ft 
- ismertetője 1-gravírozás, H 40-es, 66 400 Ft 
- szerviz helyben, Partner 36 47 700 Ft 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
3/1999. (II. 24.) sz. rendelete 
az 1999. évi költségvetésről 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ma
gyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. 
törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. 
évi X X X V I I I . tv. előírásainak megfelelően az 1999. évi költségve
tésről az alábbi rendeletet alkotja: 

M 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételi 
főösszegét 1 732 750 E Ft-ban állapítja meg. 

2. § 

Az 1. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését 
az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

3. § 

Az 1. §-ban meghatározott bevételi főösszegből működési célokat 
szolgáló forrás l 453 963 E Ft, felhalmozási célú bevétel 278 787 
E Ft. 

4. § 

A működési célú források között 148 325 E Ft hitel kiváltására 
az önkormányzat megpályázza az önhibáján kívül hátrányos helyzetű 
önkormányzatok támogatását. 

5. § 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak 
főösszegét 1 732 750 E Ft-ban, a főösszegen belül 

a) működési, fenntartási előirányzatra 1 437 178 E Fl-ot 
b) felhalmozási célú kiadásokra 205 867 E Ft-ot 
c) támogatásokra 35 000 E Ft-ot 
d) hiteltörlesztésre 45 625 E Ft-ot 

biztosít, melyet a 2., 2/a, 2/b és 2/c sz. mellékletek szerinti részle
tezettséggel hagy jóvá. 

6. § 

A képviselő-testület 9 080 E Ft-ot tartalékba helyez. 

7. § 

A képviselő-testület az 5. § a) pontjában megjelölt kiadások kiemelt 
előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- személyi juttatások 657 414 E Ft 
- járulékok 263 290 E Ft 
- egyéb pénzbeni juttatások 41 695 E Ft 
- dologi jellegű előirányzatok 474 779 E Ft 

8. § 

Az 5. § a) pontjában megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányza
tokat intézményi megbontásban a 2/a sz. melléklet tartalmazza. 

9. § 

Az 5. § b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadásokat részletesen 
a 2/b sz. melléklet tartalmazza. 

10. § 
A Polgármesteri Hivatalban kezelt szakfeladatok működési kiadá

sait a 2/c sz. melléklet tartalmazza. 

11. § 

A több éve áthúzódó beruházások és fizetési kötelezettségek pénz
ügyi kihatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

12. § 

Az önkormányzat 3 évre prognosztizált költségvetését a 4. sz. mel
lékletben mutatjuk be. 

13. § 

A képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását 
593 228 E Ft összegben az 1/b sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

14. § 

A költségvetési intézmények létszámkeretét az 5. sz. melléklet 
szerint rögzíti. Létszámot növelni a képviselő-testület, üres álláshelyet 
betölteni a polgármester engedélye alapján lehet. 

15. § 

Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet 
csak vis maior esetében nyújthatnak be. 

16. § 

Az önkormányzat intézményei felhalmozási kiadást év közben 
pénzmaradványuk, saját bevételi többletük, illetve dologi kiadásaik 
terhére 200 E Ft összeg erejéig teljesíthetnek. Ezen összeghatár feletti 
beruházásokat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében és bonyolí
tásában kell tervezni. 

17. § 

A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben bizto
sított közponli pótelőirányzattal a költségvetési rendeletet a félévi 
és éves beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan módosítja. 

18. § 

A képviselő-testület valamennyi költségvetési s z e r v é t - a 16. §-ban 
foglalt kivétellel - teljes jogkörrel felruházza az intézményi előirány
zatok feletti rendelkezési joggal. 

19. § 

A költségvetési szervek előirányzatait - saját hatáskörű előirányzat 
módosítási lehetőségeit is tudomásul véve - az önkormányzat évente 
kétszer, a féléves és éves beszámolóhoz kapcsolódóan módosítja. 

20. § 

A képviselő-testület felhatalmazza a Közművelődési, Oktatási, 
Gyámügyi és Sport Bizottságot, hogy a szervezetek támogatására 
jóváhagyott keretösszeg felhasználásáról döntsön. 

21. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1999. február 24. 
Baranyai Atti láné dr. Makkos I s tván 

jegyző polgármester 
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1. számú melléklet 

Celldömölk város pénzügyi tervének bevételei 
1999. év 

I I I . Egyéb normatív támogatások: 
Mutatószám összeg 

1 

110 
26 

6 
2 

9, 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
1?. 
16. 
17. 

