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KEMENESALJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A • ÁRA: 39,50 F O R I N T

Pénteken
borverseny

Unokáink is látni fogják...?

A Ság hegy-Kissomlyó Hegy
község másodízben szervez bor
versenyt a Ság hegyen április 9-én,
pénteken délelőtt 10 órától. A
hegyközség rendtartása is előírja,
hogy a Ság hegy-Kissomlyó
Hegyközségben évente borver
senyt, borbem utalót kell szervezni.
Ez egyben azt is jelenti, a hegy
község megalakulása óta borver
senyt csakis a hegyközségek szer
vezhetnek.
Szigorúbbak lettek a feltételek.
A versenyre hozott borból a gazdá
nak legalább 300 literrel kell ren
delkezni, és fajtánként 300 forint
nevezési díjat kell fizetni.
A versenyre április 8-án 15-19
és 9-én 7.30-9.45 közötti időben
lehel a borokat leadni a turistaszál
lóban. Fajtánként a 2 palack (7 dl)
bort Németh Gyula és Kiss Vilmos
választmányi tagok veszik át.
A Borászati Hivatal szabályai
szerint végzett minősítés eredmé
nyeként az arany- és az ezüstérmes
borok részt vehetnek a Nemzeti
Tanács által szervezett országos
borversenyen. A legkiválóbb boro
kat a hegyközség különdíjban ré
szesíti.
Kaid os

Unokáink is látni fogják...? címmel három kiállítást nyitottak a Kemenesaljái
Művelődési Központban. Az „Örsén" című fotókiállítást, a Madarak Weöres
Sándor verseiben című - üala József gyftjtfl anyagából készült - összeállítást
és ltinczo (>yula amatőr festő képeit Mesterliázync Jánosa Magdolna ajánlotta
a közönség figyelmébe. A kiállítás április 16-ig tekinthető meg.
Völgyi

A z ördög
tragédiája
Március 28-án este a mezőko¬
vácsházi Crazy Theatrum amatőr
színjátszói profi módon mutatták
be a K M K - b a n Molnár Ferenc: A
Vörös malom című művét, me
lyet Kocsák Tibor és Miklós T i 
bor írt musicallé.
A pokol legmélyén az ördög
elkészíti élete fő művét, az em
berrontó, minden szépet és jót
megőrli), felaprító Vörös mal
mot. De a gépezet már az első
próba
alkalmával
befuccsol.
Tönkreteszi, legyőzi egy apró
búzaszem: az emberi szeretet. A
szeretet, amely minden Ördög
mellett ott áll, hogy ha szükség
van rá, legyőzze a gonoszt. Úgy,
(Folytatás

a 2.

oldalon)

Kemenesaljái szakmai napok
Március 25—26-án első ízben
rendezte meg az MTESZ Vas
megyei Szervezete és a Celldö
mölki Polgármesteri Hivatal a
„Kistérségben
élni,
régióban
gondolkodni'* c í m ű Kemenesal
jái szakmai napokat. A rendezvé

nyen - amelynek a K M K adott
otthont - igyekeztek képet adni
egy kistérség, régió településfej
lesztéséről, környezetvédelméről,
infrastrukturális helyzetéről, a k i 
aknázatlan lehetőségekről, melyek
segíthetik egy térség fejlődését.

A hagyományteremtő konfe
renciára olyan neves előadókat
hívtak meg, mint László László,
a B M Önkormányzati és telepü
lésfejlesztési főosztály vezetőhelyettese, Rakics Róbert, a
(Folytatás

a 2.

oldalon)

Megalakult az „Életfa"
Új civil szervezet jött létre
március elején Celldömölkön A l 
sósági Életfa Egyesület néven. A
28 alapító tag március 8-án nyil
vánította ki alapítási szándékát.
Az új egyesület létrehívásáról,
céljairól, eddigi tevékenységéről
Döme Lászlót, a 7. sz. választó
kerület képviselőjet. az egyesület
elnökét kérdeztük.
- Egyesületünk hármas céllal
alakult. Ezek: a környezetvéde
lem, a lakosság aktivizálása a
közélet irányába, valamint a ma
gyarságtudat erősítése - mondta
Döme László.
Az új egyesület tagjai a kör
nyezet szépítését tartják kiemelt

feladatnak. Facsemeték, tuják te
lepítésével, virágosítással, sze
méttartók kihelyezésével igye
keznek szebbe, tisztábbá tenni az
alsósági városrészt.
A temető, az új orvosi rendelő
környékét és a játszóteret szeret
nek rendbe tenni, valamint az
Eötvös utca sarkánál egy új ját
szóteret alakítanak k i , mivel azon
a környéken sok a kisgyermekes
család.
Az egyesület nyílt, bárkit szí
vesen látnak soraikban.
Képünkön az Alsósági Életfa
Egyesület tagjai környezet szépí
tés közben.
V. L.
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Kemenesaljái
szakmai napok
(Folytatás az 1. oldalról)

Környezetvédelmi Minisztérium
főosztályvezetője, vagy Gyflrffy
Gábor, a soproni PHARE CBC
Regionális Iroda vezetője.
Markó Péter, a megyei köz
gyűlés elnöke bevezetőelőadásá
ban utalt rá, hogy Kemenesalja
különös figyelmet érdemel, hisz
a gazdasági mulatók szerint ez a
megye egyik legkevésbé fejlett
része annak ellenére, hogy gaz
dag kultúrtörténeti múlttal ren
delkezik. Sok jóval mégsem ke
csegtetett, mert, mint mondta,
amíg a fejlődőképes megyék ká
rára, a területi kiegyenlítés elve
alapján osztják szét a központi
pénzt, addig Vas megye nem szá

míthat többre az eddigieknél.
László László a kistérségek k i 
alakításában a megfelelő törvé
nyi hátteret hiányolta. Éneikül az
Önkormányzatok nem tudnak mit
kezdeni az önállóságukkal, és ne
héz felépíteni a kistérségeket, re
giókat. Hozzátette ugyanakkor,
hogy e téren szemléletváltásra is
szükség van, s ez a politikusokra
és az önkormányzati vezetőkre
egyaránt vonatkozik. Makkos
István polgármester sajnálatos
nak nevezte, hogy a vártnál mér
sékeltebb érdeklődés mutatko
zott a konferencia iránt, pedig a
települések vezetői aligha tudják
meghatározni a jövőképet megfe
lelő információk nélkül.
V. L.

Az ördög tragédiája
(Folytatás az l.

oldalról)

ahogy az évmilliókig készült V ö 
rös malom kerekeit is megakasz
totta az erkölcsileg feddhetetlen
főhős, Jánoska János édesanyja
iránti szeretete. Az ördög pedig
elbukott, a pokolból is kiűzetett.
A történet musicalváltozata
néhol ironikus, humoros, de
mégis halálosan komoly. A néző
figyelme egy pillanatra sem lan
kadhat. Olyan szépek a koreog
ráfiák: nyüzsög a sok kis vörös
fekete ördög a vörös-fekete dísz
letek közölt. A zene pedig mo

demül félelmetes, a lírai, dalla
mosabb részekből is gyorsan viszszaránt a mélybe. Néha ugyan in
cselkedni próbált a technika ör
döge - megirigyelte tahin a Ma
gister Vörös malmát - , néha fél
recsúszott pár énekhang, és a raprcsz egy kissé erőltetettnek tűnt.
Mindezt összevetve azonban
nem volt rossz előadás. Sőt! Na
gyon látványos, érdekes megol
dásokkal tűzdelt, j ó ! megrende
zett darabot láthattunk. A legfon
tosabb pedig, hogy volt tartalma,
mondanivalója.
K. N.

Szülőföldünk Kemenesalja
ti C«s u
..,,,>a,.r,w

Nemrég jeleni meg szülőföl
dünk Kemenesalja címmel Tungli Gyula celldömölki származású
nyugalmazott főiskolai tanár ne
gyedik könyve, amelyet március
25-én a K M K - b a n mutattak be.
Az Ádám Jenő Zeneiskola Rene
szánsz Kamaraegyüttesének és a
Berzsenyi Dániel Gimnázium ta
nulóinak miísora után Balogh Er
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nő tanár ismertette a könyvel a
közönséggel.
A fotókkal is illusztrált szép,
igényes munka három fő fejezet
ből és egy bevezetőből áll. A be
vezetésben a szerző áttekintést ad
Kemenesalja természeti adottsá
gairól, múltjának és jelenének
kulturális értékeiről. Megemlé
kezik azokról a jeles személyek-

Utólag is
kellemes húsvéti ünnepeket
kíván minden kedves volt,
jelenlegi és
leendő
megrendelőjének
KOVÁCS F E R E N C
tervező, ingatlanforgalmi értékbecslő
Tel.: 95/422-377
HIRDETÉS A V E T É L K E D Ő A V Á R O S É R T VERSENY
TÁMOGATÁSÁRA
ről, akik tevékenységükkel jelen
tősen hozzájárultak nemzeti kul
túránk gazdagításához, de szól
azokról is, akik a múltbeli érté
kek feltárásán munkálkodnak
sziíkebb hazánkban.
Az 1. fejezet mintegy harminc
jeles személy (helytörténészek,
írók. tudósok, művészek) portré
ját, életművét és azok méltatását
tartalmazza. Ebben a fejezetben
olvashatunk többek között Koptik Odóról, Lancsics Bonifácról,
Dukai Takách Juditról, Petőfi
Sándorról, Berzsenyi Dánielről,
Laky Rezsőről, Bcrtha Bulcsúról
slb. A szerző megnevezi a forrás
munkákat is, melyek a további
kutatásokhoz
sok
segítséget
nyújthatnak.
A kötet 2. fejezete a ..Kislexi
kon", melyben 52 Kemenesaljá
hoz kötődő személy életrajzi ada
tait találja meg az olvasó betű
rendbe szedve. A 3. fejezel pedig
a szerző cikkeit, dolgozatait, elő

adásait tartalmazza. Foglalkozik
a „Helynevek etimológiájával",
megemlékezik Kresznerics Fe
renc halálának 150. évfordulójá
ról. Közli a szerző az M T A
Veszprémi Tagozatán elhangzott
Kemenesalja népi vallásossága
című előadását is, melyben a he
lyi népi vallásosság tárgyait, em
lékeit, szokásait mutatja be. Em
léket állít egykori iskolájának, a
celli gimnáziumnak és egykori
tanárainak: Jónás Mártonnak,
Szenté Imrének, Végh Józsefnek
is. Születésnapi köszöntő címmel
meleg szavakkal üdvözli a tíz
éves Kemenesaljái Baráti Kört,
melynek egyik alapító tagja volt.
A z igényes és hangulatos
munka az itt élíík számára fontos
ismereteket tartalmaz, melyek
segítségével könnyebben és job
ban megismerhetik környékün
ket, az idelátogatóknak pedig el
igazítást nyújt programjuk meg
tervezéséhez.
Kovács Nóra
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Apróhirdetések

A vasút szerelmese

Vállalkozói engedélyek váltása az Ipartes
tületnél. Celldömölk. Gcfin tér 8.
Kétéves plüss ülőgarnitúra megkímélten
eladó. Érdeklődni este 6 után. Telefon:
95/420-158.

Az Üj Kemenesalja januári ünnepi számában
sok nevezetes, a város éleiében fontos szerepet
játszó celldömölki! szólallatlunk meg, ám töb
ben kimaradtak, akik lehetőségeikhez mérten
teltek településünkért, de ezek a lehetőségek ke
vésbé látványos dolgokra voltak csak elegendő
ek. Közéjük tartozik Sárvári lóska bácsi, aki
hivatásának tekintette a Magyar Államvasutak
szolgálatát, és lokálpatriótaként él az általa sze
retett városban, Celldömölkön.

Autószerelés gyorsan, olcsón, szakszerű
en. Scbcsi. Sitke.
Elemes ifjúsági szekrény íróasztallal el
adó. Délután 4 óra után lehet érdeklődni a
95/420-771-es telefonon.
81-es évjáratú Opel Kadett eladó. Tele
fon: 421-431.

Jóska bácsi 1924. szeptember 2-án született,
és a MÁV Építési Főnökségtől ment nyugdíjba
1984-ben. 1963-ban a vasúli szakvizsga letétele

után segédtiszti állományba került, majd fő
ellenőr leit. 1937-től lakik Celldömölkön.
A vasútnál töltött évtizedek megihlették őt,
és számtalan képen, valamint makettek segít
ségével ábrázolta a vasút életét, a mozdo
nyokat, a szerelvényeket, a vasúti berendezé
seket, és kedvenc témájává vált a vasúti épü
letek megfestése is. Naiv művészként jelentőset
alkotolt, és több helyi kiállításon mutatta be
munkáit.
Meg kell becsülnünk ő t és a hozzá hasonló
embereket, akik lelki és fizikai indíttatást érezve
ilyen érdekes és hasznos édcklődési kört találva
állítanak emléket hivatásuknak és településük
nek.
M.

Ötlakásos társasházban 100 négyzetméte
res lakás garázzsal, kerttel eladó Celldömöl
kön. Telefon: 95/421-397.
147 négyzetméteres, alápincézett, 3 szobás
Összkomfortos családi ház igényesnek eladó
Celldömölkön. Érdeklődni a 95/421-397-es
telefonszámon lehet.
A Horváth Elek utca 6. szám alatt egyszo
bás családi ház eladó. Érdeklődni este 6 óra
után. Telefon: 95/422-821.
Üzlethelyiség kiadó a Sági u. 6-8. szám
alatt. Érdeklődni a 95/421-318-as telefonszá
mon lehet.
Németoktatást vállalok középfokig. Tele
fon: 95/421-663.
1,3 méter magas filodendron eladó Cell
dömölkön. Cím: Ifjúság tér 2., Vclekeync.
Telefonszám: 421-573.

