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Kitüntetett
celldömölki
pedagógusok
Ünnepi hangulatot teremtő
szavalatok, valamint az Ádám
Jenő Zeneiskola tanárai és nö
vendékei által adott műsor után
celldömölki pedagógusokat tün
tetett ki Makkos István, a város
polgármestere. Képünkön Kéri
Józsfné, Kiss Ödönné, Süle Fe
renc és Raffay Katalin.
Tudósítás a 2. oldalon.

4> Volt egy zenekar (3. old,)
4» Matekból harmadik (4. old.)
4» A liget lesz
a tanuszoda helye (6. old.)
4* Hetyei dalossiker (9. old.)
4» Újabb vastaps
a labdarúgóknak (14. old.)
4* Hirdetési melléklet:
építés, felújítás, szerencse

Döntés a CVSE támogatásáról
A képviselő-testület június 9-én rendkívüli
ülésen foglalkozott a CVSE támogatási ügyé
vel. Az előterjesztésből kiderült, hogy a lab
darúgócsapat NB II-be kerülésével a működ
tetést csak önkormányzati és szponzori
összefogással lehet megoldani. A főszponzor
vállalja a felnőtt csapat finanszírozását az NB
III-hoz viszonyított plusz kiadásokkal és a lé
tesítmény fenntartási költségeinek jelentős
részével együtt. Az önkormányzattól a léte
sítmény fenntartási költségeinek másik részét
és az utánpótlás-csapat ok költségeit kéri a

CVSE vezetése. Ez 1999. augusztus l-jétől
december 31-ig 3,5 millió forintot, 2000. ja
nuár l-jétől december 31-ig 8 millió forintot
jelentene.
A képviselők és Antók Zoltán hozzászólá
sa után a testület 10 igennel, 3 nem és 3 tar
tózkodás mellett megszavazta az idei 3,5 mil
lió forintos támogatást, majd 9 igen, 1 nem
és 6 tartózkodással a jövő évi 8 millió forintos
támogatásról a megállapodás előkészítését.
(A részletekre visszatérünk.)
Tulok G .

Miniszteri előadás

Fejlődő
kistérségek
Boros Imre tárca nélküli miniszter tartott
előadást a PHARE-programokról június 3-án
a celldömölki polgármesteri hivatalban.
A PHARE az Európai Unió segélyprog
ramja, melynek keretében az unió a csatlako
zás előtt álló országoknak nyújt segítséget a
Nyugat-Európához való felzárkózáshoz. Ha
zánkjogharmonizációs programját, gazdasá
gi hátrányának leküzdését már több milliárd
forinttal támogatta a PHARE, különleges
hangsúlyt fektetve az ország régiókra való
felosztására, környezetvédelmének és infra
struktúrájának fejlesztésére - tájékoztatott a
miniszter. Magyarország központi helyzeté
ből adódóan jelentős szerepet tölt majd be
(Folytatás a 3. oldalon)

Főhajtás a háború hőseinek és áldozatainak emléke elölt: dr. Györkös l'éter országgyűlési képvistirt,
Makkos István polgármester és Rozinán László iskolaigazgató a megemlékezésen.
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Celldömölki pedagógusok kitüntetése
Az oktatási miniszter által adományozott
Arany Katedra Emlékplakettet vehetett át Sü
lé Ferenc, az Ádám Jenő Zeneiskola igazga
tója, aki 40 évi pedagógus munkássága alatt
kiemelten foglalkozott kulturális, közműve
lődési tevékenységgel is. Többször képviselte
kórusaival Vas megyét országos és nemzet
közi fesztiválokon. Igazgatóként nagy szere
pe volt abban, hogy az elmúlt években a Ze
neiskola 37 növendékét vették fel zeneművé
szeti iskolákba.
Celldömölk Városért Emléklapot kapott
Dörnyei László, az Eötvös iskola tanára, aki
nek neve igényessége, következetessége és
magas színvonalú tudása miatt lett fogalom
má jelenlegi és volt tanítványai körében.
Többek közt egyik szellemi atyja volt a

Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi ver
senynek, amelyet azóta is rendszeresen meg
rendeznek. Alapító tagja a Kemenesaljái Ber
zsenyi Asztaltársaságnak, programjai szerve
zésében azóta is részt vesz...
Ugyanilyen kitüntetést kapott Kéri Józsefné Horváth Mária óvodapedagógus, akinek
rendkívüli gyermekszeretete, nyugodt, hatá
rozott egyénisége kiegyensúlyozott napokat
biztosít óvodásai számára. Lelkes kutatómun
kájának köszönhető, hogy komoly eredmé
nyeket értek el a cigánygyermekek felzárkóz
tató nevelésében.
Kiss Ödönné (Bősze Éva), a Gáyer iskola
tanára ugyancsak emléklapot érdemelt ki.
Gyógypedagógusi diplomával is rendelkezik,
s mint ilyen - munkaközösség-vezetőként —

jelentős szerepet vállalt a speciális ellátást
igénylő tanulók helyi tanterveinek kimunká
lásában. Munkájának eredményeképpen sta
bilizálódott a tagozat helyzete, a tanulók fo
gyatékosságuk ellenére megfelelően illesz
kednek a társadalomba.
Raffay Katalin tanárnő több évtizedes te
vékenysége fűződik a Berzsenyi Lénárd Ál
talános iskolához. A zenei kultúra és a ha
gyományok ápolásában kiemelkedő munkát
végzett. Vezetése alatt az iskola énekkara
számos városi rendezvényen vett részt. K i 
emelkedő eredményeket ért el az Éneklő If
júság Kőrusmozgalomban is. Pedagógiai
munkáját mindig a szakmai igényesség jelle
mezte.
-gyí

Rock and roll: verseny hangulat és jókedv
Május 6-án rendezték meg vá
rosunkban az L Celldömölk Ku
pa megyei meghívásos akrobati
kus rock and roll táncversenyt. A
rendezvény Koszogovits Nor
bert, a celldömölki Rock and
Roll csoport vezetőjének ötlete
alapján a KMK szervezésében
jött létre.
A versenyre hat sportkör Pápa Black Bunny, Zalaeger
szegi Tánccsoport, Hévízi White
Horse, a Szombathelyi Galaxy, a
Csepregi Flamingó és a Celldö
mölki Rock and Roll Csoport táncosai kaptak meghívást.
A program kora délután a cell
dömölki mazsorettek fellépése
után kezdődött az elő- és közép
döntőkkel, majd este 6-kor Mak
kos István polgármesternek, a
verseny fővédnökének megnyi
tóját követően folytatódott a dön

tőkkel, melyet nagy érdeklődés
kísért a nézőtérről.
A művelődési központban iga
zi versenyhangulat és jókedv
uralkodott, melyet csak fokozott
a Zalaegerszegről érkezett, K i
mit tud-ot is megjárt Fél Tucat
Táncparódia Csoport műsora.
A bajnokság során a celli rokicsoport tiszteletbeli tagjává vá
lasztották Szabóné Skriba Ve
rát és dr. Smidéliusz Sándort,
akik jelentős segítséget nyújtot
tak a verseny előkészítésében.
Makkos István a Vas Megyei
Sporthivatal nevében Örökös me
gyei bajnokká avatta Koszogo
vits Andreát, aki balesete előtt
maga is rokizott.
A verseny a celli táncosok
egyáltalán nem váratlan sikeré
vel zárult, ö t kategóriából kettő
ben indultak és kettőben nyertek.

A gyermek l-es kategóriában el
sőhelyezett lett aSmidéliuszDániel-Varga Viktória (Celldö
mölk) páros, második a Búzás
Renáta-Kosztolánczi Tímea (Pá
pa) kettős, harmadik Varga Bor
bála-Budai Gáspár (Hévíz) pá
ros. A gyermek II-es kategóriá
ban első helyezett Szabó ZsoltMakkos Lilla (Celldömölk), má
sodik: Fusz Máté-Palkovics Ra
móna (Pápa), harmadik: Balázs
Dorottya-Skriba Eszter (Celldö

mölk). A további kategóriákban
celldömölki versenyzők nem in
dultak.
*
Az első, nagy népszerűségnek
örvendő rokikupa lezajlott. A
táncosoknak további sikereket
kívánunk, és reméljük, a jövőben
még sok ilyen vagy ehhez hason
ló rendezvényen találkozhatunk
velük.

MEGYEI AKROBATIKUS,

- K . N. Fotó: Völgyi L .
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Könyvheti író-olvasó találkozó

Fejlődő
kistérségek
(Folytatás az 1. oldalról)

csatlakozása után az unióban. Az őrségi vas
út, melynek megépítését szintén a PHARE
támogatja, Szlovéniát és hazánkat kapcsolja
majd hozzá Ausztriához. 4-5 éven belül a Zalalövo utáni szakasz - melybe megyénk is
beletartozik - továbbfejlesztésére kerül sor. A
belföldi átmenőforgalom korszerűsítéséhez,
villamosításához is nyújt segítséget az unió.
Uniós csatlakozásunk a vidék fejlődését
vonná maga után. Ennek egyik első lépése a
PHARE-CBC-program. A CBC határmenti
együttműködés Burgenland és Nyugat-Du
nántúl között. A két régió közötti egyezmény
a jövőben összekapcsolja majd a két terület
közútrendszerét, egészségügyét és turisztiká
ját, mely az osztrák tervek szerint egy közös
magyar-osztrák idegenforgalmi arculat kiala
kítását eredményezné.
A vállalkozókat és a vállalatokat is támo
gatja a PHARE. A kisvállalkozók mikrohiteleket igényelhetnek, melyek összege folya
matosan növekszik, a vállalatok pedig üzleti
terveik alapján kaphatnak pénzt kockázati tő
ketársaságok segítségével.
A kistérségek közműfejlesztéshez és egyéb
terveikhez megfelelő projektek alapján jut
hatnak PHARE-támogatáshoz. Boros Imre
elmondta, hogy projektek írására az állam a
jövőben szakemberképzést indít, hogy legyen
legalább 200-250 ezen a téren megfelelően
képzett ember az országban, hiszen csatlako
zásunk után a régiók saját maguk tárgyalnak
majd Brüsszellel.
Makkos István polgármester elmondta:
reméli, hogy Celldömölknek is lesz lehetősé
ge valamilyen formában bekapcsolódni ebbe
a képzésbe.
-K.N.-

Június 7-én a Kresznerics Ferenc Könyv
tárban író-olvasó találkozóval egybekötött
könyvbemutatót tartottak. Az ünnepi könyvhét
alkalmából S/.őnyi Zsuzsa, Alexa Károly és
Gyarmati László a Kortárs Kiadó gondozásában
megjelent műveit Gróh János Gáspár iroda
lomtörténész mutatta be.
Szőnyi Zsuzsa 50 éve él Rómában. Férjével,
Triznya Mátyás festőművésszel 1949-ben me
nekültek ki az országból. A Nyugaton és itüion
élő magyar értelmiségi szinte biztos, hogy elju
tott a házaspár otthonába, a Triznya-kocsmába.
A .Jcocsma" tulajdonképpen egy irodalmi sza
lon, ahol sok híres - például Weöres Sándor,
Vass István, Márai Sándor - és kevésbé híres
ember megfordult az évek során. Ezekről az em
berekről, a színes életről, a nagy mulatásokról,
vitákról számol be eleven előadásmódban a
szerző Triznya-kocsma című, számos képpel il
lusztrált könyvében.