Állami hozzájárulások 
- normatív hozzájárulások 
- kötött felhasználású hozzájárulás 
- tűzoltóság támogatása 
Céltámogatás 
Személyi jövedelemadó 
OEP finanszírozás 
Gépjárműadó 
Helyi adók 
- iparűzési adó 
- kommunális adó 
Átvett pénzeszközök 
- működési célra átvett 
- felhalmozási célra átvett 
Vagyonhasznosítás bevételei 
- korábbi évek lakáseladása 
- értékesítésre épített 

lakásokból 
- egyéb ingatlanértékesítés 
Hozambcvételek 
Visszatérülések 
Víziközmű bérleti díj 
Célhitel 
- folyamatban lévő 

lakásépítéshez 
- új induló 4 db 

lakásépítéshez 
Áfa-visszaigénylés 
Csatornamű Társulati hozzájárulás 
Egyéb bevételek (pályázatok) 
Intézményi bevételek 
Működési célú hitel 

000 000 
000 000 

000 000 
000 000 

Ezer Ft 
356 480 
338 096 

10 824 
7 560 

57 848 
165 384 
474 240 

13 000 

136 000 

18 000 000 

36 000 000 
000 000 

19 

400 000 

600 000 

000 

62 000 
2 000 
7 000 
6 000 

21 000 
28 900 
45 372 
27 667 

173 534 
148 325 

1 732 750 

Ha számú melléklel 

Normatív állami hozzájárulás 
1999. 

Ezer Ft-ban 
I. Közoktatási normatívák 

Mutatószám Összeg Összes 
támogatás 

óvodai ellátás 30 óra felett 425 80 34 000 
Óvodai ellátás 30 óra alatt 5 80 400 
Ált. iskolai oktatás nappali 1 201 83 99 683 
Ált. iskolai oktatás magán 1 83 83 
Ált. iskolai oktatás vendég 1 83 83 
Szakmunkásképzés 9-13. évf. K. T. 66 108 7 128 
Szakmunkásképzés 9-13. évf. 0 . T. 117 80 9 360 
Szakközépiskola 136 108 14 688 
Gimnáziumi okt. 9-13. évf. K . T. 299 108 32 292 
Gimnáziumi okt. levelező 19 108 2 052 
Zenei oktatás 4 fogl. feletti 302 49 14 798 
Zenei oktatás 4 fogl. alatti 58 49 2 842 
Különleges gondozás gyógyped. 65 194 12 610 
Különleges gondozás fejlesztő felk. 3 145 435 

II . Egyéb közoktatási hozzájárulások 
Súlyos beill. fogl. 12 12,00 144,0 
Bejárók támogatása 200 12,50 2 500,0 
Étkeztetés támogatása 1 478 16,00 23 648,0 
Napközi támogatása 707 5,50 3 888,5 
Könyvtár, számítástechn. eszközök 2 322 1,83 4 245.6 

Összes 
támogatás 

Települési igazgatás, 
kommün., sport 

Helyi közművelődés 
Körzeti igazg. feladatok 
Körzeti igazg. felad. 

12 214 
12 214 

1 
(körzetszám) 

Szoc. és gyermekjóléti felad. 12 214 
Családsegítő 12 214 
Bentlakások szoc. ell. 15 
Pszichiátriai bcntlak. szoc. ellátás 20 
Nappali szoc. ellátás 199 
Bölcsődei ellátás 21 

594.0 
635,0 
650,0 
233.0 
965.0 
328.0 
323,2 
432.5 

77.1 
128,0 

7 255,116 
7 755,890 
4 650,000 
6 232,843 

11 786,510 
4 006,192 
4 848,000 
8 650,000 

15 342,900 
2 688,000 

Mindösszesen: 

Tűzoltóság támogatása 7 560,0 

Kötött felhasználású támogatások 
- nemzeti-etnikai nevelés 9 
- pedagógus szakv. és 

továbbképz. 236 
- pedagógus szakkönyvvásárlás 236 
- tanulók tankönyvvásárlása 1 855 

Összesen: 

25.00 

21,80 
9,75 
1.70 

338 095,551 

225,0 

5 144,8 
2 301,0 
3 153,5 

10 824,300 

I/b számú melléklet 

Intézmények bevételei 
1999. év 

Ezer Ft-ban 
Intézmény Összes Ebből: TB- Költségv. 

bevétel saját bev. tám. tám. 

Berzsenyi D. 
Gimnázium 61 755 5 442 56 313 
Ipari Szakm. és 

Szakközépisk. 51 418 2 650 48 768 
Kemenesaljái 

Művelődési Kp. 27 717 8 727 18 990 
Népjóléti Szolgálat 133 540 19 000 29 230 85 310 

- ebből eü. 
alapellátás 35 630 5 000 29 230 1 400 

Városgondnokság 72 915 33 839 39 076 
Gaycr Gy. Ált. Isk. 110 679 16 436 94 243 
Eötvös L. Ált. Isk. 83 053 12 212 70 841 
Berzsenyi L . 

Ált. Iskola 65 196 11 127 54 069 
Vörösmarty u. Óvoda 33 685 5 395 28 290 
Koptik u. Óvoda 20 168 2 921 i 17 247 
Szalóky S. u. óvoda 25 988 3 114 22 874 
Alsósági Óvoda 18 552 2 267 16 285 
Kresznerics F. 