Ismerje fel

mását!

Legyen képben
az Uj Kemenesaljában!

ÁFÉSZ I P A R C I K K AKCIÓ
5. sz. VAS-MÜSZAKI BOLT
Géfin tér 5. Tel., fax: 95/420-015
4 L E Briggs kapálógép

59 990 Ft

Elektromos fűnyíró

13 490 Ft

Elektromos fűszegclynyíró

3 990 Ft

Olimpia 18 ! permetező

7 490 Ft

Slilla 5 1 permetező

5 490 Ft

Braun borolva

7 190 Ft

Scrvant kandalló 5.8 kW

52r9Ö0

Lucifer kandalló 7 kW

Legújabb játékunk nem okozhat fejtörést senkinek sem,
hiszen nem kell egyebet tenni, csak ismerje fél magát, aki a
képen látható.
Persze azért kicsit nehezítettünk a dolgon, hiszen nem a kép
előterében lévőkre vagyunk kíváncsiak, hanem arra az úrra a
második sorban, akit a fotón megjelöltünk. Várjuk a jelentkezését
a polgármesteri hivatalban Molnár Gábornál. A jutalma egy szép
könyv, ha tudja igazolni, hogy valóban ő van a képen.
A legutóbb keresett hölgy és úr már jelentkezett: Illés Márta
és édesapja volt „alig" látható a képen. Jutalmukhoz gratulálunk!
A Szerk.

44 900 Ft
83 000 Ft

P H I L I P S energiatakarékos izzó 17 W

1 296 Ft

P H I L I P S energiatakarékos izzó 21 W

1 410 Ft

MTB KERÉKPÁRAKCIÓNK TOVÁBB T A R T
15 900-38 000 Ft-ig

DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK:
- T a r t o z é k o k k a l felszerelés
-

Ismertetőjel g r a v í r o z á s

-

Szerviz helyben
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Speciális olvasástanítási módszer
az alsósági iskolában

A gyermekek gyenge tanul
mányi előmenetelének oka sok
esetben a nem megfelelő olvasási
készség. Normális esetben a 4.
osztály végére cl kell jutnia a ta
nulónak az értelmes, értő, kifeje
ző olvasás szintjére. Ennek hiá
nyában a gyermek nem, vagy
csak igen nehezen tud később
megbirkózni a „rázúduló" tan
anyaggal.
Az utóbbi időben egyre több
kisiskolás küzd olvasási zavarok
kal, idegen szóval dyslexiával.
Az olvasási készség fontos sze
repével a pedagógusok tisztában
vannak, éppen ezért keresik az

utal az olvasaslanilas eredmé
nyességéhez.
A Berzsenyi iskola négy peda
gógusa egy speciális tanfolyam
keretében sajátította el az ún.
Mixncr-félc módszert, s két éve
ezzel a metodikával tanítja az el
ső osztályosokat az olvasás „tu
dományára". Közülük S z a b ó n é
N é m e t h M á r i a alsó tagozatos
munkaközösség-vezető és Bur á t h Lajosné tanítónő szólt a
módszer lényegérői és a tapasz
talataikról.
- Ez a módszer dyslexia-prevenciós olvasástanítási módszer,
tehát megelőzi az enyhébb olva

A Kazinczy-verseny
területi eredményei
A Kemenesaljái Művelődési Központban
március 23-án megtartott Kazinczy-verse
nyen az 5-6. osztályos korcsoportban első he
lyezést ért el Tarczi líeáta, az Eötvös Loránd
Általános iskola 5. osztályos tanulója, máso
dik helyen végzett Hegedűs Máté, a Gáyer
Gyula Altalános Iskola 5. osztályos tanulója.
A 7-8. osztályos korcsoportban első helye
zett és a I I I . területi fordulóba továbbjutó Mé
száros Klaudia a Berzsenyi Dániel Gimná
zium 6/2. osztályának tanulója, második he
lyen Hartmann Nóra, a Gáyer iskola ta
nulója végzett.

Ne feledje!
Az új játékunk
folytatódik!

sási zavarok kialakulását. Lénye
ge, hogy az oktatás apró kis lé
pésekben halad. Minden tanuló a
neki legmegfelelőbb munkatem
póban dolgozhat. Az elegendő
gyakorlási idő és a tananyag le
hetővé teszi a differenciálást, a
tehetségfejlesztést is. Ezzel a
módszerrel megfelelő sikerél
ményt tudunk biztosítani a tanu
lóinknak. Tudásszomjuk kielégí
tésérc szolgál a didaktikusán
megalapozott korai hangtanítás,
betutanílás és betűolvasás. Ezzel
rövid idő alatt olvasási élmény
hez juttatjuk a gyerekeket. Telje
sen kiküszöbölhetjük a belúk
összeolvasásának, a szótagolás
nak, szó és szókapcsolat olvasá
sának nehézségeit.
- Az első osztályosok számára
a legnehezebb tevékenység az
írástanulás. A betűk írását mint
egy 4 héttel „eltolva" kezdjük. A
gyerekek keze életkori sajátos
ságból m é g nem elég izmos, pe
dig az írás szépségét a lendület
adja meg. Ezért külön tanítjuk a
kéz csúsztatását és a csukiómozgást. Ezzel a módszerrel elérhető,
hogy az olvasás-írás tanulása
eredményes és kellemes sikerél
mény legyen. Az írott szó elsajá
tításának zavara gyakran együtt
jár írászavarral vagy számolási
nehézséggel. Ezeket a problémá
kat is javítja ez a módszer - tá
jékoztat Baráth Lajosné.
Szabóné Németh Mária mun

kaközösség-vezető az alábbiak
ban foglalja össze a tapasz
talatokat:
- A két év munkája azt bizo
nyítja, érdemes újdonságokkal
próbálkozni, mert sok hasznos
dolgot, értékes változást tapasz
taltunk. M i k ezek? Az ezzel a
módszerrel tanított gyermekek
gyorsabban olvasnak, keveseb
bet hibáznak. Ritkább a belutévesztés, a be tűTelcserél és, szótag
felcserélés. Kevesebbszer hagy
nak k i betűket, szótagokat; nem
toldanak be betűket, szótagokat.
A kevesebb hiba és a gyorsabb
tempó megkönnyíti számukra az
olvasott
szöveg
megértését.
Szebben, és kevesebb hibával ír
nak a gyerekek; könnyebben ta
nulják a nyelvtant; tisztábban ej
tik a hangokat; könnyebben ta
nulnak meg új szavakat, kifejezé
seket, neveket; hosszabb ideig
tudják figyelmüket összpontosí
tani, kevésbé fáradékonyak.
- Iskolánk ars poeticájához i l 
leszkedően alkalmazzák kollégá
im az említett olvasás-tanítási
módszert, amivel a környéken
csak m i tanítunk. Több sikerél
ménnyel, az iskolában elegendő
mértékű és mélységű gyakorlással
lehetővé válik, hogy a kisgyerme
kek esetleges rejtett képességhiá
nyai is zökkenőmentesen korrigái
hatók legyenek. Emellett a tehet
séges gyermekek is megfelelő le
terhelést kapnak. Összefoglaló
an: mindenkinek a képessége, te
hetsége, egyéni fejlődési szintje
szerint biztosítja a haladást - fo
galmazott dr. Varga Gáborné,
az iskola igazgatója.

Számítástechnika verseny
Egyre inkább hagyománnyá válik az Eöt
vös Iskola azon kezdeményezése, hogy szá
mítástechnika versenyt rendeznek a város és
környéke általános iskolái és a velük azonos
korú gimnazisták számára.
Idén sem volt ez másként, s a március 24én megrendezett versenyen 15 tanuló mérte
össze tudását az elméleti és gyakorlati felada
tok megoldása során.
A feladatokat Bende Imre megyei számí
tástechnika szaktanácsadó állította Össze, aki
a versenyt értékelve elmondta, hogy meny
nyire fontos a megmérettetés, ide értve azt is,
hogy a jelen kor gyermekeinek a számító
gépet már nem önmagáért való eszköznek,
hanem a nagyobb tudás megszerzéséhez
felhasználandó segédeszköznek kell tekin
teni.
Az elméleti feladat inkább a lexikális tu
dást kérte számon, míg a gyakorlati munká
ban képek beillesztése szerepelt penzumként,
nem nélkülözve a helyenként tréfás elemeket
sem.

A versenyen 1. helyezést ért el Szabó Zol
tán, a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója,
tanára Kunyikné Járó Marianna. A 2. he
lyet Bödör Ferenc, a jánosházi Szent Imre
Általános Iskola tanulója szerezte meg, őt
Bödör Zsolt készítette fel. A képzeletbeli do
bogó harmadik fokára Bedy Gergő állhatott
fel, aki egyéni indulóként vett részt a verse
nyen.
A szervezők ezúton mondanak köszö
netet támogatóiknak, akiknek köszönhetően
számítógépet, CD-meghajtót és egyéb ér
tékes szakirodalmat adhattak át a győztesek
nek.
A megmérettetés a feladatok megoldásán
túl alkalmat adott arra is, hogy a kísérő taná
rok kicseréljék tapasztalataikat a számítás
technika oktatásáról, s biztassák a szervező
ket a j ó kezdeményezés folytatására, akik
meg is ígérték, miszerint jövőre is lesz szá
mítástechnika verseny az Eötvös Loránd Ál
talános Iskolában.
M. L.
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Kerékpárutak
a közlekedésben

Életrevalók és „drótszamarak"
Az Életrevaló Plusssz vetélkedő 3.
fordulójának egyik összetett feladata a
kerékpározással kapcsolatos. Ennek ré
szeként a két gáyeros csapat egy-egy r i 
porttal jelentkezik.

Kerékpáros
ügyességi verseny

Kerékpározás
a közlekedésben
Csapatunk Erőss Elemér rendőr törzszász
lós urat kereste fel, s őt kérdeztük a bizton
ságos kerék pározásról.
- Milxen gyakoriak a kerékpáros
balese
tek?
- Az utóbbi években országos és Vas me
gyei viszonylatban is emelkedett a kerék
párosok által okozott balesetek száma. Cell
dömölkön tavaly 39 baleset történt, ebből tíz
volt a kerékpáros baleset. Ezeket nagyrészt
ittas kerékpárosok okozták. Közlekedési ak
cióinkon fő célunk az ellenőrzés, mivel azon
ban az eddigi figyelmeztetések nem vezettek
eredményre, kénytelenek vagyunk szigorúb
ban felelősségre vonni. Kisebb fokú szabálysertés esetén helyszíni bírsággal, „nyomaté
kos esetben" feljelentéssel büntetünk. Fontos,
hogy a szabálytalankodók megértsek: a saját
biztonságuk érdekében tesszük mindezt,
hogy jobban vigyázzanak magukra.
- Milyen a kerékpár szabályos
felszere
lése?
- A KRESZ előírja, hogy a kerékpáron
működő első és hátsó világításnak, csengő
nek, működő első és hátsó féknek, a kereke
ken fényvisszaverő prizmáknak kell lenniük.
Itt jegyezném meg, hogy jogszabály nem írja
elő a kerékpár-igazolványt, aminek hiánya
megnehezíti az esetleges lopások után a ke
rékpár azonosítását. Lehelőség van viszont a
jármű számának belevésetésére, a rendőrség
gravírozó berendezéssel látta el az egyik üz
letet, iúiol ezt megteszik.
- Hogyan lehet a gyerekeknek
megtanítani
a szabályos
közlekedést?
- Az Országos Balesetmegelőzési Bizott
ság propagandaanyagokkal segíti ezt a mun
kát, a televízió műsorai is szerepet kapnak
ebben.
Versenyek szervezésével, ügyességi fel
adatokkal lehet a gyerekek figyelmét, érdek
lődését felkelteni. Á N A T is fontosnak tartja
ezt a területet, az iskolákban is foglalkoznak

Az Életrevaló Plusssz országos verseny
játéka, melyben a Gáyer iskola két 6. osz
tályos csapata, az Eppmitízen és a V I T A M I N T A is részt vesz, a 3. fordulójához ér
kezett.
Ennek keretében rendezte meg az emlí
tett két csapat a kerékpáros ügyességi ver
senyét.
A verseny előtt Szálai .lózsef rendőr
zászlós tartott előadást a közlekedési sza
bályokról, a kerékpáros közlekedés biz
tonságáról.
A verseny eredményei:
5-6. osztályosok: 1. Itenkíí Tamás, 2.
Nagy Dániel, 3. Varga Tamás; 7-8. osztá
lyosok: 1. Dala Dóra, 2. Somogyi László, 3.
Tóth András.
A díjakat a csapat támogatói: dr. Györ
kös Péter és Jankovics László adták át a
legjobbaknak.
-vla témával. A ti iskolátok, a Gáyer iskola élen
jár ebben, hiszen Kondics tanár úr vezetésé
vel minden 6. osztályt végzett tanuló házi
vizsgát tesz.
- Köszönjük a beszélgetést.
Kppmití/cn csapat