Alexa Károly a kortárs magyar kritikaírás
meghatározó alakja. Egyéni, kiforrott stílusa,
sajátos, sokirányú anyagkezelése egyediséget
biztosít a számára. A szerecsen komornyik című
műve kortárs írók egy-egy könyvével, életmű
vével foglalkozó tanulmányok és kritikák gyűj
teménye. Az író reméli, hogy könyve összekö
tőkapocs lehet a két elválasztott világ, az olvasó
és a szerző világa között.
Gyarmati László nem tudott megjelenni a ta
lálkozón, de könyve helyette is beszél. A méz
így meg úgy című munka tizenegy interjút tar
talmaz meghatározó kortárs értelmiségiekkel,
közöttük Andorka Rudolffal, Radnóti Sándor
ral, Szőcs Gézával stb. A Kortárs Kiadó az ün
nepi könyvhét alkalmából megjelent könyvei
ből Mátis Lívia kiadóvezető a Kresznerics Fe
renc Könyvtárnak is ajándékozott. így azok kikölcsönözhelők.
-K. N -

A Cellkomp új üzemcsarnoka

Kikészült a város jelenlegi legnagyobb üzemcsarnoka, amit másfél milliárd forintért építtetett a Cellkomp
KII. A cég fejlődéséről részletesen írunk az Új Kemenesalja következő számában.

Volt egyszer egy zenekar

Az ötvenes évek derekán Celldömölk kul
turális életének érdekes színfoltja volt a gim
názium szalon- és tánczenekara, melyet
Spaits Antal, az intézmény tanára alapított
1954-ben. A zenekar éveken keresztül állan
dó szereplője volt a gimnáziumi és helyi nyil
vános báloknak éppúgy, mint a község tár
sadalmi és ünnepi megemlékezéseinek. Utol
só szereplésük a gimnázium új (mai) épüle
tében volt a „Berzsenyi" első nagy farsangi
bálján 1959-ben, az új intézmény első tan
évében.
Az egykori zenészek és néhány „öregdiák"
is kötetbe foglalták visszaemlékezéseiket,
melynek sajtó alá rendezését a Kemenesaljái
Baráti Kör vállalta magára. Terveik szerint
még ez évben megjelenik a kiadvány, ami
eredeti fotókat és kottákat is tartalmaz, és ke
ménykarton borítóval kerül az olvasó kezébe
275 forintos áron.
Akiket érdekel a régi gimnázium amatőr
együttesének története, vagy mint „öregdiá
kok" szívesen olvasnának egykori iskolájuk
ról, a kiadványt megrendelhetik Németh
Andrástól: Szombathely 9700, Szövő u. 43.
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Emlékezés Trianonra
Koszorúzással
egybekötött
megemlékezést tartottak június
5-én a MIEP, az MDF, az FKGP
és a KDNP helyi szervezetei egy
házi személyek jelenlétében a bé
kediktátum 79. évfordulója alkal
mából. Köszönet mindazoknak,
akik ebben az évben is gondoltak
arra, hogy ha a tavalyinál szeré
nyebben is, de nem maradt el az
emlékezés, koszorúk kerültek az
emlékmű talapzatára. Emlékeze
tes marad a kisdiák szavalata,
Takács Lászlóné nyugalmazott
tanárnő beszéde, amelyben fel
elevenítette a Ság hegyi emlék
mű sorstörténetét.
Jó érzés tölthette el a jelenlé
vőket, hogy a népünk sorsát
annyira meghatározó történelmi
múlt továbbra is elevenen él az
itt élő emberek gondolatvilágá
ban, őrződik szívükben.
E tudósításban meg kell emlé
kezni arról is, hogy újra elszaval
ta Sajó Sándor Magyar ének
1919-ben című versét Dezső Lajosné. Gyönyörűen és messzehangzóan szólt ugyanazzal a hév

Fotókiállítás

vel, ahogy azt 1934-ben, az em
lékmű avatásán, tizenhat évesen
megtette.
Fontosnak tartanám, hogy Ta
kács Lászlóné tanárnő beszédé
nek szövegét és a Dezső Lajosné
által elszavalt régi verset az utó
kor számára helyezzük el a
Kresznerics
Ferenc
Városi
Könyvtár helytörténeti gyűjte
ményébe, hogy ott megőrződjön,
és minden érdeklődő számára
rendelkezésre álljon.
Jövőre millenniumi évünk
lesz! Az ország és Vas megye
több településén létezik és tevé
kenykedik helyi trianoni társa
ság, egyesület
Jó volna, ha azon a helyen,
ahol hazánkban a legmonumenlálisabb emlékműve létezik a tri
anoni eseményeknek, létrejöhet
ne Kemenesalján is egy hagyo
mányőrző szervezet, amely oda
adással tehetné küldetésszerű
dolgát ebben az ügyben. Minden
támogató igyekezetét ezúton is
megköszönjük.
Dala József

Erdélyről

Arcok, kapuk, templomok
Gáspár Gyula festő és fotóművész fotóiból nyílt kiállítás a KMKban június 4-én.
A tárlatot Szentpál-Juhász Imre református lelkész nyitotta meg.
Elmondta, Gáspár Gyula 1957-ben született Vásárhelyen, ahol később
képzőművészeti általános iskolába járt. A középiskolát Kolozsvárott
végezte. Magyar kisebbségi volta miatt érettségije után hiába felvé
telizett a képzőművészeti főiskolára. 1987-ben feleségével Magyar
országrajött. Kabai Imre néprajzkutató irányította figyelmét az erdé
lyi pusztuló értékekre, romosodó épületekre, melyek közül néhányat
már helyreállítottak. Gáspár Gyula jelenleg Tolnanémediben és Bu
dapesten él, alkot. Tagja több alkotói egyesületnek. Képei és alkotásai
számos európai kiállításon szerepeltek már.
Celldömölki kiállításán Erdély múltját mutatja be a jelenben, a jelen
viszonyai között: arcokat, embereket, épületeket, szokásokat. A kiál
lítás június 22-ig látogatható.
- K. N. Fotó: Völgyi L .

Matekból megyei harmadik helyezett
A Vas megyei Pedagógiai Inté
zet háromfordulós matematikaver
senyt írt ki 4. osztályos általános
iskolás tanulók számára. A Gáyerból az iskolai fordulóból Tarczi
Gábor és Gerencsér Dóra jutot
tak tovább. A Celldömölk és Sár
vár vonzáskörzetébe tartozó isko
lák az első fordulót eredményesen
teljesítő tanulók területi versenyét
április 08-án Sárváron rendezték,
ahol Tarczi Gábor második helye
zést ért el.

A Szombathelyen május 6-án
megrendezett megyei döntőre már
csak a megye legjobb 23 résztve
vőjét hívták be. A feladatok a logi
kai gondolkodást, a probléma
megoldó-képességet tették próbá
ra. Külön pontozták, ha egy fel
adatra többféle helyes megoldás
született. A verseny eredményhir
detésére május 20-án ünnepélyes
külsőségek között került sor.
A zsűri által magas színvonalú
nak ítélt versenyen a döntős részt

vevők oklevelet, a helyezettek
könyvutalványt kaptak. A kis
matematikusok között Tarczi
Gábor, a Gáyer GyulaÁltalános Is
kola 4. b osztályos tanulója harma
dik helyezést ért el. Matematika
tanára l-2.-ban Nagyné Horváth
Edit, míg 3-4.-ben Dankáné Harkai Zsuzsa volt. Gábor annak az
osztálynak a tanulója, amelyben el
sőként indult az algoritmikus gon
dolkodás fejlesztését megcélzó in
formatikaoktatás.
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(í MEGKÉRDEZTÜK
I
i VÁLASZOLTAK i
Sterba Gréta (CBG): Az írás
beli érettségin vagyok túl, nem
sokára következik a szóbeli érett
ségi történelemből, magyar iro
dalomból és nyelvtanból, utóbbi
kettő eredménye a felvételi pont
számokhoz is számít. A felvételi
jelentkezési lapjaimat az orvos
tudományi egyetemek szakjaira
adtam be, elsőként a SOTE fog
orvosi szakára, másodikként a
Pécsi Orvostudományi Egyetem
fogorvosi, illetve orvostudomá
nyi szakára, harmadikként pedig
a Debreceni Orvostudományi
Egyetem fogorvosi szakára. Kö
zös írásbeli felvételit úrtam
Szombathelyen kémiából és bio
lógiából, ennek eredményét júni
us 20-áig tudom meg. Ezután fo
gok szóbelizni szintén kémiából
és biológiából. A felvételi pont
számoknál beszámítják az év vé
gi tantárgyi eredményeket, az
érettségi vizsga eredményét is. Jó
lenne 110 pont körül teljesíteni,
tavaly is ekörül volt a ponthatár.
Az angol és német C típusú kö
zépfokú nyelvvizsgáim miatt is
kapok plusz pontokat.

Illés Márta

Hogyan tovább,

ülés Márta (Műszaki Közép
iskola): A magyar irodalom és
nyelvtan, a matematika, a fizika
és a szakmai írásbeli érettségivel
végeztem, szóbeli vizsgát ma
gyar nyelvből, történelemből és
szakmai tárgyakból fogok tenni.
Az Ötödéves technikusi képzésen
maradok az iskolában, ez alatt
az egy év alatt szeretném még
jobban megismerni a szakmát,
még jobban elsajátítani a forté
lyokat. Egyelőre még nem próbá
lom meg a felvételit, de egy év
múlva szeretnék felvételizni a
Könnyűipari Műszaki Főiskola
valamelyik szakára. Még nem
döntöttem el, melyik szakot
választom majd, az érdeklő
désen túl ez pénzkérdés is. Kér
dés, mennyi tandíjat kell majd
fizetni.
Tóth Károly (Műszaki Kö
zépiskola): A technikusi osztály
ban érettségizem, asztalos szak
mát tanultam. Magyar iroda
lomból és nyelvtanból, matema
tikából, fizikából és szakmaiból
írásbeliztem, még a szóbeli vizs
gák vannak hátra. A jelentkezési
lapomat Csopakra adtam be,
rendőrtisztképző iskolába. Job
ban érdekel a rendőri pálya, de
kell egy szakma és érettségi is.
Úgy gondolom, a rendőri állás
biztos, mindig kellenek rendŐrök. Egy általános felvételin
vettem részt, ami tudásszint fel
mérőből állt, ez a négyéves álta
lános tantárgyi anyagot ölelte fel,
ezen kívül egy pszichológiai és
egy fizikai tesztet kellett teljesí
teni. 161 pontot értem el, az érett
ségi eredmény beküldése után ér
tesítenek majd a felvételi ered
ményéről. Ha nem sikerül bejut
nom, akkor az iskolában folyt
atom a technikusit egy éven ke
resztül.