Könyvtár 12 079 674 11 405 
Üdülőtábor 3 450 3 450 0 
Ádám J. Zeneiskola 21 614 747 20 867 
Kemenesaljái 

Egyesített Kórház 494 730 41 070 445 010 8 650 

Intézmények 
együtt 1 236 539 169 071 474 240 593 228 

Polgármesteri 
Hivatal 200 693 4 463 

Önkormányzat 
Összesen 1 437 178 173 534 
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2. számú melléklet 

Celldömölk város pénzügyi tervének kiadásai 
1999. év 

1. Működési kiadások: 
a) Intézmények kiadásai 1 236 539 
b) Polgármesteri Hivatal kiadásai 200 639 

2. Támogatások: 
- szervezetek támogatása 15 000 
- lakásépítés támogatása 20 000 

3. Hiteltörlesztések, kamatok 
4. Felhalmozási kiadások 

(beruházás, felújítás) 
5. Kötelező tartalék 

Ezer Ft-ban 

1 437 178 

35 000 
45 625 

205 867 
9 080 

1 732 750 

21a számú melléklet 

Intézmények kiadásai 
1999. év 

Ezer Ft-ban 

Ebből kiemelt előirányzatok 

1 * 
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Berzsenyi D. 
Gimnázium 61755 35 781 14 382 10 997 595 -Ipari Szakm. és 
Szakk. 51418 30 708 12 375 7 793 542 -Kemenesaljái 
Műv. Közp. 27 717 12 065 4 657 10 995 - -Népjóléti 
Szolgálat 133 540 54 433 24 354 26 853 27 900 -- ebből: 
eü. alapellátás 35 630 20 760 9 400 5 470 - — 

Városgondnoks. 72 915 14 124 5 111 53 680 — — 

Gáyer Gy. 
Alt . Iskola 110 679 60 477 24 760 25 248 194 -Eötvös L . 
Ált. Iskola 83 053 46 325 18 665 17412 651 _ 

Berzsenyi L . 
Ált. Iskola 65 196 34 588 13 916 16 079 613 -Vörösmarty u. 
Óvoda 33 685 18 185 7 783 7717 _ -Koptik u. 
Óvoda 20 168 10 577 4 623 4 968 — — 

Szalőky S. u. 
Óvoda 25 988 14169 5 812 6 007 - -Alsósági Óvoda 18 552 10 511 4 285 3 756 — -Kreszneries F. 
Könyvtár 12 079 7 160 2 635 2 284 - -Üdülőtábor 3 450 729 246 2475 — -Ádám J. 
Zeneiskola 21 614 13719 5 140 2 755 — _ 

Kemenesaljái 
Egyesített 
Kórház 494 730 226 229 88 405 180 096 - -

Intézmények 
együtt 1 236 539 589 780 237 149 379 115 30 495 -

Polgármesteri 
Hivatal 200 639 67 634 26 141 95 664 11 200 -

Önkormányzat 
összesen 1 437 178 657 414 263 290 474 779 41 695 -

21 b számú melléklet 

Felhalmozási kiadások 
1999. év 

1. Áthúzódó beruházások 
2. Szennyvízcsatorna-építés 
3. Kommunális alapgép vásárlás 
4. Értékesítési célra lakásépítés 
5. Víziközmű-hálózat felújítása 

Ezer Ft 
18 188 

143 679 
13 500 
24 500 

6 000 

205 867 

21c sz. melléklet 

Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok 
Ezer Ft 

Ebből kiemelt előirányzatok 
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Helyi utak 
fenntartása 18 001 - 18 001 -Város és 
községgazd. 3 840 1 449 494 1 897 -Települési 
hulladckkez. 14 935 - - 14 935 -Igazgatási 
feladatok 110 837 55 185 21 333 34 319 -Körzeti igazgat. 
felad. 10 008 6 376 2 545 1 087 _ 

Önkormányz. 
Túzoit. 7 560 3 574 1 394 2 592 _ 

Polgári Védelem 101 58 20 23 — 

Egyéb kult. 
tevékenys. 2 410 899 322 1 189 -Sportcélok és 
felad. 1 125 93 33 999 -

Helyi TV 3 364 - - 3 364 -Gyámügyi 
segélyek 11 200 - - - 11 200 

Vízkárelhárítás 1 335 - - 1 335 -Magasépítőipar 7 200 - - 7 200 -Szennyvízélvez. 7 473 - - 7 473 -Egyéb szociális 
szolg. 1 250 - - 1 250 -

Összesen: 200 639 67 634 26 141 95 664 11 200 

3. sz. melléklet 

Kimutatás a több éve áthúzódó 
kötelezettségekről 

Hiteltörlesztések Ezer Ft 
és kamatai: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Lakástámogatási 
hitelek 1 225 1 000 800 350 

Szennyvíztisztító 
hitele 12 400 12 400 13 063 -

Útépítés hitele - 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Lakásépítés 

hitele 32 000 -
Összes 

tőketörlesztés: 45 625 18 400 18 863 5 350 5 000 5 000 
Kamatteher 

(jelenlegi 
kamatszinten) 13 473 8 870 5 097 2 640 1 575 525 
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Beruházások: 
Szennyvízhálózat 

bővítése 
(Áfával) 113431 151 262 113447 

4. sz. melléklel 

Prognosztizált költségvetés 
1999, 2000, 2001. évekre 

(E Ft) 
Bevételek 1999. évi 2000. évi 2001. évi 

terv irányszám irányszám 

Intézményi tevékenység: 
bevételei 179 534 198 924 211 257 
kamatbevétel 2 000 2 216 2 353 