Szabó István tanácsost, a polgánnestcri hi
vatal munkatársát kerestük fel kérdéseinkkel.
- Mi a véleménye a már létező kerék
párúiról?
- A Celldömölk és Alsóság közötti kerék
párút biztonságosabbá leszi a kerékpáros
közlekedést. Az út kissé felújításra szorul,
de nem balesetveszélyes, lehet rajta közle
kedni.
- Terveznek-e újabb kerékpárutakat
a vá
rosban?
- Üj utak létrehozása sok pénzbe kerülne,
ezért azt kell megvizsgálni, hol és mennyire
indokolt a kialakításuk. Izsákfa és Ság, illetve
Pityervár és a központ összekötése lenne lo
gikus, de nem jellemző a kerékpáros közle
kedés, így az elképzelés nem biztos, hogy.
megvalósul. Városon belül a forgalmas Sági
és Széchenyi utcák szakaszán lehetne kivite
lezni. Ehhez közel 10 millió forint kellene az
alapozáshoz, a környezet rendezéséhez. V i 
szont sérülne a még meglevő kevés zöldterü
let is a városban lévő utak mentén. Tervezzük
a Ság hegyre vezető út rendbetételét a kor
szerűbb közlekedés megteremtéséhez, az ide
genforgalmi szempontokat is figyelembe vé
ve. Itt az árkok betemetésével, a csapadékvíz
zárt rendszerű elvezetésével megoldható len
ne a kerékpárút kialakítása.
- Számi'thatunk-e
- más térségekhez
ha
sonlóan - a településeket
összekötő
kerék
párt! lakra?
- Idegenforgalmi szempontból, a kirándu
lóhelyeket tekintve előnyös lenne ennek
megoldása, de élihez több település összefo
gására lenne szükség, cs nem utolsósorban
rengeteg pénzre.
- A sportpálya átépítése miatt megszűnt a
közlekedési park. Terveznek-e helyette újat,
mert nekünk a KRESZ elsajátításához és gya
korlásához jó lenne.
- Az építkezés kezdetekor Antók Zoltán úr
vállalta, hogy építtet egy újat az önkormány
zattal együttműködve. Ennek a helye is meg
van - a Kodály lakótelep parkjában - , elké
szült a terv is, hogy milyen táblák, eszközök
lennének benne, de azóta ez „elcsendesedett",
egyelőre nem pótolják a parkot. Kárpótlás
ként viszont épül két füves pálya a sportpálya
mellett, amit a gyerekek, az iskolások is hasz
nálhatnak sportolásra.
- Köszönjük a válaszokat!
VITA-Ml NT A csapat

Vigyázzunk a városra!

A Kemenesaljái Művelődési Központban
1999. április 30-a és május 2-a között

A Városgondnokság felhívással fordul Celldömölk város lakossá
gához, az intézmények vezetőihez, az iskolák tanulóihoz.
Kérjük, szíveskedjenek segíteni, s ha lehet aktívan közreműködni
abban, hogy városunk a tavasz beköszöntével tisztább, rendezettebb,
virágosabb település legyen.
Ne engedjük, hogy a szemetelés ennyire eluralkodjon, hogy vá
rosunkról az idegenek rossz véleményt alakítsanak ki.
Kérjük az épület- és lakástulajdonosokat, hogy virágosílással te
gyék széppé környezetüket. Együttműködésüket köszönjük!
Celldömölk, 1999. március 23.
Nlmeth Sándor igazgató

KEMENESALJA EXPO
KIÁLLÍTÁS és VÁSÁR lesz
Belépés

díjtalan!

M I N D E N K I T SZERETETTEL V Á R U N K !
(A kiállításra korlátozott számban jelentkezni lehet.)
Tel.: 95/422-377
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2000-ben a Föld napjár a?

Levél Amerikából, némi meglepetéssel
Napjainkban a meglepetések
is másként érintenek bennünket,
a sok mindenre képessé vált em
beriség másként érzékel dolgokat
és viszonyul azokhoz. Számomra
egy levél okozott furcsa megle
petést. A Seattle nevű várost ke
resem a térképen és találom meg
az államok legtávolabbi nyugati
csücskén, Washington államban.
S hogy itt is tudnak rólunk, arról
az Alapítvány a Ság hegyért el
nevezésű, 1991-ben létesült, sze
rény eredményeket felmulató,
filléres „vagyonnal" rendelkező
kis szervezetünkről, ez azért j ó
érzéssel társult meglepetés.
A levél lényegi tartalma a kö
vetkező. „Az új millennium kü
szöbén állunk, mely egy ritka al
kalom. Csatlakozzon hozzánk,
hogy létrehozzuk az Earth Day
(Fold napja) 2000-et, mely egy új
fejezetet jelent a Föld környeze
tének történelében.
Jelen és múlt: Az emberi tör
ténelem tele van fontos eredmé
nyekkel. Őseink félelmetes anya
gi és szellemi eredményeket
hagytak ránk, hogy élvezzük
azokat. Emellett hatalmas kihívá
sokat is örököltünk. Először a
történelemben,
az
embernek
megvan az ereje ahhoz, hogy
megváltoztassa az egész planétát.
Megváltoztatjuk az éghajlatot,
lyukat fúrunk az ózonrétegen, a
Föld erejét meghaladó mérték
ben szaporodunk és fogyasztunk,
és olyan fegyverek arzenálját
tartjuk fenn, amely nagyobb
pusztításra képes, mint egy eset
leges aszleroid becsapódás. Most
mi fogjuk örökségünket kivá
lasztani: ha együtt dolgozunk,
véget vethetünk annak a világhá
borúnak, amit magunk és a föld
ellen vívunk. M E G H Í V Ó . Meg
hívjuk ö n t , hogy elkezdjük meg
szervezni a legnagyobb demonst
rációt a földön. 2000. április 22én, a millenniumi Föld napján
emberek milliói fognak belépni
olyan mozgalmakba, amelynek
célja, hogy földünk hosszú életű
legyen. Környezeti aktivisták új
generációja
fog felsorakozni,
akik hatalmas szövetséget fog
nak létrehozni, támogatásukkal
kemény döntések válnak politi
kailag valóra. Nem engedhetjük
meg magunknak, hogy időt po
csékoljunk, tagadjunk, cs hogy
egymás ellen harcoljunk. Együtt
egy pozitív jövőt hozhatunk léi
re. Az Earth Day azzal a hittel
kezdődött, hogy ha az emberek
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Sincerely,

Denis Hayes
Chair, Earth Day 2000

Mark Dubois
International Coordinator

együtt dolgoznak, akkor nagy
dolgokra képesek.
Az E. D. egyedülálló módon
köti össze az országok polgárait
az egész világon. Az első Föld
napján, 1970-ben 20 millió pol
gár gyűlt össze Amerikában,
hogy létrehozzanak egy nemzeti
környezeti napirendet. Két éven
belül megalkották az ország fő
környezeti hivatalát. Fontos tör
vényeket hoztak a levegő cs víz
tisztításáról és a ritka fajok vé
delméről. Az Earth Day-t külön
böző módon ünnepelhetik. 1990ben pl. Franciaországban 500
mérföldes, emberekből álló lánc
sor állt végig a Loirc-tó mentén,
keresztül az egész országon,
hogy kifejezzék tiszteletüket Eu
rópa egyik utolsó tiszta folyójá
nak. Ötezer olasz feküdt végig
egy főúton, hogy tiltakozzanak
az autók kipufogógáza ellen.
Haitiban ezt a napot hivatalosan
nemzeti ünneppé nyilvánították.
Jordániában 10 ezer tanuló tisz
titolta meg az utcákat.
Az Earth Day egy globális há
lózatot fog kialakítani és aktivis
tákat fog összekötni. Ha szeretne
szervezőnek beállni, vagy csak
részt venni az E. D. 2000-ben,
küldje vissza a levelezőlapot."
(Fordította: Tőke Mária)
Az igenlő jelentkezési lapot
nyomban postára adtam. Szerin
tem minden tégla fontos. Ha az
alapítványunk nagyméretű csele
kedetekre nem is képes, de reszt
veszünk a millenniumhoz kötődő
mozgalomban. Három - kezdeti
- elgondolásról már írhatok, és
próbálok szólítani megértő támo
gatókat. A m i Earth Day mozgal
munk indulhatna Berzsenyi meg
ejtő soraival, a „kékellő halmok.

gyönyörű vidékek" idézésével. A
sokat megszenvedett, kenyeret
adó föld Kemenes dombhajlatain
egy olyan emlékmű megalkotá
sát mutathatná fel, amely a „ME
ZEI S Z O R G A L O M " címet v i 
selné. Berzsenyi a költészet mel
lett a szorgos gazda érzelmével
és értésével írta meg prózai mű
vét 1833-ban, teljes címén: „A
MAGYARORSZÁGI
MEZEI
SZORGALOM
NÉMELY
A K A D Á L Y A I R U L " . Tételeinek
ma is reális igazságai vannak.
Összefogással az országos rangot
képviselő népművész fafaragó
ink méltóan el tudnák készíteni
az emlékművet. (Részükre külön
felhívási juttatunk el és mások
számára is, megértő hozzájárulá
suk reményében. Erre az Üj Ke
menesalja a későbbiekben még
visszatér.)
A második elképzelés arról
szól, hogy a három, történetében
is rangos vulkanikus hegyünk
(Somló, Ság, Kissomlyó) bejárá
sa lehetne rangos esemény a föld
napján, 2000. április 22-én. Har
madikként szeretnénk hívni a táj
iránt eddig is érzékenyen reagáló
képzőművészeket egy nyári al
kotótáborba, amelynek eredmé
nye lehetne egy a vidékünket
reprezentáló, kivételes alkalomra
szóló kiállítás. A felsoroltak és
egyéb lehetőségek reményében a
hozzánk érkező meghívásnak
eleget tudnánk tenni.
Dala József

Új Kemenesalja
1999-ben is
kéthetente!

Felhívás
delegálásra
A 23/1998. ( X I I . 27.) Eü. M
rendelet kötelezővé tette a Cell
dömölki Kemenesaljái Egyesítel
Kórházban is felügyelő tanác
megalakítását.
A felügyelő tanácsba tagot de
legálhat valamennyi, a megye te
rülctén bejegyzett, az egész me
gyére, vagy annak egy részén
(Celldömölk és vonzáskörzetére
hatáskörrel rendelkező társadal
mi szervezet (egyesület, párt, ér
dekképviselet, szövetség), továb
bá olyan regionális jellegű társa
dalmi szervezet, amelynek az Ín
tézmény szakmai profilja szerin
érintett tagjai vannak.
A felügyelő tanács tagjai sorá
ba történő jelölést - a szerveze
nevének, bírósági bejegyzési szá
mának, valamint a delegált tagol
nevének és címének feltüntetést
mellett - legkésőbb 1999. áprili:
15-ig az intézmény orvos-igaz
gatójához, dr. Rakonczai Ervin
hez (Celldömölk, Nagy Sándoi
tér 3.) kell eljuttatni.
Kórházvezetésé]

Rajzpályázat
A
celldömölki
Gáyer
Gyula Általános Iskola júni
us 14—18. között szervezi
névadója
tiszteletére
a
Gáyer Hét '99 elnevezésű
rendezvénysorozatot.
Ennek keretén belül A
természet csodái címmel
gyermekrajzpályázatot hir
det 1-4. és 5-8. osztályos ál
talános iskolások és óvodá
sok részére.
A pályamunkák bármely
technikával, maximum A/4es méretben, paszpartuval
ellátva készüljenek (intéz
ményenként max. 10 db pá
lyamű).
Az alkotások hátlapján
kérjük a pályázó nevét, osz
tályát, iskoláját cs annak cí
mét feltüntetni!
Beküldési
haláridő:
1999. május 31-e.
A kiállítás megnyitására
és a díjak átadására 1999. jú
nius 14-én 7.45 órakor a
megnyitó ünnepségen kerül
sor, melyről a díjazottak kü
lön értesítést kapnak.
Postacím:
Gáyer Gyula
Általános Iskola. 9500 Cell
dömölk, Árpád u. 34.
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VILÁGJÁRÓ M A G Y A R O K

Caracasi napló (1.)