Tóth Károly

Jánosa Péter (CBG): Elsősor
ban a jogi pálya érdekel. Ez di
vatos szakma is, így az érettségi
után ilyen irányba indulnék. Az
ELTE Állam- és Jogtudományi
Karára adtam be a jelentkezési
lapomat elsőként a győri, máso
dikként a budapesti képzési hely
re. Valószínűleg nehéz lesz a fel
vételi, körülbelül 7-8-szoros a
túljelentkezés. Győrben írom
majd június végén a mindkét
helyre érvényes magyar és törté
nelem felvételi dolgozatot. Ezen
kívül jelentkeztem az Államigaz
gatási Főiskolára ugyanezekkel a
felvételi tantárgyakkal, itt szakot
még nem kellett választani. To
vábbá beadtam a jelentkezési
lapjaimat Győrbe, a Széchenyi
István Főiskolára gazdálkodási
szakra, végső esetben műszaki
menedzser szakra megyek. Bár
melyik egyetemre, fői sko 1 ára
vesznek fel, később mindegyik
végzettséggel el lehet helyezked
ni.
Szilvágyi Júlia (CBG): Soká
ig tanár akartam lenni a szülői
példa alapján, de erről fokozato
san mondtam le a sok felelősség
miatt. Az érettségi első részén túl
vagyok, most már csak a magyar
és történelem szóbeli vizsgák
vannak hátra. A felvételi lapjai
mat három helyre adtam be. El
sőként a Soproni Egyetem köz
gazdasági képzésére, második
ként a győri Széchenyi István Fő
iskola Mérnöki Karának gazdál
kodási szakára, harmadikként pe
dig a Veszprémi Egyetem ide
genforgalom és szálloda szakára.
Felvételiznem nem kell, Sopron
ban és Győrben rangsorolást kér
tem, Veszprémben pedig érettsé
gi alapján lehet bekerülni. 4,5-es
érettségivel már felvesznek, de
az érettségi eredmény a másik is

Jánosa Péter
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végzősök?
kolákban is hoz pontokat, az an
gol és német C típusú középfokú
nyelvvizsgával együtt.
Lempek Róbert (Műszaki
Középiskola): Szobafestő, mázo
ló és festő szakon végeztem az
idén. A Szakma kiváló tanulója
verseny idei miskolci országos
döntőjén tizedik helyezett lettem,
így nem kellett szakmunkásvizs
gát tennem, körülbelül két hó
napja a kezemben van a kitűnő
rendű szakmunkásbizonyítvány.
Egyelőre fejleszteni szeretném
magam a mesterem, Csajbók Jó
zsef mellett, neki és Banyó tanár
úrnak sokat köszönhetek. A mes
teremtől nemcsak a szakmából
tanulhatok, hanem mással, példá
ul a fényezéssel is foglalkozha
tok. Öt év gyakorlat után először
szeretném letenni a mestervizs
gát, majd szeretnék Önálló lenni.
Még nem tudom, hogy tanulok-e
tovább, gyerekkorom óta tetszik
ez a szakma, minden időmet erre
áldozom.
Tulok G .
Fotó: Völgyi

Lempck KóluTt

Szilvágyi Júlia
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A liget lesz az épülő tanuszoda helyszíne
A celldömölki képviselő-testület május
26-i ülését a lejárt határidejű határozatok vég
rehajtásáról szóló beszámolóval nyitotta.
A képviselő-testület korábbi határozatában
elrendelte a vállalkozó háziorvosokkal és há
zi gyermekorvosokkal megkötött szerződé
sek és az önkormányzati támogatások fel
használásának felülvizsgálatát. A helyszíni
bejárás utáni tapasztalatok szerint az egész
ségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmé
nyek megfelelnek a szakmai minimumfellé
teleknek, lehetőség nyílt az ellátás minőségét
javító műszerek vásárlására, de néhány ren
delőt fel kell újítani. A háziorvosokkal törté
nő megbeszélésen a megbízási szerződések
módosítását kezdeményezte az Önkormány
zat, mely alapján a vállalkozó háziorvosoknál
foglalkoztatott asszisztensek közalkalmazotti
munkaviszonyának esetleges megszüntetésé
ről tárgyaltak. Baranyai Attiláné dr. jegyző
kiemelte, hogy az egészségügy privatizáció
jának érdeksérelem nélküli megvalósulásá
hoz tett javaslataik szerint a vállalkozó házi
orvos által foglalkoztatottak bére nem lehet
kevesebb a mindenkori közalkalmazotti bér
nél, az önkormányzat arányosan részt vállal
a jubileumi jutalmak kifizetésében, továbbá
a vállalkozói háziorvosi álláshely megszűné
se esetén a pályázatot az asszisztensi állás
hellyel együtt hirdetné meg.

Biztató tárgyalás
a minisztériumban
Makkos István polgármester a benyújtott
pályázatokról adott tájékoztatót, amelyek kö
zül véleménye szerint a celli, az alsósági és
a pityervári városrészek szenny vízcsatorna
építésének támogatására van esély. A szociá
lis étkeztetés gazdaságosabbá tételéhez az át
csoportosítás lehetőségét még tovább vizs
gálják, figyelembe véve a kiadásokat.
A két ülés között történtekről tájékoztatva
Makkos István polgármester először a terve
zett uszoda érdekében tett lépésekről szólt.
Az Ifjúsági és Sportminisztérium kiírta pályá
zatát, ami a sportlétesítmények rendbetételé
hez nyújt segítséget. Ez a tanuszoda építésé
nél körülbelül 20 százalékos támogatást je
lentene. Makkos István polgármester, Dummel Ottó műszaki osztályvezető és László
Tibor képviselő a minisztériumban tett láto

gatásukkor egy műszaki szakemberrel tár
gyaltak a tervről. Eszerint a tanuszodát a l i 
getben kellene megépíteni, hiszen itt meglévő
sportlétesítményt bővítencnek, ami többfunk
cióssá válna, esetleg turisztikai célként is
megjelölhető. Június 14-éig kell benyújtani a
pályázatot, az ehhez szükséges terv elkészí
tését egy cég 600 ezer forintért vállalta. V i 
tatott kérdéssé vált, hogy a tervezett lelátóhoz
hozzátoldva vagy anélkül épüljön-e az uszo
da, hiszen a lelátó építését Antók Zoltán vál
lalta. Ha az uszodát ezzel együtt építik meg,
kinek mennyi költsége lesz? László Tibor
hangsúlyozta, mivel a minisztérium sport
komplexumot támogat, cz a lehetőség adott,
majd hozzátette, hogy a pályázat önrészét
nem kell az önkormányzatnak adnia, a vállal
kozók által felajánlott összeg is lehet ez. Ez
után a testület megszavazta a tervezési díj
kifizetését.

Van gazdája a közterületeknek
Következő napirendi pontként a város köz
területcinek állapotáról, színvonaluk javításá
nak további feladatairól szóló előterjesztést
tárgyalta a képviselő-testület. Az 1998-as át
szervezés óta a Városgondnokság végzi a
közterületek karbantartását, gondozását. Fe
hér László képviselő feltette a kérdést: M i 
lyen lépéseket kíván tenni az intézmény a to
vábbiakban? Véleménye szerint más váro
sokban hatékonyan működnek a közterület
felügyelők, talán a Városgondnokság felada
tai közé kellene ezt is helyezni. Németh Sán
dor, a Városgondnokság vezetője jobbnak
látja, ha ez a tevékenység az önkormányzat
nál marad. Erdélyi Antal képviselő jelezte,
hogy az alsósági városrészen is köteles a Vá
rosgondnokság rendben tartani a közterülete
ket, illetve kérte, hogy a busz nyomvonalán
nyessék le a fákat, hiszen a Volán jelzett ez
ügyben. Makkos István polgármester a lakos
ságot kérte, hogy tartsák rendben a magánte
rületeket, ugyanis előfordult, hogy a Város
gondnokság a város költségén dolgozott a
magánszemélyek hanyagsága miatt.

Kriptát használnak
ravatalozónak
A városfejlesztési, városüzemeltetési és
környezetvédelmi bizottság véleményezésé

vel került a képviselő-testület elé a temetke
zési rend módosításáról, a sírhelymegváltási
díjak emeléséről szóló előterjesztés, amely
nek központi kérdése a celli városrészen hi
ányzó ravatalozó volt. Hetényi László kép
viselő a most ravatalozóként használt kripta
felújításához kérte az Önkormányzattól a ta
valyi maradványpénz felhasználásának lehe
tőségét. Erdélyi Antal képviselő szerint a rég
óta tervezett ravatalozó építésére kellene ezt
az Összeget is fordítani. Nagy János tisztifő
orvos véleménye alapján a felújított ravatalo
zó sem oldaná meg a problémát, hiszen krip
tát használnak mindkét felekezeti temetőben,
pedig a ravatalozónak komoly jogszabályi
előírásai vannak. Fehér László és Móger Jó
zsef képviselők konkrétabb foglalkozást kí
vánnak a problémával, mikor és mely terüle
ten épül a ravatalozó, hiszen a mostam hely
zet a temetés méltóságát sérti. Makkos István
polgármester szerint az önkormányzati teme
tő rendben van, az egyházi temetőknél pedig
temetőgondnokot kellene foglalkoztatni, vi
szont egyetértett a minimális felújítással.

A romtemplom
idegenforgalmi látványosság
lehetne
A romtemplom környezetének rendezésé
ről szóló előterjesztés a romtemplom je
lenleg hiányzó tekintélyének és megbecsülé
sének növelését, idegenforgalmi szempont
ból a műemlék épület bemutathatóságát,
népszerűsítését taglalja. Az erre vonatkozó
tanulmánytervet Portsy Tamás tervező elké
szítette, azt elküldték az Országos Műemlék
védelmi Hivatalnak. A képviselő-testület
egyetértett abban, hogy e helynek méltó
látványosságnak kell lennie városunkban, és
az előző előterjesztések után ezt is elfogad
ták.

Folyó ügyek
A folyó ügyek között a testület rendeletet
alkotott a távhőszolgáltatásról, a távhő-alapdíjcmelésről, az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről és a pénzügyi
terv módosításáról.
Tulok G .

Tiffany és patchwork
A közelmúltban volt látható a KMK-ban Ferencz Tibor tiffany
technikával készült munkáiból és a Magyar Foltvarró Céh sop
roni és fertőszentmiklósi klubjának kézimunkáiból összeállított
kiállítás.
Ferencz Tibor, a Romániából áttelepült restaurátor munkáit
magyar közönség most láthatta először.
A Magyar Foltvarró Céh a patchwork (= foltmozaik, foltvar
rás) ősi, már az egyiptomiak által is Ismert és müveit hagyomá
nyát elevenítette fel. A foltvarrás Európában az angol textilipar
gyors fejlődése és felvirágzása után terjedt el, és szemmel látha
tóan a magyarok is jól beletanultak ebbe az idegen varrásmódba.
- K.N. -
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Hősök napja, gyermeknap, születésnap - majális