Intézményi műk. 
tevékenység 181 534 201 140 213 610 

Helyi adók 136 000 153 136 172 125 
Eevéb saiátos bevételek — - _ 
Saját folyó bevételek 317 534 354 276 385 735 
SZJA 165 384 200 942 236 710 
Gépjárműadó 13 000 13 325 13 658 
Átengedett bev. 
összesen 178 384 214 267 250 368 
Saját folyó + 

átcng. bev. 495 918 568 543 636 103 
Tárgyi eszk., föld és 

immat. javak 
értékesítése 62 000 47 000 15 000 

Államházt. belül 
felhalni, bev. 2 000 35 000 17 000 

Államházt. kívüli 
felhalni, bev. 45 372 56 000 39 000 

Felhalni, és 
tőkcjell. bev. 109 372 138 000 71 000 

Normatív 
állami hozzáj. 338 096 339 448 343 522 

Önkorm. tűzoltóság 
támog. 7 560 7 590 7 681 

Kicg. tám. egyes közokt 
feladatokra 10 824 10 641 10 769 

Céítámocatás 57 848 36 800 27 600 
Állami hozzáj. és 

támog. össz. 414 328 394 479 389 572 
Egcszségbizt. Alapt. 

átv. peszk. 474 240 520 241 560 300 
Államházt. belül műk. 

célra átvett pénzeszköz 6 000 6 540 7 024 
Közp. fejezettől átvett 

peszk. 27 667 27 667 28 912 
Költsépv. kiep.. 

visszatérítések 35 900 35 900 36 349 
Államházt. belüli 

átutalások 543 807 590 348 632 585 
Hitelek: - fejlesztési 21 000 - -
- működési 148 325 202 390 260 268 

Bevételek összesen: 1 732 750 1 893 760 1 989 528 

Kiadások 1999. évi 2000. évi 2001. évi 
terv irányszám irányszám 

Személyi juttatások 
összesen 657 414 708 243 753 571 

Járulékok 263 290 244 140 245 585 
Dologi kiadások 474 779 530 604 575 414 

Tárgyi eszk., immat. 
javak 173 617 

Államházt. belüli 
felhalm. célű átutalások -

Államházt. kívüli felhalm. 
célú átutalások 46 250 

Nagyértékű tárgyi eszk. 
felújítása 6 000 

Felhalmozások Áfa-egyenlege -

155 000 120 000 

7 000 000 

Felhalm. és 
tőke jellegű kiadások 225 867 162 000 128 000 

Működési célú pénzeszk. 
átadás államházt. 
kívülre 15 000 16 200 17 172 

Működési célű pénzeszk 
átadás államházt. belülre - -

Társadalom és 
szociálpolitikai jutt. 39 100 42 228 44 762 

Ellátottak 
pénzbeli juttatása 2 595 2 803 2 971 

Támogatások, elvonások 
és egyéb folyó 
átutalások össz. 56 695 61 231 64 905 

Folyó, felh. és tőke je l i . kiadások, 
támogatások, elvonások 
és egyéb folyó átutalások 
összesen 1 678 045 1 706 218 1 767 475 

Ált. és céltartalék 9 080 - -
Hitel visszafizetés 45 625 187 542 222 053 

Kiadások összesen: 1 732 750 1 893 760 1 989 528 

5. számú melléklet 

Költségvetési szervek létszámadatai 
1999. év 

(fö) 

Folyó működési 
kiadások Össz. 1 395 483 1 482 987 1 574 570 
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Szakmunkásképző 36 1 4 41 
Gimnázium 39 3 1,5 — 43,5 
Művelődési Központ 16 - 2 - 18 
Népjóléti Szolgálat 84 6 - 3 93 
ebből: alapellátás 24 3 - - 27 
Kórház 263 2 1 V 266 
Koptik u. óvoda 15 0,25 0,5 1 16,25 
(június 30-ig) 0,5 
Szalóky u. óvoda 20 0,5 - 0,18 20,68 
Alsósági óvoda 13 1,5 — 0,38 14,88 
Vörösmarty u. óvoda 29 — 

- - 29 
Gaycr Gy. Ált. Iskola 75 3,5 1 0,5 80 
Eötvös L . Ált. Iskola 57 0,5 1,5 - 59 
Berzsenyi L . Ált. Isk. 43 1,35 — 0,5 44,85 
Zeneiskola 15 5 - 1 21 
Könyvtár 9 - 0,5 - 9,5 
Üdülőtábor 0,25 - - 1,83 2,83 
Városgondnokság 20 0,5 - 4 24,5 

Intézmények Össz.: 734,75 25,1 8 15,39 783,24 

Polgármesteri Hivatal 48 - - - 48 

Mindösszesen: 782,75 25,1 8 15,39 831,24 
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1. számú láblázat Mérleg 
Mérlegek 

I. Működési célú bevételek 
1. Normatív állami hozzájárulás 
2. Kötött fclh. állami támogatás 
3. Tűzoltóság támogatása 
4. SZJA 
5. OEP-finanszírozás 
6. Gépjárműadó 
7. Iparűzési adó 
8. Működési célú átvett pénz 
9. Visszatérülések 