A „Világjáró magyarok" sorozatunk J Ó Z S A M Á R T O N nyugalmazott evangéli
kus lelkipásztor érdeklődésre és hasznos tanulságokra számot tartó élménybeszá
molóját szeretnénk olvasóink elé tárni. Ennek aktualitását az is adja, hogy a lelkész
városunk 20 éves jubileumának egyik kitüntetettje is volt. Az elmúlt évben több
mint két hónapot töltött Venezuelában leányánál és vejénél, utóbbi Caracasban a
protestáns gyülekezet lelki építésének szolgálatát végzi. Ott töltött mindennapjairól
naplót vezetett, és - engedélyével - ennek részletei kupcsán az ott élő magyarok
életét, sorsát, jövőjét szeretnénk olvasóink elé tárni.
Az előkészületek és az utazás izgalmai
Amsterdamban oldódnak fel, amikor kiderül,
hogy vigyáznak rá: N U N I , aki egy caracasi
utazóvállalat vezetője, felkérte kollégáit, tö
rődjenek velem. Vigyázzanak arra az öreg
emberre, akit Mártonnak hívnak. A Józsát
nem tudják kiejteni. Amsterdam reptere
olyan nagy, hogy segítség nélkül nehezen j u 
tottam volna végig én, aki nem tudom sem
az angol, sem a spanyol, sem pedig a holland
nyelvet. Öt kisegítő, 3 n ő és 2 férfi adott kéz
ről kézre, villamos targoncákon röpítve, k é 
zen fogva, míg eljutottam a caracasi gép beszállási zónájába, ahol alaposan megmotoz
tak. Ezután az egyik „angyalom" kézen fo
gott, és vitt-vilt az óriási gép utasterébe. A
pilóta mögötti első helyre, az ablak mellé ül
hettem.
A megérkezés sem izgalommenies a cara
casi légikikötőbe, mely a tenger és az égbe
nyúló sziklahcgyek között épült k i . A fogadó
családtagok sehol az érkező csarnok hatalmas
zónájában, és a bőrönd sincsen a nagy koron
gon, mely a táskákat körbeforgatja a köiülüttc
álló utasok előtt. Végül is minden megoldó
dik.
S aztán jönnek a mindennapok a maguk
feladataival: Juditka, a papné munkája a gye
rekek és az ifjak között; László, a vő. Jézus
szolgája, akinek a működésében olyan fontos,
hogy ó a magyar pap; Hanna, az unoka isko
lába járása. Mindez naponta lefoglalja és
igénybe veszi a családot. A gyülekezet vasár
napjai egészen másképpen zajlanak le, mint
itthon. Caracasban a magyaron kívül van né
met, spanyol és lett ága az evangélikus gyü
lekezetnek, ebből következően az istentiszte
letek sorrendjét s idejét be kell osztani. A
magyar istentisztelet mindenkor 9-10 óra kö
zött van. Az Isten háza a 30-as években épült,
benne az oltár egy többrétegű üvegfal, mely
nek közepén a Feltámadott
van színes üve
gekből kiformálva. A liturgia őrzi a reformá
tus és az evangélikus elemeket, az énekes
könyv felében református és felében evangé
likus énekeket tartalmaz.
Az istentisztelet után a „felnőtt gyüleke
zel" zöme feljött a paplak nagy szobájába, és
ott elkezdődött a kötetlen beszélgetés. Nagy
ürömömre itt találkozhattam a gondnokkal, a
presbitcrckkcl, a hölgyek közül azokkal, akik
a híres vásáraikat előkészítik. ...Hosszú be
szélgetésük alatt jó volt tapasztalni, hogy iga
zi lestvéri szó volt közöttük. Figyelmük egy
öreg, tehetetlen néni fel karol ásának módoza
taira, a nőegylet anyagi megsegítésének szán
dékára helyeződött, mellyel a caracasi gyüle
kezet 1000 dollárt juttat a kárpátaljai refor
mátus egyház javára. Az egyik hölgy elhozta

és felolvasta Makovecz Imrének a Magyar
Nemzetben nemrégiben megjelent cikkét, és
beszélgetésükben nagyon remélték: a közel
g ő választásokon a többség arra a pártra sza
vaz, amely komolyan veszi azt, hogy népünk
létérdeke, hogy végül az ország vezetése a
szilárd nemzeti és egyházi alapokra építsen.
...Caracasban minden istentisztelet a Him
nusszal ér véget. Judit azt mondja, már kijöttükkor feltűnt nekik, hogy a gyülekezet leg
idősebb és legfiatalabb tagja is feszes v i gyázzban áll, arcát felemelve és tenyerét fe
szesen a combjához szorítva énekel.
...Az idetelepültek közül sokan nem bírtak
megmaradni. Mikor jött a híre a szabad Ma
gyarországnak, hazaköltöztek. Egy idő után
azonban visszajöttek, részben a hazai politi
kai feszültségek, de elsősorban a magyaror
szági szegénység miatt.
Az ifjúság is cselekvő részese a gyüleke
zeti életnek: Március folyamán előadták a
templomban Villon-Faludy: Haláltánc című
balladáját forró sikerrel, s arra készüllek a
zuhogó csőben is esténként valamennyien
Összegyűlve a próbákra, hogy a darabot - sa
ját maguk által spanyol nyelvre lefordítva egy spanyol rendezvényen, melyen verseny
ben is lesznek spanyol és portugál színját
szókkal, jól megállván a helyüket sikeresen
szerepeljenek.
Virágvasámappa! megkezdődött a nagyhét
(IV. 8.). A caracasiak számára az egész nagy
hét ünnep, és ilyenkor kocsik százai rohannak
a tenger felé pihenésre vágyó családokkal.
László lelkipásztor is elindult családjával és
vendégével, hogy ezt az időt egy magyarnál
töltsék cl, aki csodás környezetben épített egy
családi és vendégházai. Lajos kicsi kora óta
idegenben él, német, angol és francia nyelv
tudása mellett tökéletesen beszél magyarul is
(valamikori Pálfí'y család leszármazottja!), de
ritkán akad olyan, akivel magyarul beszélget
het. O egy kőkorszaki kutató, akinek a házá
ban múzeum is van, s nagy örömmel fogadja
vendégeit, hogy csakis magyarul beszéljenek.
Vallja, hogy az ember végig, vadidegenben is
magvar maradjon! Hosszú beszélgetések zaj
lanak, és Lajos szenvedélyesen állítja: bizo
nyos abban, hogy minden magyar génjeiben
őrzi fajtáját úgy. hogy ezt sem a kommunista
40 év, sem a mai hamis kommunisták nem
tudják kitörölni. Mert a magyarban olyan az,
mint Kodály muzsikája: volt, van és lesz! Ma
megértem ezekéi a magyarokat, akik makacsul
ragaszkodnak nemzetükhöz és hitükhöz is!
Húsvét vasárnap (IV. 12.) a vendég család
tag hirdette az igét, már előtte nehéz szívvel
gondolva rá: teljesen ismeret leneknek kell
minden fontosat elmondanom a Fcltámadott-

ról. Arról, akiről még azok sem mertek be
szélni, akik ott voltak valóságosan a nyitott
sírban, és hallották az angyal szavát. Ma már
nem az a fontos, miket tudunk mondani Róla,
hanem az, hogyan tudunk élni Vele, az Élő
vel. Isten úgy vezetett utamon, hogy sokszor
csak úgy mertem elindulni, végigmenni,
hogy tudtam: Húsvétnak jövője van! „Én élek
és ti is élni fogtok!" (Ján.14:19.) Ez az ige
mindig arra figyelmeztet, nem az a fontos,
hogy mit érzek, hanem az a fontos, hogy kié
vagyok. Az Úr Jézusé, aki él és éltet. Ez az
igazi húsvéti örömhír.
Sokan hallották ezt az üzenetet. Az isten
tisztelet után a szobában é n a mellettem ülő
nagymamával beszélgettem. Puky nénivel,
aki Pestről származik, de mivel férje katona
tiszt volt, 1948-ban el kellett menekülniük.
Venezuelában 5 gyermekük született, már Ők
is nagyok és sokat segítenek a Magyar Ház
ban. Pukynénak érdekes a története. A család
átrándult Peruba, ahol a kecsua indiánok még
nem tudnak spanyolul és törzsi életet élnek.
Az őserdőben ludták meg, hogy az egyik ke
csua törzs főnöke magyar. Sátrából kijövet a
szakállas főnök elmondta, hogy a Monarchia
tisztje volt, és oly nagy kártyaadósságba ke
veredett, hogy el kellett menekülnie. Ez
1912-ben történt. Ha a kártyában nem is, a
türzs előtt jól megállta a helyét. Érdekes volt
a találkozás egy Szibériából származó férfi
val, aki Egerben él a családjával, „csonlkovács" nagy forgalommal, hazánkban végezte
9-10 éve az egyetemet s két hétre ment ki
Venezuelába.
Az sem érdektelen tán, hogy a caracasi főpostán a két postáslány azt sem tudta, m i is
Európa cs Hungary, ahová a leveleket felad
ták. A Magyar Házban magyar óvoda műkö
dik, szép módos szobákat foglal el, s egy vcnéz nő vezeti. A gyerekekkel két javakorabcli
hölgy foglalkozik, k i k közül az egyik Pápán
végzett még a kommunista években. Csak 7
gyerek van, de csak úgy harsogják a gyer
mekdalokat!
Összeállította: Nádasdy Lajos
(Folytatjuk)

Kiváló
matematikusok
95 iskola 2201 tanulója indult a me
gyében a Zrínyi Ilona Matematikai Ver
senyen. Az országos döntőbe jutott Lócsi Levente, a Berzsenyi Gimnázium ta
nulója. Az évfolyamonkénti legjobb
eredmények: 3. osztály: 28. helyezeti
Csupor Máté (Gáyer iskola); 4. osztály:
22. helyezett Hctényi Gergely (Szent Be
nedek); 6. osztály: 44. helyezett Hántó
Tamás (Gáyer iskola); 7. osztály: 11. he
lyezett
Horváth
Milán
(Berzsenyi
Gimn.); 8. osztály: 7. helyezett Ovádi
Gábor (Berzsenyi Gimnázium).
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1999. ÁPRILIS 8.

VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT
1. T É M A K O R

Altalános iskolások (10-14 év) kategóriája
lll. forduló
4. Népművészeink közül legalább keltő nevére és mesterségérc va
gyunk kíváncsiak!

1. Ha a hiányzó mássalhangzókat pótolod az alábbi szó hangsorában
- 1 pont 1 b e t ű j e g y - , megtudod, miről volt híres Kiss-Mária-Czell,
mi tette jelentőssé a települést:
. ú . .ú .á . á.
2. Volt-e jobbágylázadás Döntőik területén? Ha igen, mikor?

5. K i a zeneszerzője a Kemenesaljái fantázia című. Kráterhangver
senyre írt fúvószenekari műnek?

3. Mennyi lakosa volt városunknak az alábbi időpontokban:
1817-ben:
1868-ban:
1900-ban:
napjainkban:
4. Melyik évtől és meddig kormányozta „nemet tanács" a várost?
5. Milyen anyanyelvű lakói voltak többségében Kis-Mária-Czellnek
1836-ig?

4. T É M A K O R
1. Ha megfejted az alábbi betűrejtvényt, megtudod, k i k látták el az
egykori hivatal őrzését, munkás- és szolga teendőit.
SÓÓÓÓÓ^ÁÁÁÁÁ

2. T É M A K O R
1. K i írta a „Kis-Czclli zarándok" című művel?

2. Az előző feladatban említett „hivatalt" mikor létesítették, és most
milyen intézmény működik ott!

2. K i volt Fűztői Benedek? Válaszd ki a helyes megoldást!

3. M i lehetelt a Porkoláb által említett „fekete-sárga faköpönyeg"?

a) Koptik Odót követő első apát
b) Pórdömölki evangélikus tanító
c) Celldömölk történetének első kutatója, írója
3. Kik voliak ők? SchlcüTcr Ede. Makranczy József, Árpád Gyula

4. Mire használták a Ság hegyi bazaltkövet? (három felhasználási
mód megnevezése)

4. Mit írlak a dr. Szomraky Zoltán szívét tartalmazó urnára?

5. Mióta üzemel a Kesztyűgyár, a Keripar és a Sághegyalja Mező
gazdasági Szövetkezet Festéküzeme?

5. K i az a neves celldömölki családból származó író, aki 1957-1Ő1
Kanadában él, író és egyetemi tanár?
5. T É M A K Ö R
1. M i volt a jelmondata a bencés szerzetesrendnek?

3. T É M A K O R
1. 1927-ben Porkoláb írja: „Egyéb kullúr-intézményünk nincs - bár
egy Berzsenyi-, Kunos- vagy Dukai Takách Judit Társaság lehet
ne". A fenti óhaj közül melyik kettő jött léire, vagy működik ma
Celldömölkön?

2. Mióta működik gyógyszertár Celldömölkön, ma hány van, és m i
a nevük?

3. Találhaló-e Celldömölkön napóra, ha igen, hol?
2. Sorolj fel Celldömölkön élő és alkotó három művésztanárt?
4. Melyik a kakukktojás az alábbiak közül, és miért?
Vörös-ökör, Szarvas, Turul, Angyal
3. Nevezz meg legalább két Celldömölkről clszánnazott előadómű
vészt!

5. Fejtsd meg az alábbi anagrammát, s a Ság hegy egy védett madarát
kapod! (A magánhangzók időtartamát ne vedd figyelembe!)
K I IGOR. VO?

ADATLAP
a Vetélkedő a városért verseny harmadik fordulójához
Az öttagú csapat neve (fantázianeve):
A csapal tagjai:

A csapat kapitánya:
címe:

telefonszáma:

A feladatok m e g o l d á s a és az adatlap együtt (az újságból kivágva) k ü l d e n d ő be április 20-áig a K e m e n e s a l j á i M ű v e l ő d é s i
K ö z p o n t b a Néniedi L á s z l ó n é m ű v é s z e t i s z a k e l ő a d ó h o z . További felvilágosítás ugyanott a 95/420-037-es t e l e f o n s z á m o n .
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1999. ÁPRILIS 8.

VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT
I. T É M A K O R

Felnőttek (14 év felettiek) kategóriája
///. forduló
a Kresznerics Ferenc Könyvtár vendégeként ellátogattak Celldö
mölkre? Legalább hármat nevezzen meg!

1. Településünk földesura a dömölki apát volt. Mégis azt olvashatjuk,
nem a papok urai a földnek, hanem
(egy folyó nevét kérjük)
2. M i a különbség a vendéglő és a beszálló vendéglő között? Egyetegyet nevezzen meg a „régiek" közül!