Gyermek és felnőtt egyaránt jól érezte magát azon a nagyszabású
rendezvényen, amit az Eötvös iskola, a Kemenesaljái Művelődési
Központ és a Leier & Co. Márkakereskedés közösen rendezett május
utolsó vasárnapján. Ez a nap hosszú évek óta a hősök napja, a gyer
mekek ünnepe, s az idén ehhez jött még a Leier-cég ötödik szüle
tésnapja.
A rendezvény a reggeli órákban a hősökről való megemlékezéssel
kezdődött, majd Makkos István polgármester és dr. Györkös Péter
országgyűlési képviselő koszorút helyezett el az L és II. világháborús
emlékművön.
A hősök napi futóversenyen 275-en vettek részt, köztük 40 óvodás.
A futók a hősi emlékműtől indultak, és a Leier-cég előtti füves terü
letre érkeztek. (Az eredmények a mellékletben olvashatók.) Ott már
népes sereg várta a célba érkezőket, akik közül a legjobbak értékes
tárgyjutalomban részesültek.
Az alkalmi színpadon egymást váltották a különböző zenei és
egyéb kulturális programok, amik a délelőtt során elsősorban a gyer
mekeknek szóltak. Odébb pattogatott kukoricát, vattacukrot árultak,
nem messze tőle hideg üdítőt, és még hidegebb sört mértek. Dél felé
meghozták a hatalmas bográcsot, és alig győzték adagolni a finom
gulyást. A parkolóban felállított sörsátor, a hamisítatlan jó idő igazi
majálishangulatot teremtett a résztvevők számára.
Azok a felnőttek, akik meg tudták állni, hogy nem kóstolnak bele
a finom habos sörbe, próbaútra mehettek a legújabb típusú Skoda
személygépkocsikkal, de kipróbálhatták a kiállított Volkswagen ha
szongépjárműveket is...
Völgyi L .
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Megyei siker az elsősegélynyújtásban
A május 8-ai körmendi me
gyei vöröskeresztes elsősegély
nyújtó verseny 2. helyezettje lett
a Gáyer iskola csapata. A Balogh
László, Dóbörhegyi Nóra, Hor
váth Mónika, Kovács Balázs és
Varga László összetételű" csapat
április 30-án megnyerte a város és
városkörnyéki versenyt, amelyet a
Ság hegyen rendeztek, ezután ke
rült sor a megyei vetélkedőre.
A városi versenyhez hasonló
an a megyei döntő is állomáso
kon megoldandó feladatok soro
zatából állt. Főleg gyakorlati fel
adatok szerepeltek, például autó
ból kimenteiteket, drogosokat,
robbantás áldozatait kellett ellát
niuk, músebeket kellett felismer
niük, majd ellátni a sérülést. Ezen
kívül bizonyítani kellett elméleti
tudásukat egy teszt kitöltésével.
Nem sokkal maradtak el az első
helyezett csapattól, elmondásuk
szerint kis dolgokon csúsztak el.
Leginkább az volt a hibájuk,
hogy a biztos elméleti tudást a
kevés reagálási idő miatt apróbb
hibákkal ültették át gyakorlatba.
A gyerekek véleménye szerint
bárki kerülhet olyan helyzetbe,
hogy segítenie kell. Az ehhez
szükséges alapvető tudásnak
most már birtokában vannak, el
tudják látni a sérülteket. Korosz
tályukból sajnos hiányzik a tudá
son kívül az érdeklődés is. Köte
lező óraszámban okítanák az is
kolában ezeket az ismereteket,
sőt osztályoznák is a tantárgyat,
hiszen csak így lehet tanulásra

késztetni kortársaikat. Nem árta
na szélesebb körben is belevinni
a köztudatba az egészségneve
lést, az elsősegélynyújtást - fo
galmazták meg.
A csapatot Jankó Zoltánná
tanárnő és Mihók Tamás men
tőápoló készítette fel. Hetente
egyszer szakköri keretben, illetve
a vesenyek előtt naponta foglal
koztak a gyerekekkel. Mihók Ta
más évek óta szabad idejét áldoz

va tanítja a gyerekeket az elsőse
gélynyújtási ismeretekre. Véle
ménye szerint ebben a fogékony
életkorban kell megtanulniuk a
gyerekeknek, hogyan segíthet
nek szakszerűen bajbajutott em
bertársaikon. Sajnos az iskolában
nem tanítják ezt kötelező jelleg
gel, felnőtt korban is csak a gép
járművezetőknek kell vizsgázni
uk elsősegélynyújtásból, így egy
életre elveszítjük a lehetőségét,

hogy ezekben az ismeretekben
jártasak legyünk. Hyen formában
azonban van remény arra, hogy
néhány éven belül szakképzett
felnőttek fogják alkalmazni a
megtanult elsősegélynyújtási is
mereteket.
Május 8-án, a Vöröskeresztes
világnapon a gyerekek jól vizs
gáztak. Vajon mi hogyan érez
nénk magunkat, ha felnőtt lé
tünkre tehetetlenül néznénk em
bertársunkat, aki segítségre vár,
de ezt nem tudjuk megadni ne
ki?...

Tulok G .

A 2. helyezett csapat tagjai: Horváth Mónika, Döbörhcgyi Nóra, Balogh László, Varga László és Kovács Balázs

r

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP

Vigyázzunk
a városra!

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja
1999. április l-jétől
D egy évre
• fél évre
D negyedévre

948 forint,
474 forint,
237 forint.

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

Dátum:

Aláírás:

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak
további tájékoztatást.

L

J

A Városgondnokság felhí
vással fordul Celldömölk vá
ros lakosságához, az intézmé
nyek vezetőihez, az iskolák
tanulóihoz.
Kérjük, szíveskedjenek se
gíteni, s ha lehet aktívan köz
reműködni abban, hogy váro
sunk tisztább, rendezettebb,
virágosabb település legyen.
Ne engedjük, hogy a sze
metelés ennyire eluralkodjon,
hogy városunkról az idegenek
rossz véleményt alakítsanak
ki.
Kérjük az épület- és lakás
tulajdonosokat, hogy virágosítással tegyék széppé környe
zetüket.
Együttműködésüket
kö
szönjük!
Németh Sándor igazgató
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Egyházashetyei dalossiker a Mátraalján
Abasár valószínűleg bekerül
hetne a magyarországi rekordok
könyvébe. Hogy miért? Az álta
luk ötödik alkalommal megren
dezett Katonadal Fesztiválon
több mint 200 együttes jelezte
részvételi szándékát. A 3500 fos
település lehetőségei azonban
végesek, így „mindössze" 120
együttes részére küldhették el a
meghívólevelet. Kulturális ren
dezvényre hazánkban ennyi cso
port nem nagyon szokott jelent
kezni...
Az ország 19 megyéjéből ér
kezett együttesek között ott volt
az Egyházashetyei Daloskör is.
A sok arany- és ezüstérmes
együttes mellett - mint a Honvéd
Őrezred vagy a Honvéd Mű
vészegyüttes Kórusa - termé
szetesen az egyházashetyeiek
fellépését kísértük kiemelt figye
lemmel.
Sellyei Gáborné, a daloskör
vezetője elsősorban azt használta
ki, hogy a kórus férfikari része
nagyon jó adottságokkal rendel
kezik. A műsort a férfiak indítot
ták egy Kossuth-nótával, majd a
Egy régi álom „újraébredését"
fakasztotta Biró Annának a Vas
Népében május 22-én közölt verse,
A Ság hegyen című. Évüzedek ta
pasztalata, hogy a jó öreg Ság he
gyünket az ide kötődők, illetve a
kirándulások során ide vetődök kö
zül sokan az érzelmeiket versekben
fejezik ki. Most, hogy Biró Anna
4. osztályos kisleány versikéjét el
olvastam, megköszönöm kedves
ségét. És megköszönöm az avatott
poétákét is. Hogy mennyien szól
tak versben „szárnyalva" a Ság
hegyről, azt jó volna tudni. Annyi
bizonyos, hogy kötetnyi gyűjte
mény kerekedne ki a költemények
ből.
Sokszor találok kézzel írt verset.

női kar következett egy líraibb,
48-as katonai témájú dallal. Ez
bővült egy Szőnyi Erzsébet és
két Bárdos Lajos feldolgozással,
amelyben a férfi- és a női kari
rész felváltva vitte a dallamot, i l 
letve adta a kíséretet. Szereplé

sükre az utolsó szám tette fel a
koronát: Gárdonyi Zoltán feldol
gozásában a Kiskunságban ver
buválnak című dalt adták elő ze
nekari - facimbalom, köcsögdu
da stb. - kísérettel.
A hetyei dalosok sikere a né

A megverselt Ság hegy
vagy különböző cédulákat, füzetla
pokat pincénk ablakában. íme az
egyik: / Fakad a szőlő, rügyei pat
tannak, / Kis levél kezdemények
bújnak elő, / / A vándormadarak
újra itten vannak, / És közben meg
ered a langy tavaszi eső. / / A sző
lősgazda mindig várakozik, / / Va
jon milyen lesz az idei szüret? /
Remél és örökké azon gondolko
dik, / Munkája érlel-e gazdag für
töket, / írta: Sz. L.
És íme a rajzos alkotás, A Ság
hegyi szőlősgazda Hiszekegye cí
mű. Régi időkből való az örökké
verselő Szakály Dezső bátyánknak
A sági bor című ciklusából az utó
irat két versszaka. Majd rátaláltam
az ŐRSÉG címet viselő valamikori

folyóiratban Kiss Gyula tanár úr
soraira 1954-ből: / A Ság borát
ódon kupából itta, / Tékája antik
költőkkel teli; / Romlásnak indult
népe sorsán forrva, / Itt vívódott
magában Berzsenyi. /
Talán itt az ideje hozzáfogni a
hegyünkről zengedező versek egy
begyűjtéséhez! Ami már kéznél
van, az alapul szolgál ehhez, ame
lyek még rejtőznek a fiókok mé
lyén, valahogy jussanak el hoz
zánk!
Ez egyben tiszteletbeli kérés és
felhívás is, hogy a klasszikus, a
poézis magasában szárnyaló ver
sekkel együtt az egyszerűbb írások
kincsei is egybegyűljenek.

• u . i , ; A s á ; ; i b o r tar_át
s z c l i d i t e t t lrWa,
azért nec c i r j a e l
solcaknak a l á b ú .
A sághegyi szőlősgazda
Hiszekeggyé.
HiSltk a csutorába
B sóaingvitsmtsbaiiba
borpbcek a!-Jába
borok tdrnIXthe"
boltoz finiMKiK
hala leaürettttk
'nála a pincébe
Ty hitre rntglorra
t'tntk námdia
fll asszonyok bánatára. ';

Ámen.

De mivelhogy nág i s
f o r r baruoo a l á v a ,
a z á r t l e t t , a z é r t lesz
sokait o r v o s s á - ^ .