10. Intézményi bevételek 

Fejlesztési forrás terhére 

Ezer Ft 

338 096 
10 824 
7 560 

165 384 
474 240 

13 000 
110 000 

6 000 
7 000 

173 534 

1 305 638 
27 295 

összes forrás: 1 332 933 

I I . Működési kiadások 
1. Intézmények és Polgármesteri Hivatal kiadása 1 437 178 
2. Támogatások 35 000 

3. Tartalék (kötelező) 
1 471 770 

9 080 

1 481 258 

A Sághegy-Kissomlyó Hegy
község választmánya tartolt 
nemrég szakmai napot a Keme
nesaljái Művelődési Központ
ban. A rendezvény főelőadója 
dr. Urbán András, a Hegyköz
ségek Nemzeti Tanácsának főtit
kára volt. Az előadó az uniós kö
vetelményekkel ismertette meg a 
környékbeli szőlősgazdákat. 

Elmondta, hogy az uniós or
szágokban az utóbbi 2 évben je
lentősen csökkentették a szőlőte
rület nagyságái, s az uniós tagság 
után cz várható nálunk is. Sző
lőkivágási támogatást azonban 

csak azok kaphatnak majd, akik 
bizonyítottan jelentős bevételki
esést szenvednek el, ha felhagy
nak a borászkod ássál. A termő
terület csökkentése melleit szer
kezetváltásra és minőségjavító 
rekonstrukciós telepítésekre lesz 
majd szükség, amire jó előre fel
készülni. 

Célszerű lesz uniós szempont
ból is úgynevezett termelő és ér
tékesítő szövetkezetek létrehozá
sa, amelyek a hazai viszonyok 
között pinceszövctkezeikéni sze
repelnek. Sok keserűség várhat 
ránk az uniós csatlakozás után, 

Bevétel: 
Kiadás : 
Hiány: 
I . Felhalmozási bevételek: 

1. Céltámogatás 
2. Kommunális adó 
3. Átvett pénzeszközök 
4. Vagyonhasznosítás 
5. Hozambevételek 
6. Hitel 
7. Áfa-visszatérülés 
8. Csatornamű-hozzájárulás 
9. Egyéb bevételek 

10. Víziközmű bérleti díj 

I I . Kiadások: 
Hiteltörlesztések, kamatok 
Felhalmozási kiadások 

Mérleg 
Bevételek 
Kiadás 
Átcsoportosítva működési kiadás fedezetére 

(kamat, Áfa-befizetés stb.) 

Hegyközségi szakmai nap 

1 332 933 
I 481 258 

148 325 

57 848 
26 000 

2 000 
62 000 

200 
21 000 
28 900 
45 372 
27 667 

6 000 

278 787 

45 625 
205 867 

251 492 

278 787 
251 492 

27 295 

lm ezeket a pinceszövetkezeteket 
a kormány nem támogatja - vélte 
az előadó. 

Felhívta a jelenlévők figyel
mét, hogy a telepítéseknél ügyel
ni szükséges a fogyasztási szo
kások változására: Európában az 
utóbbi tíz évben lényegesen 
csökkent az asztali borok fo
gyasztása, és kismértékben emel
kedett a minőségi borok iránti ér
deklődés. 

A sághegyi gazdákat azzal biz
tatta a szakember, hogy a jelleg
zetes tájbornak van jövője. 

A szakmai nap borkezelési, 
növényvédelmi és borturisztikai 
előadásokkal folytatódott, majd 
kóstolóval és kötetlen beszélge
tésekkel zárult. 
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> SPORT 4> eredmények - események ^ SPORT 

ASZTALITENISZ 
C V S E - M Á V É P C E L L - S Z A K - V a s ú t í í r I I . 11:7 
Szombathely. NB Il-es férfi asztalitenisz mérkőzés 
Szorossá vált a mérkőzés azáltal, hogy Ölbei lázas betegen állt 

asztalhoz, és nem tudott mérkőzést nyerni. 
Győztek: Felleg Gábor (4), Nagy Gábor (3), Bihari Lehel (3), és a 

Nagy-B i hari j iáros . 
C V S E - M A V É P C E L L - M o s o n m a g y a r ó v á r 11:7 
Mosonmagyaróvár, NB III-as férfi mérkőzés. 
A cellick magabiztos győzelmet arattak a szívósan küzdő óváriak 

otthonában. 
Győztek: Balázs Gyula (3), Tekét Attila (3), Tamás László (2), 

Máthé Gyula (2), valamint a Tcket-Tamás páros. . v t . 

Pályázati hirdetmény 
Celdömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Celldö

mölk, Szentháromság tér 5. szám alatti 2 helyiség + mosdó, WC, 
48 m alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe
adására, mely üzlethelyiségként hasznosítható. 

A helyiség éves bérleti díja: 224 640 Ft + Áfa. 
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani Celldömölk Város 

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán 1999. április ló
ig, ahol a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókról is tájékoz
tatást adnak. 