5. Az 1998-99-es színházi évadban melyik magyar klasszikus szín
m ű került bemutatásra a Kemenesaljái Művelődési Központban?

3. M i volt a múlt században Izsákfa neve?
4. T É M A K Ö R
4. Volt-e casinó Celldömölkön? Ha igen, mikor alakult?
5. Egy ifjúsági szervezet nevére vagyunk kíváncsiak a I I . világháború
előtti időszakból? (Sporttal és katonai neveléssel is foglalkozott.)

1. Melyik az az őshonos fafajta a Ság hegyen, amelyet tavaly újra
telepítettek?
2. Melyik évben kezdődölt el az utak és a járdák korszerűsítése vá
rosunkban?

2. T É M A K O R

3. Kemenesalja a Marcal bal parti mellékpatakjainak a vízgyűjtőte
rülete. Melyek a vízrendszer nevezetesebb tagjai?

1. K i és mikor szentelte fel az apátsági plébániatemplomot?
2. Weöres Sándor j ó barátja, egyik festményen megörökítette az alvó
költőt. K i Ő?

4. Melyik Celldömölkön átmenő fontos közutat tervezik a jövőben
két számjegyű főútvonallá fejleszteni?
5. Melyik évben adták át a rendező-pályaudvarnál lévőveszélyeshulladck-égető berendezést?

3. K i volt a kórház első igazgató főorvosa?
4. M i volt Gáyer Gyulának az eredeti (polgári) foglalkozása?
5. Kinek ajánlotta Wéber Gyula a Ság hegy őskora című könyvet?

5. T É M A K O R
1. Száz éve, 1899-ben egy új hetilap került az olvasók kezébe. A lap
címét kérjük.

3. T É M A K O R
1. Az 1930-as években a polgári fiúiskolában tanított az a festőmű
vész, aki később Lengyelországban telepedett le. Több kiállítása
volt városunkban. K i ő?
2. Melyik országos hírű költőnk írt verset a Ság hegyi kráterhangver
senyről?
3. Nevezze meg az alábbi mesterségek celldömölki jeles kép
viselőit!
Viselet készítő:
Bőrműves:
Porcelánfestő:
Fafaragó:
4. K i k azok a kortárs magyar írók. költők, akik az elmúlt két évben

2. A X I X . században milyen sportegyletek alakultak meg Kis-Czellben? Legalább kettőt nevezzen meg!

3. 1925. december 31-et írunk. Milyen adatokat takarhat az alábbi
matematikai alapművelet: 1525 + 1791 + 1136 + 1110 = 5562?
4. K i a „kakukktojás" és miért? dr. Géfin Lajos, dr. Szumrák Zoltán,
dr. Maráczi Jenő, dr. Tárczy Miklós. Húzza alá a nevet és indokolja
meg!

5. Az 1940-es években volt-e vitorlázó repülésre lehetőség Celldö
mölkön?

ADATLAP
a Vetélkedő a városért verseny harmadik fordulójához
Az öttagú csapat neve (fantázianeve):
A csapat tagjai:

A csapat kapitánya:
címe:

telefonszáma:

A feladatok m e g o l d á s a és az adatlap együtt (az újságból kivágva) k ü l d e n d ő be április 20-áig a K e m e n e s a l j á i M ű v e l ő d é s i
K ö z p o n t b a N é m e d i Lászlóné m ű v é s z e t i s z a k e l ő a d ó h o z . További felvilágosítás ugyanott a 95/420-037*es t e l e f o n s z á m o n .
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Celldömölk Város Önkormányzatának
4/1999. (II. 24.) sz. rendelete
a helyi Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok,
bizottsági elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló
36/1998. ( X I . 4.) sz. rendeletének módosításáról

2.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit
1999. január l-jétől kell alkalmazni.
Celldömölk, 1999. február 24.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

1. §
A 44/1998. ( X I I . 16.) sz. rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendel
kezés lép:
(1) A városi képviselőt - a polgármester és az alpolgármester k i 
vételével - havonta 28 000 Ft tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.
(2) Ha a képviselő egy bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdí
jon felül havonta 7000 Ft.
(3) Ha a képviselő kettő vagy több bizottságnak tagja, a tiszteletdíja
az alapdíjon felül havonta 14 000 Ft.
(4) A bizottság és albizottság nem képviselő tagja havonta 7000 Ft
tiszteletdíjban részesül.
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több
tisztség, bizottsági tagság esetén is - havonta 22 000 Ft.
(6) A részönkormányzatok vezetői a bizottsági elnökökkel, a rész
önkormányzatok nem képviselő tagjai a bizottságok nem képviselő
tagjaival esnek egy tekintet alá.
(7) Az albizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több
tisztség, bizottsági tagság esetén is - havonta az elnöki tiszteletdíj
100%-a.

Celldömölk Város Önkormányzatának
8/1999. (II. 24.) sz. rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről szóló
30/1998. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról
A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről szóló ren
deletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 3. §
lép:
b) aki és a vele
gatlanát (tulajdoni
ha annak forgalmi

(2) bek. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
együtt költöző családtagja személyi tulajdonú in
hányadát) a megelőző 5 éven belül elidegenítette,
értéke meghaladta az 1200 E Ft-ot.

2.§
A rendelet 1999. március l-jétől lép hatályba.
Celldömölk, 1999. február 24.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

2. §

Makkos István
polgármester

A rendelet 20. § (1) bek. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
20. § (1) a) A képviselő-testület az Önkormányzati lakások lakbé
rének mértékét 1999. június 1-jétŐl kezdődően az 1. számú melléklet
szerint állapítja meg.

Celldömölk Város Önkormányzatának
5/1999. (II. 24.) sz. rendelete
a lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak
megállapításáról szóló 44/1996. ( X I I . 18.) sz. rendeletének
módosításáról

3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A 10/1998. ( I . 28.) számú rendelet 1. számú melléklete 1999.
május 31-én hatályát veszti.
Celldömölk. 1999. február 24.

1-8
A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése az alábbira változik:
2. § (1) Az alapdíj:
Mértékegység
Díj
fűtési célú felhasználás
Fl/légnT/cv
187,00
melegvíz alapdíj
Fl/légmVév
45,57
együttes felhasználás
(fűtés + melegvíz)
Fl/légmVév
232,57
2.§
Ez a rendelet 1999. március 1. napján lep hatályba. Ezzel egyide
jűleg a 34/1998. ( V I I I . 26.) sz. rendelet hatályát veszti.
Celldömölk, 1999. február 24.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának
7/1999. (II. 24.) sz. rendelete
a Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 1999. évi illetményalapjának megállapításáról
1. §
A Celldömölki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztiszt
viselők 1999. évi illetményalapja 26 000 Ft.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester
1. számú

melléklet

LAKBEREK MERTEKE
és a Dr. Géfin Lajos tér 2. sz. épület lifthasználati díja
1999. június 1-jétöl
új lakbér (Ft/hó/m )
Összkomfortos lakás esetén
99
Komfortos lakás esetén
69
75
kivéve: - gázkonvektoros lakások esetén
- Sághegyi, Április 4. u. 1-6.,
Horváth E. u. 19.
Szentháromság tér 6. sz. alatt lévő
komfortos lakások lakbére
50
Félkomfortos lakások esetén:
30
kivéve: - Sághegyi, Horváth E. u. 19. szám
alatti lakások lakbére
24
Komfort nélküli lakások esetén:
18
kivéve: - az Április 4. u. 1-6., a Sághegyi,
és a Szentháromság tér 6. sz. alatti
lakások lakbérc
14
Szükséglakás cselen:
5
A Celldömölk, Géfin Lajos tér 2. számú épület liflhasználati dí
ja: 30 Ft/fő/hó (családonként maximum 4 fő figyelembevételével)
2
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Celldömölk Város Önkormányzatának
6/1999. (II. 24.) sz. rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi L X V . törvény (a to
vábbiakban: ö t v ) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 80. § (1) bekez
désében foglaltak végrehajtására Celldömölk Város vagyonáról, a va
gyongazdálkodás szabályairól a következő rendeletet alkotja:
I.
A RENDKLET HATÁLYA

1. §
(1) E rendelet hatálya Celldömölk Város Önkormányzatának Kép
viselő-testületére (továbbiakban: önkormányzat) és annak szerveire,
intézményeire, valamint az önkormányzat vagyonára terjed k i .
(2) A képviselő-testület szervei: a képviselő-testület bizottságai, a
részönkormányzatok testületei, a polgármester és a polgármesteri h i 
vatal.
(3) Az önkormányzat vagyona: a tulajdonában lévő ingatlanokból,
közművekből, ingóságokból, valamint pénzvagyonból, üzletrészekből
és az Önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll.
(4) Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szol
gáló helyiségekre, mint vagyontárgyakra e rendelet szabályait a la
kásrendelettel együtt kell alkalmazni.
II.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
2. §
Az önkormányzat vagyona - rendeltetése szerint - törzsvagyonból,
valamint egyéb forgalomképes vagyonból áll.
A törzsvagyon
3. §
(1) Az önkormányzat törzsvagyona az önkormányzati vagyon kü
lön része, amely az önkormányzat számára törvényben kötelezően
előírt, valamint önként vállalt közfeladatok ellátását, a közszolgálta
tásokat biztosítja.
(2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan
forgalomképesek.

(1) Forgalomképtelen törzsvagyon részei:
- helyi közutak és műtárgyaik,
- közterek, parkok, játszóterek,
- köztemetők,
- vizek, és víziközműnek nem minősülő közcélú vízilétesítmények,
- minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi
önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít.
(2) A forgalomképtelen törzsvagyontárgyak részletes felsorolását c
rendelet 1. sz. melleklete tartalmazza.
5. §
(1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részei:
a) Műemléki epületek.
b) Védett természeti terület.
c) Muzeális gyűjtemény és muzeális emlék.
d) Közművek.
c) Intézmények és középületek.
1") Közüzemi célra alapított és egyéb gazdálkodó szervezetek hasz
nálatába és kezelésébe adott önkormányzati vagyon.
g) Mindaz a vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felsorolását c
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Egyéb f o r g a l o m k é p e s vagyon
6. §
(1) Az önkormányzat egyéb forgalomképes vagyona mindaz a va
gyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.
(2) Az egyéb forgalomképes vagyontárgyak körét a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
A v a g y o n t á r g y a k minősítése

(1) Az egyes vagyontárgyak forgalomképtelenné, korlátozottan for
galomképessé, vagy forgalomképessé nyilvánításáról - törvényi ren
delkezés hiányában - egyedileg a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az Önkormányzat tulajdonába 2-6. §-ba be nem
sorolt vagyontárgy kerül, azt a tulajdonba vétellel egyidejűleg a kép
viselő-testületnek minősíteni kell.
(3) Az önkormányzat jogosult a forgalomképtelen vagyontárgyak
körének módosítására, ha az ingatlan jellegének változása, a közhasz
nálat célja módosul, vagy az a településrendezési terv alapján szük
ségessé válik - ha törvény másként nem rendelkezik.
III.
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI
R E N D E L K E Z É S I JOG G Y A K O R L Á S Á N A K
KÖZÖS SZABÁLYAI
8. §
A tulajdonosi jogok g y a k o r l á s a
(1) Az önkormányzat képviselő-testületét megilletik mindazok a
jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, illetve terhelik.
(2) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, ezt a jogát
szerveire átruházhatja.
(3) Önkormányzati vagyoni más jogi s z e m é l y j o g i személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy magánszemély akkor
kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szer
ződésben a tulajdonosi jogok egy részének gyakorlásával meg
bízza.
E l j á r á s a tulajdonos képviseletében
Q