Dala József

zőtéren is érzékelhető volt, de a
szervezők körében is. A fesztivál
főszervezője, Kálmán Árpád
személyesen köszönte meg a
színvonalas közreműködést, és
meghívta a kórust a következő
évi fesztiválra.
Völgyi László

BIRO ANNA

A Ság
hegyen
Hétfőn reggel elindultunk,
a Ság hegyre kirándultunk,
Mindenhol körülnéztünk,
a busz szállt mivélünk.
Kedden bementünk mi
Cellbe,
minden gyerek örömére,
Elsétáltunk a vasútra,
ezt az osztály meg nem unja.
Délután felmásztunk
a Ság hegyre,
bementünk a kráterbe.
Éjjel jobban aludtunk,
mert igen sokat
mászkáltunk.
Szerdán újra túráztunk,
nagy munka elé álltunk.
Este volt egy előadás
vadászatról szónoklás.
Csütörtökön versenyeztünk,
sokkal okosabbak lettünk.
Juli néni, Magdi néni
dicséretére leltünk,
otthon a sok élményt
mind elmeséltük.
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Celldömölk Város Önkormányzatának
22/1999. (V. 26.) sz. rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
közakarat demokratikus kinyilvánítása lehetőségének biztosítása ér
dekében - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében
és az 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - összhang
ban az ötv. IV, fejezetében foglaltakkal, és figyelemmel a választási
eljárásról szóló 1997. évi C törvény XV. és X V I . fejezetére, a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről a következő rendeletet al
kotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Részvételi jogosultság
M
(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való rész
vételre azok a választópolgárok jogosultak, akik Celldömölkön állan
dó lakóhellyel rendelkeznek.
(2) A Ság hegy területét érintő népszavazásban és népi kezdemé
nyezésben a Ság hegy közigazgatási területünket érintő részén ingat
lantulajdonnal rendelkező választópolgárok jogosultak részt venni.
(3) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés választópolgári
kezdeményezése esetén a jogosultsági feltételnek a kezdeményezés
időpontjában kell fennállnia.
A helyi népszavazás elrendelése és elrendelésének tiltása
2. §
(1) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni
a) az ötv. 46. § (1) bekezdése a)-c) pontjában felsorolt esetekben:
- a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének
kezdeményezése,
- új község alakításának kezdeményezése,
- társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből
való kiválás,
b) továbbá:
- a város közigazgatási határát módosító területrészek átadása,
- a város és más települések közötti területrész cseréje esetén.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában leírt esetekben a helyi népszava
zásban az érintett (átadásra, cserére kerülő) településrész választópol
gárai vehetnek részt.
(3) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el az ötv. 46.
§ (3) bekezdés a) és b) pontja szerint
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
- önkormányzati rendelet megerősítésére.
(4) Nem rendelhető el a helyi népszavazás az ötv. 46. § (4) bekez
désének megfelelően:
a) a költségvetésről való döntésre,
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet
tárgyában,
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési,
személyi kérdésekben, a képviselő-testület feloszlásának a kimondá
sáról.
(5) Helyi népszavazás településrészt érintő ügyben az érintett tele
pülésrészen is elrendelhető.
A helyi népszavazás kezdeményezése
3. fi
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
- a települési képviselők legalább egynegyede,
- a képviselő-testület bizottsága,
- a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,

- a település, településrész választópolgárainak legalább 10%-a.
(2) A képviselő-testület köteles a helyi népszavazást kiírni, ha azt
a településen legalább 1450 fő
- a celldömölki városrészben a településrészt érintő kérdésben leg
alább 1100 fő
- az alsósági városrészben a településrészt érintő kérdésben leg
alább 300 fÖ
- az izsákfai városrészben a településrészt érintő kérdésekben leg
alább 50 fő
választópolgár kezdeményezi.
(3) Az e rendeletben meghatározott, kezdeményező választópolgá
rok aránya - a kezdeményezésnek a polgármesterhez történő benyúj
tása alapján - a nyilvántartásban szereplő összes érintett választópol
gár számához viszonyítva kerül meghatározásra.
A helyt népszavazás kezdeményezésének elbírálása,
a népszavazás kiírása
4. §
(1) Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személytől
vagy szervtől érkezik, vagy a 3. § (2) bekezdésében előírtnál kevesebb
a kezdeményező választópolgárok száma, a kezdeményezést a pol
gármester határozattal elutasítja.
(2) A kezdeményezésnek az (1) bekezdésben leírtakon kívüli okból
történő elutasításáról, ill. a helyi népszavazás elrendeléséről a képvi
selő-testület minősített többséggel határoz.
(3) A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló
határozatában
- meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szö
vegét
- kitűzi a népszavazás időpontját.
(4) A népszavazás kiírásáról hozott határozatot - az önkormányzati
rendelet kihirdetésére vonatkozó szabályok szerint - közzé kell tenni.
A helyi népszavazás lebonyolítása
5. §
(1) Az egész város igazgatási területére kiterjedő helyi népszavazás
esetén a szavazókörök megegyeznek a választási eljárásról szóló,
1997. évi C törvény 10. § (1) bekezdése alapján kialakítottakkal.
(2) A város egy részére kiterjedő helyi népszavazás esetén - ha
indokolt - a képviselő-testület - a helyi népszavazás kiírásával egy
idejűleg - az (1) bekezdéstől eltérő szavazókört (köröket) is kialakít
hat.

(1) A helyi népszavazás lebonyolításában az alábbi választási szer
vek vesznek részt:
a) választási bizottságok:
- a szavazatszámláló bizottság(ok),
- a helyi választási bizottság;
b) választási irodák:
- helyi választási iroda.
(2) A szavazatszámláló bizottságok összetétele és jogai azonosak
a választási eljárásról szóló, 1997. évi C törvény alapján létrehozott
bizottságokéval.
(3) A szavazatszámláló bizottság(ok)ba és a helyi választási bizott
ságba a kezdeményezést benyújtók választási bizottságonként egy
közös megbízottat, továbbá a kezdeményezés benyújtásában részt
nem vevő, de a képviselő-testületben képviselőcsoporttal rendelkező
jelölő szervezetek egy-egy megbízottat delegálhatnak.
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A helyi népszavazás érvényessége és eredményessége
7. §
(1) A helyi népszavazás az ötv. 45. § (2) bekezdésének megfelelően
- akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott,
- akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfo
galmazott kérdésre azonos választ adott.
(2) Több kérdés esetén az eredményességet kérdésenként kell meg
állapítani.
(3) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.
(4) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bo
csátott kérdésben a képviselő-testület dönthet.
(5) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem
lehet kitűzni akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.
A helyi népi kezdeményezés
9. §
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető
minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskö
rébe tartozik.
(2) A népi kezdeményezést a város, a településrész választópolgá
rainak legalább 5, de nem több mint 10%-a nyújthatja be a polgár
mesternek.
(3) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdemé
nyezést, amelyet
- a településen legalább
500 fő
- a celldömölki városrészben a településrészt
érintő kérdésben legalább
370 fő
- az alsósági városrészben a településrészt
érintő kérdésben legalább
110 fő
- az izsákfai városrészben a településrészt
érintő kérdésben legalább
20 fő
választópolgár kezdeményezett.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben előírtnál kevesebb a kezdemé
nyező választópolgárok száma, a kezdeményezést a polgármester ha
tározattal elutasítja.
KÖZÖS SZABÁLYOK
Az aláírásgyűjtő ív hitelesítése
10. §
(1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkez
dése előtt - hitelesítés céljából - be kell nyújtani a helyi választási
iroda vezetőjének.
(2) A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek
megfelelő aláírásgyűjtő ívet a benyújtástól számított 15 napon belül
hitelesíti.
(3) Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
- a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe,
- a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani,
- ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartoltak,
- az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló,
1997. évi C törvény 118. §-ában foglalt követelményeknek.
(4) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdés
sel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell
szerepelniük.
(5) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett - az aláírás
hitelességének ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni a kezdeményező
olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
(6) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával
látja el.
(7) A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás-kezdemé
nyezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen
a Sárvár Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.
Az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése
11. §
(1) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeménye

zést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer
lehet benyújtani a polgármesterhez.
A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások ér
vénytelenek.
(2) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondos
kodik.
(3) Ha az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú merül fel meg
határozott aláírások eredetiségét illetően, és az ilyen aláírások érvé
nyessége vagy érvénytelensége befolyásolja a kezdeményezés érvé
nyességét, a helyi választási bizottság a személyi adat- és lakcímnyil
vántartás, Ül. a helyi választási iroda vezetője útján a személy
azonosságot is ellenőrizheti.
(4) A személyazonosság (3) bekezdés szerinti ellenőrzése esetén
az ellenőrzési határidő 30 nappal meghosszabbodik.
(5) A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének
eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.
(6) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló állampol
gári kezdeményezést az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvé
telét, nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtását követő
képviselő-testületi ülésen bejelenti.
(7) A polgármester bejelentését követő 30 napon belül a népsza
vazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről dönteni kell.
(8) Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezde
ményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások ellenőrzésének ered
ményeként a helyi választási bizottság azt állapította meg, hogy az
érvényes aláírások száma nem éri el az e rendeletben meghatározott
számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.
Aláírásgyűjtés
12. §
(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása
érdekében minden választópolgár jogosult - közterületen is - aláírá
sokat gyűjteni, ¡11. aláírásgyűjtés céljából szervezőmunkát végezni.
(2) Nem gyűjthető aláírás
- munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, ill. munka
végzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötele
zettség teljesítése közben,
- fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszony
ban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat telje
sítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
(3) Tilos aláírágyűjtés a közterületen oly módon, hogy az akár a
járműforgalmat, akár a gyalogos közlekedést korlátozza vagy akadá
lyozza.
Közzététel
13. §
A helyi népszavazás, valamint a népi kezdeményezés eredményéről
a város lakosságát azŰj Kemenesalján, valamint a Városi Televízión
keresztül a polgármester tájékoztatja.
Költségviselés
14. §
A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzat
költségvetését terhelik.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. §
(1) Ez a rendelet 1999. június 1. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Hatálybalépésével egyidejűleg a 13/1992. (V. 14.) sz. önkor
mányzati rendelet hatályát veszti.
Celldömölk, 1999. május 26.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester
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Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának története
és fejlődési iránya a I I . világháborúig (1. rész)
, .. és mindig a szegény lesz nyomva leginkább, kin mégis
Isten és ember törvénye szerint leginkább könnyítenünk kel
lene, kit azonban - a közmondás szerint, igazán szólva - még
az ág is húz."
Kossuth Lajos
(Pesti Hírlap, 1841. nyárelő hó 9.)
r

Bevezető gondolatok
Dolgozatomban egy rövid, átfogó képet szeretnék adni a megha
tározott időszakról Celldömölk és környéke vonatkozásában az ön
magukat ellátni, ül. eltartani képtelen személyek szociális gondozá
sáról.
Az életproblémákkal való megbirkózás korábban súllyal az egyén,
a család, a kisközösségek feladataként jelent meg. A családhoz való
tartozás hiányában vagy a családtól való távollét esetében e funkciót
más szervek végezték, hisz a korai állam az egyénről való gondos
kodást nem tekintette feladatának.
Később a bonyolultabb életfeltételek, szociális problémák egyre
nehezebben kezelhető kihívásként jelentek meg az egyén és a család
számára, és ennek nyomán fokozatosan megnőtt a társadalom szerepe.
Visszatekintve a segítő tevékenység, a szociális munka fejlődéstör
ténetére, gyökereit a múlt századvégi karitatív szerveződésekben ta
láljuk. A szakmává fejlődés kezdetén még nem voltak szociális mun
kások, hanem hivatalnokok, akik munkájukat a társadalmi cél érde
kében végezték.
A társadalmi mozgalmak a 19. század utolsó, a 20. század első
évtizedeiben kérdésessé tették a tradicionális szegénygondozás
klasszikus munkamenetét (elvtelen, méltatlan stb.), s kialakítottak egy
új eljárást, amely a szociális munka megközelítéssel szemlélte a sze
génységet, a gyámoltalanságot. Ez magával hozta, hogy új szemmel
nézte a társadalom az egyéni szükség és a társadalmi helyzet kapcso
latát.
Ebben a helyzetben igény merült fel egy olyan segítő szakma iránt
is, amely támaszt nyújt az életfeladatok sikeres megoldáshoz és meg
könnyíti a források elérését. Ezt a szerepet hivatott betölteni a szo
ciális munka.
A gazdasági világválság, a háború, majd az ezt követő évek tapasz
talatai bebizonyították, hogy az egyre bonyolultabb társadalmi körül
mények között nem valósulhat meg megfelelő szociális gondoskodás,
a szociális munka professzionalizálódása hatékony intézményhálózat
nélkül.
Ez a felismerés vezetett el a szociális munka nagyütemú", gyors
fejlődéséhez, és egy olyan liberális arculatú szociálpolitikához, amely
a humán értékek megőrzését és a segítést a társadalmi felelősség
szintjére emelte.
A szociális gondoskodás mint segítő tevékenység szakmává válás
hoz e tevékenység müvelésére volt szükség.
Ezekhez a feltételeket a társadalom biztosítja, ezért napjainkban a
szociális munkát mint professzionális tevékenységet csak az erre fel
jogosított kompetens személyek müvelik.
Kutatómunkám tükrözi elődeink gondolkodásmódját, önzetlen
összefogását az Önmagukat ellátni és eltartani képtelen személyek
szociális gondoskodása során.
Cselekvéseik indítékai között első helyen a humanizmus, az altru
izmus, a szubszidiaritás, a szociális érzékenység egymás iránt, egymás
megbecsülése és a közös jobbító szándék szerepeltek. Figyelemre
méltó jószándék vezérelte őket, úgy gondolom méltó utódaik azonban
csak akkor lehetünk, ha mindent megteszünk értékeink megőrzéséért
és ezen keresztül egymás boldogulásáért Kötelességünk az elődök
előtti tisztelet megadása. Az utókor számára a történelmi események
feldolgozásával, hiteles adatok, források kutatásával és rend
szerezésével olyan új megvilágítást kívánok nyújtani, mely gondola
taik továbbfejlesztését eredményezi a helyi történetírás tanulságait
illetően.
Tanulmányom megírása során az a cél vezérelt, hogy bemutassam

Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának történetét, fejlő
dését, mivel erről még feldolgozó kiadvány nem készült.