Makkos István 
polgármester 

1900 * SZÁZÉVES A C E L L I SPORT * 2000 

3. A diákok már teniszeztek, futottak és labdát „rugdostak" 
Celldömölkön 1900. november 11-én alakult meg az első 

sportegyesület, a Kis-Czelli Korcsolyás Egylet. Kttol az idő
ponttól számítjuk a város szervezett sportéletének létrejöttét. 
A közelgő jubileumra való tekintettel az Űj Kemenesalja el
következő számaiban egy-egy sporttörténet! szempontból je
lentősebb esemény felelevenítésével kívánunk emlékezni a 
celldömölki sportélet első évszázadára. 

1908. A nyár folyamán a 
diákság a korcsolyázáson kívül 
egyéb sportágak meghonosításá
val is megpróbálkozott. Az ez 
idő tájt bezárt Hungária Szálloda 
kcrlhclyiségét átépítették tenisz
pályának. A pálya elkészülte 
után élénk érdeklődéssel fordul
tak az ifjak a teniszezés felé. és 
rövid idő elteltével a sportágat 
kedvelők társasága kimondta a 
Celldömölki Teniszegylet meg
alakulását. Az egylet nyaranta 
meg-megújult, és Celldömölkön 
évről évre többen estek a fehér 
labda bűvöletébe. 

Egyes források szerint szintén 
1908 nyarán pattogott először 
futball-labda a vásártéren. Való
színű, hogy valamelyik j ó tanuló 
diák kért és kapott a tanulás j u 
talmául szüleitől focilabdát aján
dékba. Nem tudni pontosan, ho
gyan történt, de az biztos, hogy 
a diákok egy másik társasága a 
vásártéren már „rugdosta" a lab
dát. A szünidő végére egymás 
között, csapatokra osztva izgal
mas, kisebb-nagyobb összekapá-
soktól sem mentes futballcsatá-
kat vívtak. Az a hír is elterjedt a 
városban, hogy „igazi sport
egyesület alakul". Olyan, amely 
a korcsolyázás mellett felkarolja 
a többi sportágat is, és egész éven 
át fejti k i tevékenységét. A sport

barátoknak egyelőre erre meg 
várniuk kellett. 

1909. A szünidőben már a te
nisz és a labdarúgás mellett az 
atletizálást is gyakorolták a diá
kok, olyannyira, hogy augusztus 
29-érc a vásártéren kialakított 
sportplaccra hívták az érdeklődő
ket az első nyilvános atlétikai 
verseny és labdarúgó-mérkőzés 
megtekintésére. Az atlétikai ver
senyt le is bonyolították, de a fut-
ballmérkőzcs lejátszását egy k i 
adós nyári zivatar elnapolta. 

1910. A tanulóifjúság azon ré
sze, amely a vásártéri sportplac-
con élte a maga sportéletét, a 
nyár folyamán Cel ldömölki At
létikai Club név alatt létrehozta 
saját sportalakulatát. 

Akik elsétáltak a vásártér felé, 
megtapasztalhatták, hogy milyen 
mozgalmas sportéletet éllek ott a 
fiatalok. A tér egyik felén az at
létikát, a másik felén a futballt 
gyakorolták. Ez évben a diákok 
a nagyérdemű közönséget július 
31-érc hívták atlétikai versenyük 
és az első nyilvános labdarúgó
mérkőzés megtekintésérc. A 
nagy számban megjelent szülők, 
rokonok, ismerősök és ismeretle
nek izgalmas versenyeket láthat
tak, és a focicsatában sem csalód
tak. Az atlétikai verseny győzte
sei voltak: 50 yardos futás: Khon 

Béla, 110 és 220 yardos futás: 
Schönberger Marcell, 1,25 mér
földes futás: Szálai Géza, magas
ugrás: Mustos József (133 cm), 
rúdugrás: Géfin Lajos (190 cm), 
távolugrás: Weisz István (426 
cm), súlylökés: Goldring Gyula 
(9,35 m). A 3 x 50 m-es váltófu
tást a CAC „A" csapata (Weisz 
István, Khon Imre, Géfin Lajos) 
nyerte. 

A történelmi futball mérkőzé
sen is a CAC „A" csapata nyert 
1:0 arányban a „ B " csapat ellen. 
A győztes csapat tagjai voltak: 
Weisz István - Steiner Jenő, 
Ihász Antal, Neuhauser Károly -
Ländler Jenő, Neuhauser Andor 
- Weisz Béla, Ländler Miklós, 
Horváth László, Landherr 
György, Blettler István. A mér
kőzés után még sokáig volt be
szédtéma a foci annak ellenérc, 
hogy „meglehetős gyakorlatlan
ságot árullak el ifjaink, amit fo
kozott még a pálya alkalmatlan
sága is." Augusztus végén Já
nosházára utaztak az első vidéki 
találkozójukra, ahol a CAC lab
darúgói „respektálták a vendég
jogot, és csak szelíden arattak 
győzelmet a vendéglátókon." Az 
eredmény 2:1 lelt. 

1911. Az atlétikát legyőzte a 
futball, mert a nyár folyamán a 
CAC-fiűk megváltoztatták egye

sületük nevét Celldömölki Foot
ball Club névre. A labdarúgók 
közel egy évi veretlenség után jú
lius 23-án Pápán, a Pápai Ifjúsági 
AC csapatától szenvedtek elő
ször vereséget 2:0 arányban. A 
Pápai Közlöny c. helyi lap lel
kendezve írta, hogy a „PIACfé
nyes győzelmet aratott az eddig 
még veretlen celldömölki csapat 
ellen, mely eddig a környéken az 
elsőséget tartotta." A pápai 
öröm nem tartott sokáig, a 
visszavágó mérkőzésen a C F C 
4:0-ra páholta cl a PIAC csapatát. 