. §

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve a törvény rendelkezései
alapján az Önkormányzati vagyont kezelő szerv vagy személy, továb
bá a képviselet jogát szerződéssel meghatalmazás alapján ellátó sze
mély a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban, illetve a
szerződés keretén belül gyakorolhatja jogait.
(2) E rendelet keretében az önkormányzat képviseletében - a (3)
bekezdés kivételével - a polgármester j á r cl, aki e jogát a polgári jog
szabályainak megfelelően bízhatja másra.
(3) Azoknak a társasházaknak a közgyűlésében, ahol önkormány
zati tulajdonban lévő lakás is van, a tulajdonos önkormányzat képvi
seletét a Városgondnokság vezetője látja el.
(4) Gazdasági társaságban az önkormányzatot a polgármester, i l 
letve a képviselő-testület állal képviselettel meghatalmazott személy
képviseli.
Nem jelölhető ki az a személy, akinek az adóit gazdasági társaság
ban érdekeltsége van, vagy akinek olyan társaságban van érdekeltsé
ge, amely az adott gazdasági társasággal rendszeres gazdasági kap
csolatban van.
(5) A képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges az önkor
mányzat tagsági jogait érintő és számára vagyoni kötelezettséget meg
állapító ügyekben adható szavazathoz.
A v a g y o n g a z d á l k o d á s á l t a l á n o s szabályai
10. §
(1) A forgalomképtelen vagyon elidegenítésére és megterhelésére
kötött szerződés semmis.
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(2) A törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes vagyon
ról a képviselő-testület e rendeletben meghatározóit feltételek szerint
jogosult rendelkezni.
(3) Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozó eszközök tulajdon
joga - a (köz)alapítvány létrehozása és alihoz való csatlakozás kivé
telével - kizárólag ellenérték fejében ruházható át. E vagyontárgyak
kizárólag közszolgáltatás céljára adhatók ellenérték nélkül harmadik
személy használatába. Vagyont ingyenesen átruházni és kötelezett
ségről lemondani kizárólag közcélra lehet.
(4) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - ingyencsen átruházni
ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, közalapítvány javára
alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, továbbá k ö 
telezettséget, önkormányzati követelést elengedni kizárólag a képvi
selő-testület jogosult.
(5) Ingatlan hasznosításáról (elidegenítéséről, ingyenes haszná
latba adásáról, haszonbérbe, illetve bérbe adásáról) a Pénzügyi,
Gazdasági és a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvé
delmi Bizottság véleményének kikérése mellett a képviselő-testület
dönt.
Ingatlant csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva, megfelelő
körben történő meghirdetés (vagy pályáztatás, versenytárgyalás) útján
a legjobb ajánlatot tevőnek lehet értékesíteni.
(6) A vagyonhasználó, hajavára valamely vagyonról lemondtak, e
vagyont összeghatár nélkül saját hatáskörben elfogadhatja, feltéve,
hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére és a vagyon
tehermentes vagy a teher az önkormányzat, illetve használó javára
szól. Ellenkező esetben az elfogadáshoz a képviselő-testület előzetes
engedélye szükséges.
(7) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyi
latkozatokat (pl. elidegenítési és terhelési tilalmak törlése, másik in
gatlanra történő átvitelének engedélyezése, további terhek bejegyzé
séhez történő hozzájárulás megadása, telek megosztása, összevonása,
építésügyi igazgatás körében fellebbezési jog gyakorlása stb.) a pol
gármester adja meg.
11. §
(1) Az adásvételi ügyekben a fizetés határideje általában a szerző
dés aláírását követő 15. nap. Ettől eltérő fizetési határidőt a képvise
lő-testület engedélyezhet.
(2) Részletfizetés engedélyezésekor a Plk. szerinti mindenkori ka
matot kell felszámolni.
12. §
(1) Az önkormányzat vagyonának hasznosítása az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat által
alapított gazdasági társaságok, i l l . részben Önkormányzati vagyont
működtető gazdasági társaságok útján történik saját használat, bérbe
adás, gazdasági társaságba, ill. vállalkozásba történő lőkcbevitcl, i l l .
elidegenítés formájában.
(2) Az önkormányzat vagyonát úgy kell használni és működtetni,
hogy értékének megőrzése és gyarapítása mellett az önkomiányzati célok megvalósítását, a város valamennyi lakosának erdekét szol
gálja.
(3) Az önkormányzat nem vehet reszt tagként olyan vállalkozásban,
amelyben felelőssége meghaladja a vagyoni hozzájárulása mértéket.
Vállalkozása a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátását, a
közszolgáltatások biztosítását nem veszélyeztetheti.
(4) Az önkormányzat ellátási feladatai körében létrehozott gazda
sági társaságban az önkormányzat tulajdonosi aránya 51%-nál keve
sebb nem lehet.
13. §
(1) A vállalkozásba fektetett vagyonnal a kitűzött célt leginkább
biztosító módon kell gazdálkodni, melyért a tulajdonos megbízásából
eljáró képviselő felel, aki az önkormányzat gazdasági érdekeit köteles
képviselni.
(2) Az önkonnányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság leg
főbb szervében tulajdonosi képviseleti joggal megbízott képviselő a
gazdasági társaság, legfőbb szervének döntéseiről folyamatosan, de
legalább évente két alkalommal - május 15-ei és szeptember 15-ci
határidővel - a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

14. §
(1) Az önkormányzati vagyon gazdasági társaságba kizárólag a
képviselő-testület döntése alapján vihető be, függetlenül attól, hogy
a gazdasági társaságban az önkormányzat alapító tagként, vagy már
működő gazdasági társaságba kívánja az érintett vagyont bevinni.
(1) Az (1) bek. szerinti döntéselőkészítes sorári pénzügyi-gazdasá
gossági számításokat kell végezni, ki kell témi a vagyon megőrzésé
nek és növelésének esélyeire, valamint a fentieken túl fontosnak ítélt
egyéb szempontokra.
A t ö r z s v a g y o n r a v o n a t k o z ó speciális s z a b á l y o k

15. §
(1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomképes vagyont az önkormányzat - szervei útján
- rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas állapotban köteles
megőrizni, fenntartásáról, pótlásáról, működéséről gondoskodni
mindaddig, amíg a vagyonnal a közszolgáltatás biztosítását saját fel
adatkörében látja el.
(2) Az önkormányzat törzsvagyona hitel felvételéhez fedezetül nem
használható fel és semmilyen más módon nem terhelhető meg.
(3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni,
használati jogát átengedni, gazdasági társaságba vinni csak a képvi
selő-testület által meghatározott funkció biztosítása mellett és kizáró
lag a képviselő-testület döntésével lehet.
(4) A kötelező önkonnányzati feladatot ellátó intézmények műkö
dését szolgáló vagyon forgalomképessége az alapfeladat ellátásához
szükséges és elégséges mértékig korlátozott.
(5) Áz 5. § (1) bekezdése a) és b) pontjában foglalt önkormányzati
vagyon elidegenítéséhez, megterheléséhez, használati vagy bérleti j o 
gának gazdasági társaságba való beviteléhez az illetékes miniszter
hozzájárulása szükséges.
(6) A törzsvagyon körébe tartozó ingatlannak a korábban betöltött
rendeltetése megváltoztatásához a képviselő-testület hozzájárulása
szükséges.
Az egyéb vagyonra v o n a t k o z ó
speciális szabályok

a) Az önkormányzat

16. §
intézményeire

bízott

vagyon

(1) Az intézmények részére a képviselő-testület a működésükhöz
szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges és
elégséges mértékben biztosítja.
(2) Az önkormányzat intézményei a használat jogánál fogva a pénz
ügyi fedezet biztosításának arányában a tulajdonostól elvárható gon
dossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű haszná
latára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fű
ződő közterhek viselésére, tevékenységi körükben a hasznok szedé
sére és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli előírások
szerinti nyilvántartására. Az önkormányzat vagyonának hasznosítása
a kötelező, vagy önként vállalt feladatok ellátását közvetlenül, vagy
azt elősegítve szolgálhatja, a kötelező feladatok ellátását azonban nem
veszélyeztetheti.
(3) Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközük haszno
sításának jogát a képviselő-testület megvonhatja, ha az a feladat el
látásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósí
tását hatékonyabban szolgálja.
(4) Az önkormányzat intézményei a használatukban lévő forgalom
képes és korlátozottan forgalomképes ingatlanokat, ingókat és egyéb
javakat bevételeik növelése érdekében - az alapfeladat sérelme nélkül
- határozott idejű bérbeadás útján - és amennyiben az alaptevékeny
ség jellege lehetővé teszi - a forgalomképes vagyonát vállalkozási
tevékenység folytatására hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel
az önkormányzat intézményeinek költségvetését illeti meg, melyet az
intézmény feladatainak ellátására, azok ellátási színvonala javítására
használhatja fel.
(5) Az 1 hónapot meghaladó időtartamra szóló bérleti és haszno
sítási szerződések egy példányát az önkormányzati vagyonnyilvántártónak 8 napon belül meg kell küldeni.
(6) Az ingatlan és ingó vagyon bérbeadás útján történő hasznosí-
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tásának feltétele, hogy a bérlet tárgyával összefüggésben a bérbeadót
terhelő karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérlet idejével
arányosan a bérleti díjban megtérüljenek.
(7) Az intézmény használatában levő ingatlan vagy annak jelentős
része tartós bérbeadásához vagy bármilyen tulajdonosi korlátozásához
a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.
17. §
(1) Költségvetési szerv értékpapírt csak közszolgáltatási feladatai
ellátásának sérelme nélkül vásárolhat.
(2) Az önkormányzat intézménye hitelt nem vehet fel, az éves
költségvetését meghaladó kötelezettséget csak a képviselő-testület
előzetes hozzájárulásával vállalhat.
18. §
(1) Az önkormányzat intézményei a használatukban lévő épületek
ben - az országgyűlési és önkormányzati választások idején kötelesek
a választások lebonyolításához szükséges mértékben, egy-két termet,
illetve tantermet - az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
19. §
(1) Az önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő
ingatlanok, ingók és szellemi kapacitás ésszerű hasznosításával - az
alaptevékenységet nem sértő, az alapfeladat színvonalának javítása
érdekében - vállalkozói tevékenységet folytatni.
(2) Az alapító okiratban nem szabályozott vállalkozási tevékenység
csak a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával folytatható. Önkor
mányzati intézmény csak olyan gazdasági társaságban vehet részt,
amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mér
tékét. A vállalkozás eredményességéért és jogszerűségéért az önkor
mányzat intézményének vezetője felel.
(3) Az intézmény a vállalkozásból származó eredményeit köteles
visszaforgatni az alaptevékenység színvonalának javítására.
(4) A vállalkozási tevékenység folytatásának feltétele, hogy a vál
lalkozót terhelő tárgyévi költségek az adott évben legalább megtérül
jenek, ezt köteles az intézmény vezetője a mindenkori számviteli
előírásoknak megfelelően dokumentálni.
20. §
(1) Az önkormányzat intézményei a használatukban lévő ingó dol
gokat a rendes gazdálkodás által indokolt mértékben és pótlási köte
lezettséggel. 30 E Ft értékhatár alatt - vagyonértékelés alapján értékesíthetik. Az ebből származó bevétel az intézmények költségve
tését illeti meg.
(2) Az intézmények 30 E Ft-ot meghaladó egyedi nyilvántartási
értékű eszköz értékesítését vagy selejtezését csak a polgármester hoz
zájárulásával végezhetik. 100 E Ft értéket meghaladó eszköz értéke
sítési módjának meghatározására a képviselő-testület jogosult.
(3) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatvál
tozás miatt feleslegessé válik, annak hasznosításáról a polgármester
gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat
költségvetését illeti meg.
(4) A használó intézmény az ingóságok elidegenítése esetén más
szervekkel és személyekkel szemben köteles elsőbbséget biztosítani
az Önkormányzat többi intézményének.

21. §
b) Egyéb forgalomképes

vagyon

hasznosítása

(1) Az egyéb forgalomképes vagyon körébe tartozó tulajdon meg
szerzéséről, értékesítéséről és hasznosításáról a képviselő-testület
gondoskodik.
(2) Az egyéb forgalomképes vagyon hasznosítása során az önkor
mányzat:
- gazdasági társaságot alapíthat,
- közalapítványt hozhat létre, vagy alapítványhoz (köz)alapítvány
hoz csatlakozhat,
- tulajdonjogát másra átruházhatja,
- vagyonrészének birtokát, használatát, vagy hasznai szedésének
jogát másnak átengedheti
- biztosítékul adhatja vagy más módon megterhelheti.
(2) A hasznosítási döntés végrehajtására a Polgármesteri Hivatal

útján a Polgármester jogosult, a bevétel az önkormányzat költségve
tését illeti meg.
(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörében dönt:
- önkormányzati intézmény és gazdasági társaság alapításáról,
- (köz)alapítvány létrehozásáról, vagy ahhoz való csatlakozásról,
- az éves költségvetési rendeletben nem szereplő forgalomképes
ingatlanok értékesítéséről, vásárlásáról, cseréjéről, használatba- vagy
haszonbérbe adásáról, valamint vállalkozásba viteléről,
- vagyontárgy biztosítékul nyújtásáról hitelfelvételhez,
- vagyontárgy koncesszióba adásáról, kötelezettségről és vagyoni
értékű jogról való lemondásáról harmadik személy javára,
- az önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló üzletrészének
értékesítéséről, az üzletrészekkel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkoza
tok megadásáról, pénzbeli betétjének és apportjának emeléséről és
csökkentéséről, valamint az egyéb forgalomképes vagyontárgyak
hasznosításáról.
22. §
(1) Az egyéb forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyontárgyak
jogi és természetes személyek részére egyaránt el idegeníthetők, hasz
nálatba adhatók, vagy egyéb m ó d o n hasznosíthatók.
(2) A vagyontárgy elidegenítésére, hasznosításra való kijelöléséről,
a hasznosítás módjáról, formájáról és a végső döntés meghozataláról
a tulajdonosi jogok gyakorlója határoz.
23. §
(1) Önkormányzati vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a
hasznosítás jogát átengedni értékbecsléssel megalapozva, megfelelő
körben történő meghirdetés (vagy pályáztatás, versenytárgyalás) útján
a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. (Pályázati kiírás és jelentkezési
lap a rendelet 4-5. sz. mellékletét képezi.)
A pályázati felhívás kiírásáról, annak ütemezéséről a képviselő-tes
tület dönt, a közzétételről a polgármester gondoskodik.
(2) Nem kell pályázatot hirdetni:
- építési telek elidegenítése,
- telek kiegészítések, idegen tulajdonú felépítmények alatti földte
rület hasznosítása,
- vagyontárgy vállalkozásba vitele,
- mezőgazdasági rendeltetésű területek haszonbérbe adása,
- jogszabály vagy szerződés által biztosított elővásárlási jog jogo
sultja részére történő elidegenítés,
- értékpapírok, részvények elidegenítése,
- a pályáztatás eredménytelensége esetén, illetve
- ha a hasznosítandó helyiség közhasznú célt, vagy az Önkormány
zat kötelező feladatainak megoldását szolgálja, vagy
- ha a hatáskörrel rendelkező képviselő-testület önkormányzati,
illetve fontos gazdasági, városfejlesztési vagy városrendezési érdek
miatt egyedi döntéssel rendelkezik a pályázat mellőzéséről.
(3) Á pályázati felhívást egy megyei napilapban és egy helyi új
ságban kell meghirdetni a pályázat benyújtási határidejét megelőzően
legalább 14 nappal.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogügylet megkötésére - a
legkedvezőbb ajánlatot levő pályázóval - a polgármester jogosult.
(5) Amennyiben az önkormányzat által kiírt pályázat eredményte
len, a hasznosítás újabb pályázati felhívás nélkül történhet.
(6) A vagyonhasznosítás valamennyi területén megkötött szerző
désekről a Polgármesteri Hivatal vagyonnyilvántartója nyilvántartást
vezet.
Az önkormányzat valamennyi, vagyonnal gazdálkodó szerve a
megkötött szerződések egy példányát köteles haladéktalanul a vagyonnyilvántartőnak eljuttatni.