A X I X . századi közigazgatás szervezete,
működése
A magyar jogtörténet adatai a közigazgatás átalakulását a XUJ.
század és a XIV. század viharos éveibe helyezik. 1647-ig a városok
és községek törvénykezési ügyekben a bécsi császári törvényszék,
közigazgatási ügyekben a császári kamara fennhatósága alá tartoztak,
hadi és védelmi ügyekben pedig a császári várparancsnokságoknak
voltak alárendelve.
1848- tól 1861-ig írás nem található a város jegyzőkönyvében az
önkormányzati munkáról, mely azt bizonyítja, hogy amint a nemzet,
úgy Kiscell önkormányzatát is felfüggesztette a bécsi kormány.
Kiscell 1787-ben alakult községgé. Azóta bíró és tanács (esküdtek,
elöljáróság) állt a község élén. A bírót a község lakói választották
három jelölt közül. A jelölteket a földesúr jelölte ki, akinek jogilag
hatalma felett állt a község. Ez a helyzet nem változik akkor sem,
amikor vásárjog alapján mezőváros lett (1788).
A bíró és a tanács a földesúr vagy megbízottja elnökletével a la
kosság egymás közti ügyeiben döntött és intézkedett A nemes ember
ügyeit pedig a szolgabíró és a megye intézte. A bíró és a tanács mellett
a jegyző feladata az iratok elkészítése, a protocollum írása, elkészí
tése. A kisbíró a levelek kézbesítését és a dobolását végzi, míg a
vásárbíró a vásárokon felmerülő vitákban dönt. A városhadnagy - a
mai értelemben rendőr - közbiztonsági szerepe'! töltött be. Közgyám
hivatalt 1805-ig szerveztek, mely alapítványi kamatokkal rendelke
zett, s az árvák ügyeit intézte. A pénztáros a házipénztár, a cassa
domestica kezelője és felelőse volt.
Arra vonatkozóan, hogy a bíró és a tanács milyen ügyekben intéz
kedett, az alábbi esetek adnak tájékoztatást:
„1823-ban Horváth Imre csizmadiát, mivel a nála beszállásolt Físcher Ignác katonát meglopta, a kárának megtérítésén kívül a nyaká
ban a táblával szégyenszemre kiállították a lakosság elé (szégyenfa)."
„Zupponits Jánostól némi vasakat lopott és Ság hegyről éjszakának
idején többször bort tolvajolt. 12 pálcaütésre ítélte a Tanács."
A császári királyi porció néven ismert adókat 1746-tól fizettek a
kiscelliek. A porciót a város tisztviselői és a nemesek kivételével
mindenki Fizette, dica (rovás, kulcs) szerint: házjövedelem, szőlő és
szántóföld, méhek és háziállatok után stb., de a porción kívül időnként
többféle adóval is megismerkedünk.
A városi szabadalom a városnak sok pénzébe került, s ezek fede
zésére vetette ki a tanács az ún. „privilégiumos taxát", pl. a háztulaj
donosoktól 10, a lakóktól és a zsellérektől 5 forintot szedett, s a
begyűjtött összegeket kamatoztatták. A letelepedési díjat - „incorporationalis taxa" - minden beköltözött köteles volt megfizetni. A köz
ség egyéb jövedelmét a vásár-, panasz-, büntetés- és bérpénz, továbbá
a dob, pecsét stb., az ún. „sportulák" képezték.
A közgyám (árvaatyai) hivatal árvapénzt és alapítványi pénzt is
kezelt. Az alapítvány nagy részét Musits Villibald „exbenedictine"
hagyománya képezte, melynek a kamatait a szegények között kellett
szétosztani. A lakosság a földesúrnak évenként és „fejenként" adózott,
de a szegények kevesebbet fizettek, ill. elengedést nyertek az adózás
alól.
1849- től a császári királyi szolgabíróságok „osztották az igazsá
got", mely a kiegyezés körüli években is a közigazgatással karöltve
történt. A változás 1872. január l-jén következett be, amikor külön
választódott az igazságszolgáltatás a közigazgatástól. 1861. január
17-én a város polgársága a korábbi német tanács helyett magyart
választhatott. Történelmi jelentőségű volt a község életében az 1861.
és az 1865. évi képviselőválasztás.
Kis-Czell nagyközség önkormányzati szabályrendeletét a megye
1873. évi június ixó 23-án hagyta jóvá, mely a közigazgatást kellő
képpen megvilágítja:
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zsef; elöljárónak Szálai Gyula, Szabó Lajos, Baksay István, Varga
Antal, Lendler Samu, Nagy Gyula; közgyámnak Berzsenyi Dezső;
Első fejezet
pénztárosnak Gróf Károly került megválasztásra, akik ezt követően
1. §
„Kis-Czellnek mint nagy községnek önkormányzatát, a törvényes letették az esküt a főbíró előtt.
1926. november 30-án, kedden reggel 9 órakor dr. Vass József
határokon belül, képviselő-testülete és tanácsa gyakorolja.
népjóléti miniszter látogatott a községbe, mely során a városháza
Második fejezet
erkélyéről beszédet mondott a polgároknak a megélhetési nehézségek
2. §
„A képviselő-testület Kis-Czell város lakosainak számához képest megoldásáról...
A képviselő-testület 1925. november 28-i ülésén Lalics Mihály
20 rendes és 4 póttagban állapíttatik meg az 1871 -ik évi XVIII. t.cz.
37. §-a értelmében, melynek fele része a legtöbb adót fizető polgá letelepedési kérvényét elutasítja, mert magyar honossága nincs. De
mivel a háborút végigharcolta, s rokkant lett, a községben lévő lakása
rokból, másik fele a közösség által választottakból áll..."
ellen kifogást nem emelt, de letelepedési engedélyt nem kapott
15. §
„A szavazás felállás és ülve maradás mellett történik, ha ez nem Ugyanakkor Reiner József műszerésznek az engedélyt megadta há
vezet biztos eredményre, vagy ha 3 tag kívánná név szerinti, ha 6 tag rom métermázsa búza árának befizetése után.
kívánja, titkos szavazás vehető igénybe."
Takács Margit illetőségi kérelmét pedig azért utasította el, mert
igaz, hogy hosszabb ideje tartózkodik a község területén, de a községi
16. §
„Aki a tanácskozás méltóságát, vagy a gyűlés tagjait sértő kifeje terhekhez nem járult hozzá, a megállapított díjat nem fizette be. A
zéssel illeti, és azt rögtön vissza nem vonja a közgyűlés által, 15 ftig képviselő-testületnek illetősége volt arra vonatkozóan, hogy érdem
telenség esetén az ideiglenesen kiadott engedélyt visszavonj a.
terjedő bírságra ítélhető a kórház alapjára..."
Segélyezéssel kapcsolatos:
Negyedik fejezet
„Hiller Mór, 81 éves kereskedő egy évi segélyt kért a képviselő
A közgyám hatásköre
testülettől, mivel munkából kiörcgült és 51 évig volt adófizető polgár.
1. §
„A közgyám mindazon halálesetnél, hol kiskorúak vannak érdekel Havi 10 Pengőt szavaztak meg számára élete fogytáig."
„Munkás segélyt kért Bak István »elszerencsétlenült« fia részére,
ve, addig is, míg a bíróság a leltározást foganatosítaná, köteles az
mivel műlábra van szüksége. A képviselő-testület a népjóléti minisz
elöljárósággal egyetemben a hagyaték biztonsága felett őrködni."
terhez fordul ez ügyben, és ha eredménytelen lenne, akkor 60 P-t
2. §
„Köteles, ha végrendeletileg gyám nem lenne, arról gondoskodni biztosítanak a kérelmezőnek."
„Halász Béla forgalmi ellenőr betegsége kezelésére 1200 P meg
a bíró kinevezéséig."
térítését kérelmezte, de csak 300 P-t szavaztak meg számára."
3. §
„1934. december 11-én a községi alkalmazottak karácsonyi segélyt
„Köteles a szolgabírónak azon gyámokat bejelenteni, kik az árvák
vagyonát védtelenül kezelik, vagy azok nevelését és élelmezését elha kérelmeztek. A képviselő-testület azonban csak az altiszteknek és a
munkásoknak 20-t és gyermekenként 2 P-t szavazott meg. A tisztvi
nyagolják."
selőknek ellenben nem adtak."
4. §
A szegődményesek betegségére vonatkozó szabályrendeletet mó
„Tartozik a szolgabírónak jelentést tenni, valahányszor kiskorúak
szüleinek testi v. lelki fogyatkozásaiknál, pazarlásról, fogságba jutás dosították, tekintettel a nagyon csekély fizetésükre, ezért rendszeres
ról, vagy a kiskorúak katonává lett besoroztatásánál tudomást nyer." szülési, ápolási, kórházi segélyben részesültek.
A következő ülésen a községi szegények közül egy megbízható
5. §
„Az árvák teljes vagyontalansága esetén a legközelebbi rokonokat, embert választottak ki, aki a községháza kapujában elhelyezett kerék
keresztapát, vagy más lakost szólít fel azok tartására és azt a szolga párok után 10 fillér díjazásban részesült a felügyeleti munkájáért
Mivel a község eltartottja, keresethez juttatják, s ezáltal a község
bírónak bejelenteni.
Korengedélyhez szükséges bizonyítványt a községi bíróval egyet- mentesülne e szegény eltartási költségeinek egy részétől.
Id. Buza János volt tűzoltóparancsnoknak, mivel munkaképtelen,
értöleg, véleményező nyilatkozatával kiadja és a gyám felkérésére
bizonyítványt állít ki arról, minő nevelés és élelmezésben részesül az havi 90 P segélyt szavaztak, de ennek ellenébe a község egyik sze
génylakását köteles volt rendben tartani.
árva, és e bizonyítványt a lelkésszel is megerősítteti."
1941. június 18-i ülésén Kispest város polgármesterének megke
6. §
„Különösen figyel a községben minden gyámra és az esetben, hol resése folytán a képviselő tagok megszavazták, hogy a Celldömölkről
Kispestre költözött özv. Őri Józsefné községi szegény eddigi 10 P
az árvák érdeke kívánja, a szolgabírónak jelentést tesz."
havi segélyét 6 hónapon át folyósítják.
7. §
A szociális igazgatás terén a harmincas évek elejének gazdasági
„A közgyám jogköre akkor kezdődik, midőn ily minőségben a szol
válsága után a kül- és belpolitikai változásokat figyelembe vevő ma
gabíró által bevezettetik."
gyar uralkodó osztálynak új jelszavakra volt szüksége. A munkanél
Kelt Kis-Czellben, az 1873. évi ápril hó 5-én tartott közgyűlésből
Gáál Sándor m. k. küli proletariátust az ínségmunka, az ínségsegély már nem tudta meg
nyugtatni, mert megismerték értékét a gazdasági válság idején. A
városbíró
Pálfi Sándor m. k. szociális gondoskodás felölelte az állami igazgatás és anyagi törvé
nyek mellett a társadalmi tevékenységet is, nem egy vonatkozásban
v. jegyző'
A szabályrendelet nem tartalmazta a betegek, öregek, szegények új útkeresést is jelentett
A szociális gondoskodást a közigazgatási szervezetben a népjóléti
segélyezésére és megélhetési gondjaikra vonatkozó ellátások szabá
és munkaügyi minisztérium látta el. Ezt azonban (1932:12 tc.) meg
lyozását
szüntették, és a szociálpolitikát a közegészségüggyel együtt az önkor
mányzati igazgatást is irányító belügyminisztérium hatáskörébe utal
A képviselő-testület szociális jellegű
ták. Ennek alapján a szociális igazgatás a polgári korszak utolsó idő
intézkedései
szakában az önkormányzati igazgatás keretében folyt
A szociális gondoskodás először az elaggott és munkaképtelen sze
1904. január 3-án Kis-Czell és Nemesdömölk egyesítése és hely gényekre terjedt ki, akiknek a községi rendelkezések egyáltalán nem
név-változtatása volt a legfontosabb aktus, mivel január 4-én lejárt a nyújtottak megfelelő gondoskodást. A szociálpolitikai tevékenység a
belügyminiszter által biztosított határidő az egyesítés végrehajtására. két világháború között pl. a földművelésügyi miniszter hatáskörébe
A egyesítés hivatalos aktusa, az előkészületek a két község részéről is tartozott Mivel több minisztérium is végezte ezt a tevékenységet,
ezért ezek valójában kis hatásfokkal működtek, s a rendelkezésükre
már megtörténtek.
... az erőltetett elkeresztelés - „Czeldömölk" - az erős mozgalmak bocsátott pénzügyi keretek sok esetben csak ,Jcirakatintézkedésre"
ellenére is lassanként forgalomba került a régi város névvel, Kis-Czel- voltak elégségesek.
(Folytatjuk)
lel szemben.
Vargáné Bodor Katalin
1906 januárban a bíróválasztás alkalmával főbírónak Pálovits Jó
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Ujabb vastaps a celldömölki labdarúgóknak
Csepregen is „élesben" játszottak
Csepregi SE-CVSE-Antók Nyomda 0:1 (0:0)
Csepreg, 500 néző. Vezette: Kovács Zsigmond (Nagykanizsa), pj.: Gergely, Székedli
Csepreg: Gosztom-Gyurácz,
Takács, Komjáthy, Monostori Mátyás, Desits, Steiner, Mészá
ros - Orsós, Varga. Edzó": Nagy
Mihály.
Celldömölk: Szép - Latyák,
Csákvári, Bognár, Lukács - Bo
dor, Dobány, Hegyi, Lengyel Győrvári, Szálai. Edző: Fedor
Sándor.
Csere: Györvári helyett Mol
nár az 52., Desits helyett Szabó
a 65., Mátyás helyett Pál a 75.,
Orsós helyett Horváth a 85., Do
bány helyett Szabó a 89. percben.
Sárga lap: Latyák szabályta
lan szerelésért a 35., Csákvári
szövegért az 51., Szabó durva já
tékért a 78., Hegyi szövegért a
84. percben.
Szögletarány: 4:3 (1:2)
A május végi rekkenő hőség
rányomta bélyegét a két vasi csa
pat találkozójára. Különösen az
első félidőben láthattak a nézők
„strandfocit". A második játék
részben magasabb fokozatra
kapcsoltak a csapatok, de a ka
puk előtt sokat hibázott mindkét
támadósor. Pedig a védelmek itt
is, ott is többször is helyzetbe
hozták a csatárokat. Végül egy
szögletrúgás utáni egyéni alakí
tás meghozta a várva várt gólt,
mellyel a jól értesültek tudtára
adta a CVSE-Antók Nyomda csa
pata, hogy Csepregen is élesben
játszották a mérkőzést.
15. perc: A jobb szélen Orsóst
próbálták egy hosszú labdával in
dítani, de Szép észrevette a ké
szülődő veszedelmet, és kapuját
elhagyva - 25 méterre attól - tes
tével elvitte Orsós elől a labdát.
18. perc: Csak Takácson mú
lott, hogy megszerezze csapatá
nak a vezetést, Desits a bal oldal
ról ívelt át a túlsó oldalra egy sza
badrúgást, Takács senkitől sem
zavarva - 7-8 méterről - azonban
a kapu fölé bombázott.
23. perc: Latyák szerzett lab
dát, melyet a felfutó Lengyelhez
játszott, aki szépen emelt át a ki
futó kapus fölött, de a labda a
háló tetején landolt.
54. perc: Bognár adott haza a