1912. Celldömölk sporttörté
netében jelentős év volt 1912. 
Ekkor határozták el, hogy mind
azokat, akik a sport egyik-másik 
ágazatának hódolnak, egységes 
sportegyesületbe tömörítik. Dr. 
Plctnics Ferenc elnökletével elő
készítő bizottság alakult, és hoz
záláttak a sportalakulatok meg
győzéséhez, a „taggyüjtéshez", 
az anyagi javak előteremtéséhez, 
és az épülő ligetben az új sport
telephez szükséges telek meg
szerzéséhez. Fáradozásukat siker 
koronázta, elérték hogy „ízléssel 
párosult praktikusság folytán 
egyazon helyen sikerült a jég- és 
teniszpálya kijelölése", de az ala
kuló közgyűléssel egyelőre ku
darcot vallottak. 
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Magabiztos siker a Lövérekben 
SVSE-GYSEV-CVSE-Antók Nyomda 1-5 (0-3) 

Sopron, 600 nézö. Vezette: Solymosi Péter (Veszprém), pj. Fekete, Tóth 

Sopron: Mozsolits - Nagy, 
Sifler Tibor, Kónya, Ruzsits -
Bánfalvi, Bodor, Fűzi, Bausz -
Szegi, Gulyás. Edző: Horváth 
György. 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Bognár, Stiber - Ele
kes, Kelemen, Szőllősi, Hegyi -
Szálai, Lengyel. Edző": Fcdor 
Sándor. 

Csere: Bodor helyett Hauzer 
és Ruzsits helyett Horváth a szü
netben, Elekes helyett Győrvári 
az 59., Siftcr helyett Harsányi és 
Szőllősi helyett Dobány a 72., 
Szálai helyett Molnár a 79. perc
ben. 

Sárga lap: Nagy rátartásért a 
19., Sil'tcr buktatásért a 37., Ru
zsits buktatásért a 43., Kónya 
szabálytahm szerelésért a 79., 
Kelemen szabálytalan szerelésért 
a 85. percben. 

Szögletarány: 6:2 (3:0) 
Sopronban, a Lövérek kapujá

ban épült vasutas pályán kezdte 
el tavaszi szereplését a CVSE-
Antók Nyomda csapata. A mér
kőzés előtt Fcdor Sándor edző el
mondta, hogy a kedvezőtlen idő
járás, valamint az öltözők átépí
tése miatt a vönöcki pályára k i 
szorult edzések ellenére egy re
mekül sikerült felkészülésen van 
túl a csapat. Az utóbbi hetekben 
bekövetkezett betegségek és sé
rülések ugyan zavarták a munkát, 
de a kezdő mérkőzésre Lukács 
Ede kivételével együtt áll a csa
pat. „Ott folytatjuk tavasszal, 
ahol abbahagytuk az ősszel. A ta
lálkozón, annak ellenére, hogy 4¬
5 játékossal erőst tett az SVSÉJó 
játékot és győzelmet várok csa
patomtól" - mondta az edző. 

Valóban, a CVSE-Antók 
Nyomda bajnokjelölthöz méltó 
játékkal mutatkozott be Sopron
ban. Bizonyította, hogy nem vé
letlenül vezeti a Bakony-csoport 
tabelláját. 

10. perc: Az első ígéretes tá
madást a celli csapat vezette a ha

zaiak kapujára. Lengyel mesteri 
labdával ugratta ki a bal oldalon 
Szőllősit, akinek pontos beadását 
kitűnő helyzetben Szálai nem ta
lálta el. A labda leperdült a lábá
ról, s így oda lett az első gólhely
zet. 

12. perc: A hazai csapat sem 
tudta gólra váltani száz százalé
kos ziccerét. Bausz indította a 
fellazult celli védelem közepén 
kitűnő labdával Gulyást, aki a 
labdát elvitte a kifutó Szép mel
lett, de három méterről nem talált 
az üres kapuba, lövése a bal ka
pufáról pattant a mezőnybe. 

14. perc: Két kihagyott óriási 
helyzet után megszületett a mér
kőzés első gólja. Hegyit rántották 
le a bal oldali alapvonal melleit 
a védők. A megítélt szabadrúgást 
Elekes ívelte a kapu előterébe, a 
védők nem tudtak felszabadítani, 
a labda ide-oda vándorolt, míg 
végül az egyik soproni védő ki 
tudta fejelni a 16-osróI. Nem volt 
azonban szerencséje, mert Len
gyel mellel maga elé vette a lab
dát, és jó 22 méterről óriási erő
vel Mozsolits kapujának jobb 
sarkába küldte. (0-1) 

29. perc: A jobb oldali szög
letzászlótól nem messze partdo
báshoz jutott a celli csapat. Ke
lemen ment oda elvégezni a be
dobást. Hatalmas partdobásába 
Ruzsits fejjel beleért, és a labda 
a bal oldalon érkező Szálai elé 
patlant, aki habozás nélkül a sop
roni kapuvédő alatt a hálóba vág
ta. (0-2) 

36. perc: Bognár remek labdá
val ugratta ki a jobb oldalon Ele
kest, aki rávezette Mozsolitsra a 
labdát, de nem sikerült azt a ka
pus mellett a hálóba lóm, a háló
őr tisztázni tudott. 