IV.
VAGYONNYILVÁNTARTÁS
24. §
(1) A vagyonnyilvántartás rendszerét - figyelemmel a vonatkozó
magasabb szintű jogszabályokra - a j e g y z ő határozza meg.
(2) A vagyonnyilvántartás feladatait a Polgármesteri Hivatal va
gy onnyilvántartój a, továbbá az önkormányzat tulajdonosi irányítása
alatt m ű k ö d ő intézményei, gazdasági társaságai látják el.
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(3) A vagyonnal gazdálkodók kötelesek a rájuk bízott vagyont
nyilvántartani, leltározni, kötelesek továbbá a vagyont érintő változá
sokat a vagyonnyilvántartónak jelenteni.
25. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyonról a
147/1992. ( X I . 6.) sz. Korm. rendelet alapján felvezetett ingat
lankataszter folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulaj
donába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingallannyilvántarlásba
történő bejegyeztetéséről, a kataszterben való átvezetéséről a j e g y z ő
gondoskodik.
(2) A kataszter elkülönítetten tartalmazza - törzsvagyon és egyéb
ingatlan vagyon szerinti bontásban - az ingatlanra vonatkozó főbb
adatokat, továbbá, ha rendelkezésre áll, az ingatlan számviteli nyil
vántartás szerinti bruttó értéket, értékbecslés eseten pedig a becsült
értekét.
(3) Az ingatlan valós állapotában, értékében bekövetkezett válto
zást a költségvetési intézmény, egyéb gazdálkodó szerv a változástól
számítolt 90 napon belül, de az éves zárási munkákhoz igazodóan
haladéktalanul köteles a vagyonnyilvántartónak jelenteni.
(4) A vagyonnyilvántartás fclfcktetcséért, folyamatos vezetéséért,
a számvitellel, a földhivatali nyilvántartással, valamint a szolgáltató

vállalatok nyilvántartásával és természetbeni állapottal való egyező
ségéért a jegyző felel.
(5) Az önkormányzat vagyonáról évente leltárt kell készíteni. A
leltár elkészítéséért a polgármester felelős, azt véleményezi a Pénz
ügyi, Gazdasági Bizottság. (Megvizsgálni a könyvvizsgáló feladata.)
A vagyonállapotot tükröző leltárt az éves zárszámadási rendelethez
kell csatolni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. §
(1) Ez a rendelet 1999. március 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg a 2/1993. ( I I . 9.) sz. önkormányzati rendelet
hatályát veszti.
Celldömölk, 1999. február 24.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

A mellékleteket - azok terjedelme miatt - nem közöljük. A Pol
gármesteri Hivatal Titkárságán megtekinthetők.

Celldömölkön
ilyen még nem volt!
A Létminimum Alatt Élők
Társasága helyi szervezete 1999.
március 5-ére jótékonysági adakozási - estre hívta tagjajt és
pártolóit. A visszajelzések alap
ján 100-150 főre számítottunk,
azonban ennek majdnem kétsze
rese jötl cl a szerény vacsorával
összekötött rendezvényre - kor
osztálytól függetlenül. Bizonyára
több rászorulót visszatartott az a
tudat, hogy néhány év alatt a k ö 
zéprétegből csúszott le - önhibá
ján kívül - a létminimum alatt
élők életszínvonalára, s ezt b i 
zony szomorúan és szégyenkez
ve élik meg.

Erdő
gazdálkodók
figyelmébe
Az Állami Erdészeti Szol
gálat Szombathelyi Igazgató
sága Erdőtervezési Irodája ér
tesíti az
erdőgazdálkodókat,
hogy az 1999. évi terepi felvé
telek előtt az 1996. évi L I V .
törvény végrehajtás rendelete
31. § (2) bekezdése alapján előzetes egyeztető tárgyalást
tart a Celldömölki Erdészeti
Tervezési Körzetben találha
tó, nem erdészeti kezelésben
lévő területekre vonatkozóan.
A tárgyalás helye: Állami
Erdészeti Szolgálat Szombat
helyi Igazgatósága, Szombat
hely, Batthyány tér 2.
A tárgyalás
időpontja:
1999. április 13. 10.00 óra.

A hivatalos visszajelzésekben
természetesen az ellenzék is hal
latta a hangját. Kötelességemnek
érzem, hogy a városi tv riporte
rének a valódi tényeket nélkülö
ző információjára e cikkben rea
gáljak. A helyi tv bemondónője
úgy nyilatkozott, hogy a rendez
vény nem volt kellő szakér
telemmel előkészítve. A L A E T
vezetője 20-30 főre számított mondta ő - , ezért fordulhatott
elő, hogy az adományokból több
rászoruló nem részesült. Ez az ál
lítás valótlan, a megmaradt lisz
tet a mozgáskorlátozottak kapták
meg. Én úgy gondolom, egy köz
szolgálati intézmény ( T V ) ripor
terének elfogulatlanul, nyitott
szemmel és füllel, objektíven
kellene az információkat közöl
nie. Látnia kellett, hogy tőle né
hány méterre 1200 kg liszt volt
elhelyezve, amit nem 20-30 em
bernek osztottunk szét.
A megjelentek közül minden
kinek jutott liszt is, vacsora is.
Igaz, a ruhák minősege hagyott
maga után kívánnivalót, ez nem
a L A E T vezetőségének szervezé
sén múlott. A későbbiekben ezen
is változtatni szeretnénk.
Visszatérve a nyilatkozóra: az
ellenséges hangok nem ilyen j ó szándékú rendezvényre valók,
főleg ha azok teljességgel meg
alapozatlanok. Akikért ez a ren
dezvény létrejött, teljes megelé
gedettséggel fogadták. Igaz, a
szegény ember - ilyen Celdömölkön sok van - tud örülni a
nem tízezrekben mért ajándék

nak is, csak vegyek észre, és
időnként jusson eszébe valaki
nek, hogy O is létezik!
A március 5-ei, j ó hangulatú
estet gyakorlatilag egyedül ren
deztem meg. Hogy létrejöhetett,
abban nyilván szerepe volt an
nak, hogy Celldömölkön szület
tem, itt lakom családommal
együtt, vagyis lokálpatrióta va
gyok. Jelenlegi társadalmi funk
ciómban - mint a L A É T elnöke
- e z u t á n is maximális segítséget
szeretnék adni a rászorulóknak.
Természetesen a már megtörtént
és a továbbiakban tervezett ada
kozási rendezvényeket a helyi
vállalkozók anyagi támogatása
nélkül kivitelezni nem lehetne.
Megérdemlik a tiszteletet és a
köszönetet azzal is, hogy nevük
nyilvánosságra kerüljön: Az or
szágos vezetőségnek a szállást
Esztergályos Jenő. az Apáczay
Csere János kiadó ügyvezetőigazgatója biztosította. Balogh
Zsolt pénzadománnyal, a CELL¬
B A U Kft. üdítőitallal, a kenyér
gyár kenyérrel, a malomipar

liszttel segített, hogy a rendez
vény a célját elérje. Örömmel töl
tött el, hogy a már említett
rendezvényen a várt 100-150
főnek majd a kétszerese jelent
meg. Jó alkalom volt elmélyült
beszélgetésekre,
ismerkedésre.
Ezek az emberek maradéktalanul
egyetértenek a L A É T tevékeny
ségével. A helyszínen belépési
nyilatkozatot írtak alá, így a L A 
ÉT az egyik legnagyobb létszá
mú szervezetet tudhatja magáé
nak.
Tervezzük továbbra is az ado
mányozásokat. Egyúttal felhí
vom a tagság figyelmét, hogy áp
rilisban - felügyelettel - gyer
mekeiknek ingyenes kirándulást
szerveztünk autóbusszal a veszp
rémi állatkertbe.
A L A É T celldömölki szerve
zete egyelőre ennyit tud nyújtani
a rászorulóknak talán még nem
profi rendezéssel, ám nyílt szív
vel és tiszta kézzel.
Zsolnai István
LAÉT-clnök
Fotó: Vadady György
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^ 5 P O g T ^ eredmények - események <$> SPORT
KÉZILABDA
C V S E - C E L L K O L O R - S O F É S 24:15 (12:5)
Celldömölk, 100 néző: Férfi N B I I . Vezette: Németh Csaba (Veszp
rém), Horváth János (Várpalota)
Celldömölk: DÉNES - Tóth (3). N É M E T H (5), L U D V I G . L E N D V A I (5), V A R G A (6), Fonyó (3). Csere: Horváth, Sali (1), Koronczai
(1), Csizmazia, Bakonyi, Kormos.
Sopron: Vágó - Rajnai, Ordasi (2), Horváth G. (1), Werdnik (2),
RÓKA (4), KISS (4), Csere: Horváth R., J A N Z S Ó (1), Hargitai (1),
Pállá, Horváth A .
Az eredmény alakulása: 10. perc: 5:4, 15, perc: 6:4, 20. perc: 8:4,
25. perc: 11:4,40. perc: 18:6,45. perc: 20:9,50. perc: 22:10. 55. perc:
23:13.
A celli együttes egy percig sem engedte ki a kezéből a vezetést, az
első és utolsó 10 perc kivételével nagyszerű játékot mutatlak be a
gyér közönségnek. Apropó közönség! Érthetetlennek tűnik, hogy ho
vá lettek Celldömölkön a kézi labda-mérkőzések nézői. Néhány évvel
ezelőtt 400-500 n é z ő buzdította a csarnokban a csapatot. Most j ó , ha
200 néző jelenik meg egy-egy mérkőzésen, annak ellenére, hogy a
diákok igazolványuk felmutatásával, a nyugdíjasok pedig ingyenesen
tekinthetik meg a mérkőzéseket. Pedig ha ez a fiatal csapat erezné,
hogy mellette áll a város, akkor talán többre is képes lenne. Idősek
és fiatalok! Megéri kilátogatni a sportcsarnokba, j ó szórakozás vár olt
Önökre.
Ifjúsági mérkőzés: Celldömölk-Sopron 29:24 (13:13).
Celldömölk: Kozma - Jankovies (4), K O V Á C S (11), Simon (1),
KORMOS (2), D A N K A (9), Fuksz (1), Csere: Bőczén, Giczi (1),
Kiss, Kővölgyi, Vass.
Az őszi mérkőzés óta sokat javult soproni fiatalok ellen, egy jó
iráitiú, küzdelmes mérkőzésen győzött a hazai csapat.
T & T B A U Budapest-CVSE-JUB-CELL 22:17 (12:7)
Budapest, 30 néző. Női NB I I . Vezette: Bujdosó, Tomccsko
T & T B A U : Bonyhádi - Békési (2). Farkas Zs. (2), Leibl, Gál (9),
Buszek (4), Varga (2). Csere: Bácsvárí, Merész (2), Mazánné (1),
Fehér, Farkas M . Edző: Garamvölgyi Ferenc.
Celldömölk: Kiss - Nagy (1), Balogh (5), Geiger Cs. (1), Horválhné
(1), Tokorcsi (1). Emin (2). Csere: Mendel, Tánczosnc, Salamonné
(4), Geiger Sz. (2), Keresztes. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.
Az eredmény alakulása: 15. perc: 8:3, 25. perc: 10:6, 40. perc:
15:12, 52. perc: 16:16.
A hazai csapat kezdett jobban, és előnyét a félidő végéig tovább
növelte. A második félidőközepén feljött a celli csapat, és a mérkőzés
befejezése előtt 8 perccel kiegyenlítette az eredményt. A hajrában
viszont a hazai csapat hatszor, a celli együtlcs támadói csak egyszer
találtak a kapuba, s így biztosan nyerlek a fővárosiak.