félpályáról, Szép kissé elkap
kodta a visszarúgást, és a labdáv al fej en talál ta Varg áL A
kényszerű fejesből a labda a jobb
kapufa mellett elhagyta a játék
teret.
56. perc: Molnár vette észre,
hogy Bodort egyedül hagyták
előretömi. Eléje passzolt, de Bo
dor a 16-os elől elhamarkodottan
kapu mellé lőtt.
68. perc: Gyurácz szerzett a
félpályánál labdát, melyet Vargá
hoz játszott, aki egyedül rávezet
hette azt Szép Tamásra. Amikor
a 16-oson belül lövésre szánta el
magát, már mindenki gólt kiál
tott, de Varga gyatrán találta el a
labdát, és az a vetődő Szép mel
lett messze elkerülve a kaput ju

tott ki az alapvonalon túl a játék
térről.
69. perc: Hegyi nem hibá
zott Jobb oldali szöglctrúgást
végzett el, majd a Szálaitól
visszakapott labdával az alapvo
nal mellett kétjátékost is becsap
va kapura tört, és a meglepett
Gosztom kapusnak arövid sarok
ba bevágta a mérkőzés egyetlen
gólját (0-1).
85. perc: Mészáros adott a bal
oldalról középre egy labdát,
amely az éppen akkor becserélt
Horváthoz került, aki a 16-osróI
a bal kapufát találta telibe.
88. perc: Most Dobány
hazaadott labdáját lőtte Szép
Tamás a rátámadó csatárba,
de szerencsére az nem tudta le

kezelni, így a védők felszabadí
tottak.
90. perc: Az utolsó perc is tar
togatott izgalmat Molnár ment
egyedül ki a csepregi védők kö
zött, lövése viszont a kifutó és
vetődő Gosztom kapus lábában
elakadt.
Fedor Sándor: Meggyőző já
tékunkkal fontos győzelmet sze
reztünk a vasi rangadón. (A
szimpatikus celli edző a „fontos"
jelző használatával utalt a bunda
gyanúsításra - A Szerk.). Jók:
Latyák, Csákvári, Hegyi, Len
gyel.
ELŐMÉRKŐZÉS:
Csepreg-Celldömölk 0-5 (0-3)
Vezette: Székedli Béla (Nagy
kanizsa)
CVSE: Baráth (Bera) - Sebes
tyén (FÁRÓ), NAGY, MESTERHÁZY, Mórocz (Kiss) VASS, SZABÓ A., Szabó M . Szita (Németh), KUNOS (Nyá
ri), VÁNKOS. Edző: Boznánszky Gábor.

Nagy „zakóba" futott bele a Kapuvár
CVSE-Antók Nyomda-Kapuvári SE 6-0 (2-0)
Celldömölk, 600 néző. Vezette: László János (Zalaegerszeg), pj.: Csatlós, Fibinger
Celldömölk: Szép - Latyák,
Csákvári, Lukács, Kelemen Dobány, Bognár, Hegyi, Lengyel
- Győrvári, Szálai. Edző: Fedor
Sándor.
Kapuvár: Fehér - Varga, Csi
kós, Csík, Piczinger - Mészáros,
Wéber, Tuifel, Bencsis - Németh,
Licskai. Edző: Henye Imre.
Csere: Mészáros helyett Kan
csó a szünetben. Lengyel helyett

Molnár a 60., Kelemen helyett
Stiber a 67., Németh helyett Ács
a 73., Bognár helyett Bodor a 75.,
Licskai helyett (Rácz) a 84. perc
ben.
Sárga lap: Varga szövegért a
27. percben.
Szögletarány: 7:2 (4:0)
A kiesés ellen harcoló Kapu
várt lehengerelte a celli csapat,
amelv a mérkőzésen sziporkázó

játékkal szórakoztatta a nézőket.
Bánhatják azok a szurkolók, akik
kihagyták ezt a találkozót. A mér
kőzés előtt a kapuvári csapat já
tékosai és vezetői is egy szál
szegfüvei köszöntötték a bajnok
ságot nyert csapatot.
A CVSE-Antók Nyomda játé
kosai hét közben, szerdán már
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játszottak egy gólfesztiválos mér
kőzést. Toronyban 15-0-ra győz
ték le a Kőszeget kiverő hazai
csapatot magyar kupamérkőzé
sen. Másnap pedig barátságos
nemzetközi találkozón a volt celli
játékosok, Dobány Lajos és Mesterházy Szabolcs csapatát, a Rohoncot győzték le 6-2-re. Nos,
vasárnap a bajnoki mérkőzésen
sem adták hatnál alább. A kitűnő
formába lendült celli csapat el
len nagy „zakóba" futott bele a
szebb napokat is megélt kisalföl
di város csapata, ahol hétközben
edzőcserét hajtottak végre. A
CVSE bajnokhoz méltó játékkal
kényszeritette térdre az ellenfe
lét. A mérkőzés végén jogosan
csattant fel a lelátó vastapsa.
6. perc: Dobány remek indítá
sával tört be Szálai a 16-oson be
lülre. Elsőre azonban a kivetődő
Fehér kapusba lőtte a labdát,
majd másodszorra egy védő köz
reműködésével a kapuba továb
bított (1-0).

25. perc: Bognár varázsolta
Lengyel elé a labdát, aki 25 mé
terről a felső lécet találta telibe.
29. perc: Latyák ment el a
jobb szélen és ívelt keresztbe He
gyihez, aki lekezelte a labdát, és
éles szögből a rövid sarokba to
vábbította (2-0).
43. perc: A sok helyzetet ki
dolgozó celli csapat lélegzethez
sem engedte jutni ellenfelét. A
harmadik találat azonban nem
akart megszületni. Már harmad
szor mentett a kapufa. Győrvári
a 16-oson belülről visszagurított
Hegyinek, akinek nagy erejű lö
vése a bal kapufáról vágódott ki
a mezőnybe.
47. perc: A második félidőben
nem kellett sokat várni a gólra.
A nagy formában és kedvvel ját
szó Hegyihez Győrvári ívelt át
jobbról egy labdát. A játékos le
kezelte az átadást, majd csinált
két gyönyörű cselt, és nagy nyu
galommal a bal felső sarokba he
lyezte a labdát. Ritkán látható
szép gól volt (3-0).