42. perc: Újabb gólszerzési le
hetőség adódott a CVSE előtt. 
Lengyel vezette fel a bal oldalon 
a labdát, melyet a félpálya köze
péről a védők közül kiugró Szálai 
fejére ívelt. A csatár szépen fejelt 

a bal sarok irányába, de a labda 
kapu mellé csúszott. 

43. perc: Elekes lépett k i a vé
dők gyűrűjéből, már az ötös sar
kánál járt, amikor Ruzsits sza
bálytalanul szerelte. A 1 l-es 
pontra Bognár tette le a labdát, 
és nagy nyugalommal a jó irány
ba vetődő Mozsolits mellett ele
gánsan a jobb sarokba gurított. 
(0-3) 

48. perc: Nem sokat kellett 
várni a második félidőben a ne
gyedik celldömölki gólra. Elő
ször Lengyel harcolt k i egy bal 
oldali szögletet, aztán Elekes és 
Szálai kisszöglete után újra szög
letrúgáshoz tehette le Elekes a 
labdát. Most viszont kapu elé 
ívelt, és a rövid saroknál berob
banó Bognár közelről a hálóba 
bólintotta a labdát. (0-4) 

55. perc: A hazai csapat is egy 
percen belül két szögletet végez
hetett el. A második szögletnél 
jobb oldalról ívelték a kapu elé a 
labdái, amely átszállt a fejek fö
lött, és a jó ütemben érkező Szegi 
az ötösről a kapu jobb sarkába 
fejelte azt. A gól után jót derült 
a publikum, amikor a hangosbe
szélőn közölték, hogy „megkezd
tük a felzárkózást". (1-4) 

59. perc: Szőllősi lépett meg 
egy labdával, és szépen cikázott 
át a védőkön. Már csak Mozsolits 
állt vele szemben, aki azonban a 
lövéséi hravúrral tornázta szög
letre. 

66. perc: Ezekben a percek
ben örömfocit játszott a celli csa
pat. Szőllősi tette ki remek lab
dával középen Hegyit, akinek lö
vése nyomán a labda a kapu fö
lött hagyta cl a játékteret. 

68. perc: Szőllősi, Bognár, 
Szálai, Hegyi volt a labda útja, 
melyet az utóbbi játékos bal o l 
dalról, az alapvonal mellől lőtt be 

a kapu elé, és az érkező Szálai 
azt Mozsolits kapujába fejelte. 
Ezzel beállította a mérkőzés vég
eredményét. (1-5) 

76. perc: A hazai csapat újabb 
ordító helyzetet puskázott el. Egy 
bal oldali soproni támadást köve
tően az ötösön egyedül hagyott 
Gulyás elé lőtték be a labdát, aki 
három méterről a kapu fölé tudta 
azt lőni. 

90. perc: Az utolsó perc is tar
togatott izgalmat. Előbb Győrvá
ri remek átadására startolhatott 
Molnár, aki kicsit tétovázni lát
szott, és lövés helyett jobbra ma
ga elé engedte a labdát, s így oda
lett a helyzet, a védők felszaba
dítottak. Az ellentámadásból Gu
lyás szép testcsellel elment Csák
vári mellett, és egyedül tört ka
pura, de ő is balra kifelé vezette 
egy kissé a labdát, és az ötös sar
káról csúnyán kapu fölé lőtt. 

Jó iramú, helyzetekben és gó
lokban gazdag mérkőzést láttunk, 
melyet a nagyon jól felkészített 
celldömölki csapat megérdemel
ten nyert meg, s a bajnokságban 
továbbra is őrzi veretlenségét, 
sőt győzelmével előnye 15 pontra 
növekedett ellenfeleivel szemben. 

Fedor S á n d o r : Magabiztos 
játékkal arattunk győzelmet, az 
atlétikusan jól felkészített hazai 
csapat ellen. Az egész csapat jó 
játékkal rukkolt k i , minden játé
kosom teljesítményét dicsérni tu
dom. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : SVSE-
G Y S E V - C V S E - A n t ó k Nyom
da i f j . csapatok 1-5 (1-3). Ve
zette: Fekete Attila. CVSE: Ba-
ráth - Sebestyén (Fáró), Nagy, 
Szabó L . , Mórocz - VASS, 
SZABÓ A., BODOR, Szabó M . 
(Mesterházy) - Németh R. 
(Kunos), Szita (Kiss). Edző: 
Boznánszky Gábor. A tavaszi 
nyitányra jobban felkészült celli 
csapat győzelméhez, a me
zőnyben kitűnő teljesítményt 
nyújtó Bodor Tibor négy góllal 
járult hozzá. Góllövő: Bodor (4), 
Vass. 
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