Apáczai Kupa
A Dunántúl legjobb öt csapata randevú
zott egymással március 7-én az Eötvös DSE
és az Apáczai Kiadó közös rendezvényén.
A III. korcsoportos fiúknál az Apáczai Kupa
megszerzésén túl az volt a nem titkolt cél,
hogy a mérkőzések a diákolimpiai felkészü
l é s t kell, hogy szolgálják.
A házigazda Eötvös DSE - Apáczai K i 
adó csapala mellett a szépszámú nézősereg
tapsolhatott a Várpalotai Unió (Városi
DSE), a tatabányai Bartók Béla, a győri
Gárdonyi és a budapesti Kerék Úti Általá
nos Iskola csapatának.
A körmérkőzéses rendszerben lebonyolí

Kézművesek! Iparosok! Kereskedők!
FLÓRIÁN-NAPI VÁSÁR L E S Z
1999. május l-jén
Celldömölkön, a város központjában
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK
Jelentkezni lehet: 95/420-086-os telefonon
Tatai H o n v é d A C - C V S E - C E L L K O L O R 26:20 (10:11)
Tala, 100 néző. Férfi N B I I . Vezette: Hegyest Zoltán (Győr). Kis
falvi István (Százhalombatta)
Tata: Bársony - Radnai N . (1), Lengyel (4), Csics (2), Bagi (2),
SZURCSIK (9), Nagy (4), Radnai R. (2). Csere: Kovács, Sipos (1),
Gazdapusztai (1), Takács, Tánczos, Marton.
Celldömölk: Dénes - Tóth (3), Németh (7), Ludvig, Lendvai (2),
Varga, Fonyó (5). Csere: Horváth, Sali (3), Konnos, Csizmazia.
A mérkőzés alakulása: 10. perc: 2:3, 15. perc: 5:5, 25. perc: 8:9,
40. perc: 16:14, 50. perc: 21:17.
Az első félidőben eredményesen játszott a celli csapat. A vezetést
a 38. percben vették át a hazaiak, s innét kezdve ők irányították a
játékot. A mérkőzés végére, akárcsak a Sopron ellen, most is össze
omlott a cclliek védekezése és természetesen megérezte Varga Szilárd
eredménytelenségét is a csapat.
Ifjúsági m é r k ő z é s : T a t a - C e l l d ö m ö l k 28:27 (12:9)
C V S E - J U B - C E L L - G y ö r i FSC 23:19 (10:12)
Celldömölk, 100 néző. Női N B I I . Vezette: Báder Róbert. Szabó
József (Veszprém)
Celldömölk: Kiss - Tokorcsi (4), GEIGER Sz. (2), Geiger Cs. (2),
FOGLSZINGER, Balogh (4), Nagy. Csere: Mendel, S A L A M O N N É
(5), H O R V Á T H N É (4), Emih (2), Szomorkovits A . , Szomorkovits
L . . Keresztes. Játékos-edző: Salamonné, Csótár Adrienn.
Győr: Csapó - Ajtonyi, BENES (8), Varga A . (1), Kiss (1), FE
KETE (4), T Ó T H (3). Csere: Némelh, Varga P. (1), Horváth, Dobos,
Tar, Hervai.
Az eredmény alakulása: 15. perc: 5:7, 25. perc: 10:11, 40. perc:
14:14.50. perc: 18:17.
Az első játékrészben megérdemelten vezetett az ellenfél a rossz
felfogásban játszó, sok helyzetet elhibázó és szellősen védekező hazai
csapat ellen. A második félidőre különösen a védekezésben javultak
fel a celliek, és az utolsó 10 percben a fáradni látszó győriek ellen
biztosítónak a kötelezően előírt győzelmet.
- tlm -

tott torna végig színvonalas és felettébb
sportszerű küzdelmet hozott.
A legelőkelőbb helyezést és az Apáczai
Kupát 1999-ben az Eötvös DSE - Apáczai
Kiadó csapata szerezte meg, pontvcszlcscg
nélkül. Edző: Sülc Nándor. A második he
lyet a győri Gárdonyi Géza Általános Iskola
csapata érdemelte k i . Edzőjük Baksa Péter.
A harmadik helyen a tatabányai Bartók Béla
Általános Iskola csapata végzett, edzőjük:
Horváth Árpád.
Természetesen gazdára találtak a külön
díjak is. A hazaiak közül Grcbcnár Gábor a
legjobb játékos címet kapta a teljesítményé
ért. Erőss Péter a legjobb hazai védőjátékos
cím birtokosa lett.
A torna hét fős válogatottjába Grcbcnár
Gábor mellé beválasztották még Kazári A t 

tilát is. A játék utáni szakmai értekezleten
az edzők sikeresnek nevezték a rendez
vényt, mely elérte kitűzött célját.
Volt olyan szakember is, aki a kupán sze
replő öl csapatból kettőt-hármat biztos esé
lyesnek lát arra, hogy a diákolimpia orszá
gos döntőjének nyolcas elit mezőnyébe ke
rüljön.
Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó
ügyvezető igazgatója, a torna főszponzora
értékelésében kiemelte a sportszerűséget, a
küzdelem tisztaságát, valamint reményének
adott hangot, hogy a fiatal tehetségek közül
talán mind többet láthatunk majd a felnőtt
csapatokban, s talán pályafutásuk betetőzé
seként a válogatott címeres mezét is maguk
ra ölthetik.
M. L.
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Folytatódik a győzelmi sorozat
CVSE-Antók Nyomda-Tapolcai
Bauxit-Honvéd S E 2-0 (0-0)
Celldömölk, 1000 néző. Vezette: László János (Zalaegerszeg),
pj,: Kustyán, L a k i
Celldömölk: Szép - Latyak,
Csákvári, Kelemen, Stiber Győrvári, Bognár, Hegyi, Len
gyel - S z á l a i , Szőllősi. Edző: Fedor Sándor.
Tapolca: Jankovics - Kiss,
Kutasi, Boczkó, Kasza - Molnár,
Horváth I . , Mórocz, Kovács I I . ,
Nagy - Vajon. Edző: Blaskovics
Gábor.
Csere: Kovács I I . helyett
Máyer a szünetben, Szálai he
lyett Dobány, Lengyel helyett
Molnár a 75., Mórocz helyett Su
lyok a 82. percben.
Sárga lap: Mórocz (Bognár
szabálytalan szereléséért) az 52.
percben.
Szögletarány: 14:0 (6:0)
Az első félidőt óriási, de med
dő celli fölény jellemezte. A jól
megszervezett tapolcai
védelmet
csak ritkán sikerült átjátszania a
hazai csapatnak, de ilyenkor a
vendégcsapat - Jankoviccsal
az
élen - mindent hárított.
Igazi
gólhelyzet csak a félidő
utolsó
perceiben adódott a celli kék
sárgák előtt.
A második félidőre is tartósí
tották a celliek a fölényüket.
Az
50. perctől szinte kapujához sze
gezték ellenfelüket. Szöglet szög
letet követett, végül az 55. perc
ben egy ilyen szituáció után sike
rült feltörni a tapolcai kapu zár
ját, majd közvetlenül a befejezés
előtt tovább növelni az előnyt.
55. perc: A bal oldalról Győrvári lőtte magasan kapu elé a
szöglethez letett labdát, amit a

védők röviden tudtak kifejelni és
az érkező Bognár 12 méterről totojázás nélkül kilőtte a jobb alsó
sarkot (0-1).
89. perc: Amikor már min
denki belenyugodott az egygólos
győzelembe,
akkor Győrvári
mesterien átjátszotta a jobb olda
lon kissé fellazult tapolcai védel
met, és a kétségbeesetten kitáma
dó Kutasi mellett remekül tálalt
a 11-es ponton érkező Szőllősi
elé, aki kihasználta a lehetőséget,
és Jankovics mellett biztosan lőtte
a végeredményt beállító találatot a
vendégcsapat hálójába (2-0).
Fedor Sándor: A rendkívül
lelkesen játszó vendégek megne
hezítettek dolgunkat, de a győze
lemre csak az 55. percig kellett
várni. Elekesnek nem akartam a
sérült lábát kockáztatni, egy eset
leges újabb sérülésnek kitenni,
ezért inkább pihentettem. Jók:
Bognár,
Csákvári,
Győrvári,
Szőllősi.
IFJÚSÁGI
MÉRKŐZÉS:
C e l l d ö m ö l k - T a p o l c a 5-1 (2-1)
Vezette: Kustyán Csaba. Cell
dömölk: Baráth - Sebestyén (Fáró), Nagy, S Z A B Ó L . (Csói),
Mórocz - VASS, S Z A B Ó A.,
Bodor, Szabó M . (Kiss) - N é 
meth R. (Mesterházy), Szita.
Edző: Boznánszky Gábor.
Remek kis mérkőzést láthattak
azok, akik a kora délutáni órák
ban már kilátogattak a sportpá
lyára. Jó játékkal nyert a celli
csapat. GóllövŐ: Szabó A. (4),
Szita.

CVSE-Antók Nyomda-Csornai S E 3-0 (0-0)
Celldömölk, 800 néző. Vezette: Tarczi Károly (Pápa),
pj.: Mógor, Győri
Celldömölk: Szép - Latyák,
Csákvári, Bognár, S t i b e r - G y ő r 
vári, Elekes, Hegyi, Lengyel Szálai, Szőllősi. Edző: Fedor
Sándor.
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Csorna: Lőre - Horváth A.,
Bera, Halász, Máthé - Makkai,
Zsirai, Fenyő, Vári R. - Hollósi,
Présing. Edző: Horváth Tamás.
Csere: Győrvári helyett Do
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bány a szünetben. Vári R, helyett
Horváth L . a 63., Elekes helyett
Kelemen a 72., Makkai helyett
Varga a 78., Latyák helyett M o l 
nár a 82. percben.
Sárga lap: Bera (Elekes felrú
gásáért) a 19., Hollósi (Bognár
felrúgásáért) a 72., Latyák (kezezésért) a 80. percben.
Szöglctarány: 7:1 (2:1)
A mérkőzés első
pillanatától
fogva nem sok időt hagyott a celli
együttes ellenfelének a támadásépítésre, akiket csak a szerencse
mentett meg az első félidőben a
góloktól.
4. perc: Gyorsan megszerez
hette volna a CVSE-Antók
Nyomda a vezetést, ha egy kicsit
higgadtabban oldja meg a felada
tát Szőllősi. aki Lengyel kitűnő
labdájával remekül fordult le a
védőjéről a 16-osnál, s máris
egyedül találta magát a kapussal
szemben. Kissé talán elhamarko
dottan lőtt, és a labda a bal kapu
fa mellett hagyta el a pályát.
19. perc: Elekes ellen voltak
szabálytalanok a védők. A 20
méterre a kaputól megítélt sza
badrúgást Hegyi bombázta kapu
ra, árnil Lőre kapus csak a me
zőnybe tudott visszatenyerelni és
az érkező Elekes elegánsan a
jobb sarokra fejelte a labdát, de
fejesébe a lesben álló Szőllősi
bclcduplázott, s így gól helyett
lesállás! ítélt a játékvezető,
30. perc: A csornai kapus örö
mében a kapufát csókolta, m i 
után az üres kapu helyett a jobb
kapufán csattant Szőllősi 20 m é 
terről leadott hatalmas erejű lö
vése.
A szünetben
beállt
Dobány
lendületei vitt a celli támadások
ba. A rohamos támadások zavar
ba hozták a védőket, amit három
szöglet is jelzett. Mire a vendégek
rendezték a soraikat, a celli csa
patnak sikerült vezetéshez jutnia.
„Minden jó, ha a vége jó!" tartja a közmondás, s ezen a na
pon - a közönség örömére - eh
hez tartotta magát Bognár is, aki
a mérkőzés utolsó öt percében
két káprázatos góllal lepte meg a
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csornai kapust és a celli csapat
drukkereit. Góljait még a csornai
szurkolók is
megsüvegelték.
52. perc: Elekes végzett el a
bal oldalról szögletrúgást. A
mellmagasságban belőtt labdára
Lőre kapus rosszul vetődött, és
az érkező Latyák közelről a há
lóba fejelt (1-0).
85. perc: A celli támadásokat
jól előkészítő, kitűnő formában
játszó Bognárral szemben feltű
nően sokat szabálytalankodtak a
csornai játékosok. így aztán két
szeres volt a publikum öröme,
amikor Lengyel remek labdájá
val sikerült megugrania a celldö
mölki játékosnak. A jobb oldalon
egyedül törhetett kapura Bognár,
aki 20 méterre a kaputól észre
vette, hogy Lőre elhagyta a ka
puját, s így a kapus fölött okosan,
a régi időkre emlékeztető preci
zitással a jobb sarokba ívelte a
labdát (2-0).
89. perc: A z előző góljától fel
dobódott Bognár a félpályán
szerzett labdát, majd megindult
vele kapura, és j ó 30 méterről ha
talmas erővel a jobb felső sarok
ba zúdította azt. A pazar gól után
a közönség lelkesen ünnepelte a
gólszerzőt (3-0).
Fedor Sándor: A mérkőzés
nagy részében fölényben játszott
a csapat, de a vendégek jól meg
szervezett védelmét csak nehe
zen sikerült feltörnünk. Bognár
remek egyéni teljesítményével
végül is sikerült kialakítani a reá
lis eredményt.
IFJÚSÁGI
MÉRKŐZÉS:
Celldömölk-Csorna 2-0 (1-0)
Vezette: M ó g o r Tamás. Cell
dömölk: Baráth - Sebestyén,
N A G Y . Szabó L . (Fáró), Mórocz
- VASS (Kiss), Szabó A., BO
DOR, Szabó M . (Kunos) - Né
meth R. (Mesterházy), Szita.
Edző: Boznánszky Gábor.
Igazi rangadó mérkőzést ját
szolt a két ifjúsági csapat. A celli
együttes nagy fegyvertényt haj
tott végre, jó iramú mérkőzésen
legyőzte a bajnokságban vezető,
és ez ideig még veretlen, mind
össze két döntetlennel büszkél
kedő csornai ifiket. Góllövő: Bo
dor (2).
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