LABDARÚGÁS
M E G Y E I L OSZTÁLY
A hajrára a maradék lendület is elfogyott...

49. perc: Lengyel belőtt szög
letét Latyák fejelte a hosszú sa
rokra, már mindenki gólban látta
a fejest, de Csík a gólvonalról
még ki tudta rúgni a mezőnybe a
labdát.
66. perc: Molnár pörgette ki a
16-osnál Hegyi elé a labdát, aki
azt bevezette az ötös sarkáig,
ahonnan a vetődő kapus mellett
kilőtte a hosszú sarkot A lövése
egyúttal azt is jelezte, hogy mes
terhármast ért el a játékos (4-0).
80. perc: Dobány vezette fel a
labdát és a 16-osnál szépen tette
át Szálainak, aki az ötös sarkáról
újabb gólt ért el, s ezzel befogta
a góllövőlistán eddig vezető jánossomorjai Molnárt (5-0).
87. perc: Molnár a 16-os előtt
lövésre szánta el magát. A jól el
talált lövés Fehér kapus feje fö
lött a felső lécről kipattant, és az
érkező Győrvári fejjel a kapu kö
zepébe továbbította a hatodikat
(6-0).
90. perc: Bodor tehette volna
páratlanná az eredményt, de kö

j

zehői a kapusba vágta száz szá
zalékos helyzetben a labdát
Fedor Sándor: Magabiztos
játékkal és gólzáporral nyertünk
a végig sportszerűen játszó Ka
puvár ellen. Jók: Szép, Latyák,
Csákvári, Dobány, Szálai, Bog
nár, Győrvári, Hegyi (a mezőny
legjobbja).
ELŐMÉRKÖZÉS: Celldö
mölk-Kapuvár 3-0 (2-0)
Vezette: Csatlós Attila (Zala
egerszeg)
CVSE: Baráth - SEBES
TYÉN, NAGY, SZABÓ L., MÓROCZ - Vas, SZABÓ A., Mesterházy (Szita), Szabó M . (Né
meth) - KUNOS (Fáró), Vánkos
(Nyári). Edző: Boznánszky Gá
bor.
Az ellenfél komoly erőbedo
básra késztette a bajnoki címre
esélyes celli csapatot A mérkő
zésen Szabó Levente parádésan
eltalált lövéssel állította be a vég
eredményt. Góllövő: Szabó A.
(11-esből), Kunos, Szabó L.
- tím - Fotó: Völgyi L .

Jánosháza, 250 néző, vezette: Wittinger.
Jánosháza: Szenté - Tóth, Takács T., Rétfalvi, Varga N . - Varga
G. (Balhási Á.), Scheily (Vajda), Szálai, Horváth - Bors (Takács Zs.),
Balhási Sz. Edző: Scheily József.
Vasszécscny: Horváth - Bejek, Kiss, Káldi, Brezovich - Szálai,
Kovács, Viszked, Molnár (Rekovácz) - Koroknai, dr. Bíró (Zséder).
EdzŐ: Simon Miklós.
A bajnokcsapat szerencsés góllal szerzett vezetésL A második fél
időben feljavuló jánosháziak erejéből pedig csak kapufákra futotta.
Góllövő: dr. Bíró (2). (Ifi: 0:5.)

Kemenesalja-Nagyrákos 1:2 (0:0)
Vönöck, 100 néző, vezette: Pusztai.
Kemenesalja: Fűzfa L. (Bertha) - Dénes, Sebestyén, Nagy, Princzes
- Árvái, Németh T., Döbröntei, László - Szomorkovics (Macsotai),
Fűzfa R. Edző: Molnár János.
M E G Y E I n . OSZTÁLY
Nagyrákos: Varga - Bohus, Németh, Marics, Albert - Gersli (Pusz
A bajnokság végére belelendül a Szergény?
tai), Fitos, Tihanyi, Tóth - Laczó, Koczor (Bedőcs). Edző: Bita Gyula.
A hazaiak a mérkőzés végére elfáradtak, így a második félidő alap
Kemenesmagasi-Mersevát 2:1 (0:0) Góllövők: Szabó K., Bergján megérdemelten győztek a vendégek.
hoffer, Ul. Győrvári.
Góllövők: Nagy, ül. Laczó, Tihanyi. (Ifi: 4:4.)
Kenyéri-Sárvári Vasas 0:4 (0:2) Góllövők: Károlyi, Horváth B.,
Körmend FC Boldlzsár-Trans-Jánosháza 1:2 (0:2)
Horváth P., Kovács Gy.
Körmend, 150 néző, vezette: Ábrahám.
OstíTyasszonyfa-Gérce-Vásárosmiske 0:1 (0:1) Góllövő: Ber
Körmend: Kártyás - Benkő (Vizi), Papp, Hajnal, Nagy R. - Bogár, ke L .
Baksa, Horváth, Csapó (Patona) - Nagy J. (Somlai), Bagó. Edző:
Szergény-Pecöl-Hozer 2: 1 (1:0) Góllövők: Piri L., Kovács, UL
Németh Ferenc.
Czibők.
Jánosháza: Szenté - Tóth, Takács T., Rétfalvi - Horváth, Rúzsa,
Nagysimonyi-Simaság 3:4 (2:1) Góllövők: Asbóth (3), ill. Varga,
Scheily (Balhási Á.), Takács Zs. (Vajda) - Szálai, Bors (Varga), Bal- Zeke, Halász, Tama.
hási Sz. Edző: Scheily József.
Mersevát-Nagysimonyi 6:1 (3:0) Góllövők: Horváth T. (3), GyuA 70 percig hátrányban játszó hazai csapat végig nyílttá tudta tenni rák, Fűzfa, Horváth L., ill. Kovács.
a mérkőzést. Góllövők: Papp, DL Balhási Sz., Bors. Kiállítva: Baksa.
PecöI-Hozer-Ostffyasszonyfa2:2 (0:1) Góllövők: Kovács, Vajda,
(Ifi: 8:1.)
ill. Nóvák, Szabó.
Tápián Vasi K-Sped-Kemenesalja 2:0 (0:0)
Szergény-BŐ 3:0 (3:0) Góllövők: Katona (2), Kovács.
Szentkirály, 200 néző, vezette: Doktor.
Kenyeri-Kőrismenti 5:2 (4:0) Góllövők: Kóbor, Csordás, Módos,
Tápián: Bakucz - Somlai, Molnár Zs., Badics, Mester - Nagy, Császár S. (öngól), ¡11. Horváth R., Fülöp.
Kölkedi B., Kölkedi D., Fürdős - Hajmási (Kovács T.), Gergácz
Kemenesmagasi-Rábapaty 2:3.
(Kovács Sz.). Edző: irj. Molnár Károly.
KÖRZETI BAJNOKSÁG
Kemenesalja: Fűzfa L . - Németh, Sebestyén, Princzes, Döbröntei
Bucsui
gólfesztivál volt Sitkén
- Árvái, Lőrincz, Bertha, Macsotai (Lampért) - Szomorkovics, Fűzfa
R. Edző: Molnár János.
Alsóság-Hosszúpereszteg 3:2, Csénye-Bögöt SE-Egyházashetye
A vönöckiek 1 l-est is hibáztak, így a hazai csapat könnyen nyert. 0:1 (0:0), Hegyhát-Izsákfa 2:4 (1:1), Nemeskeresztúr-Csönge 3:0
Góllövők: Kölkedi B. (11-esből), Fürdős. Kiállítva: Mester. (Ifi: 4:1.) (1:0), Boba-Sitke 2:2 (1:0), Izsákfa-Hosszúpcreszteg 1:1, Sitke-EgyJánosháza-Vasszécseny-IVECO 0:2 (0:1)
házashetye 4:4 (2:2), Boba-Nemeskeresztúr 3:1 (2:1).
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KÉZILABDA
Öt év után újra dobogóra
állhattak a férfiak
Az őszi idény értékelésekor azt írtuk, hogy a CVSE-CELLKOLOR
férfi kézilabdacsapata az élmezőnyhöz tartozik. A tavaszi idényben a
játékosok nem cáfoltak ránk, sőt a bajnokság fináléjában már dobogós
helyért küzdöttek, amit végül a Környén elért győzelemmel megérdemel
ten el is értek.
Környei SE-CVSE-CELLKOLOR 16:18 (9:9)
Környe, 150 néző. Férfi NB I I . Vezette: Marton Lőrinc, Pék György
(Budapest)
Környe: GUBICZA - Reinach (1), Fábik (3), Eri (1), Kozma (3).
VARJÚ P. (5), Rehoznay (2). Csere: Jaczkó, Cser (1), Berghardt, Kádi,
Wittner, Varjú J., Németh.
CVSE: DÉNES-Tóth (4), Pozsonyi (1), SALI (5), Lendvai (3), Varga
(3), Bakonyi (1). Csere: Horváth, Németh (1), Ludvig, Koronczai, Kor
mos. Az eredmény alakulása: 10. p. 3:5, 15. p. 5:5, 35. p. 12:10, 42. p.
15:11, 50. p. 16:15.

A celldömölki együttesnek csak a győzelem esetén volt esélye a bronz
érem megszerzésére. A mérkőzés úgy indult, hogy ennek nem lesz aka
dálya, ám a hazai csapat nem adta könnyen meg magát. Sőt a második
játékrész elején négy gólos előnyre tett szert. Ekkor azonban a celli fiúk
megrázták magukat. Védekezésben lehúzták a kapu előtt a rolót, táma
dásban pedig szuperszonikus sebességre kapcsoltak, és állva hagyták el
lenfelüket. Addig, amíg a hazai csapat a 37. perctől kezdődően háromszor
tudott csak a kapuba találni, a celli játékosok nyolc alkalommal zörgették
meg Gubicza hálóját, és máris a dobogón érezhették magukat.
Ifjúsági mérkőzés: Környe-Cellömölk 23:27 (10:11)
A mérkőzés után Mátés István edző értékelte a csapat 1998-99. évi
bajnoki szereplését
- Csapatom úgy a védekezésben, mint a támadójátékban egyenletesen
fejlődött A védekező munkájukat dicséri, hogy a veretlenül bajnokságot
nyert Szondi SE után ők kapták a legkevesebb gólt. Védekezésben az 5
+ l-es területvédekezést alkalmaztuk. Nem tévedtem, amikor úgy ítéltem
meg, hogy a játékosállományunk erre lesz a legalkalmasabb. E védeke
zésünk nagy erénye, hogy az éket játszó Lendvai labdaszerzés esetén
nagyszerűen tud megindulni, és az indításokat legtöbbször eredményesen
be is tudja fejezni. A támadójátékban van még javítanivalónk annak el
lenére, hogy a tavasszal már eredményesebbek voltunk. Igaz, ezt nagyban
elősegítette az is, hogy a tavaszi 5. fordulótól kezdve a remek szervező
és befejező erényekkel büszkélkedő Gőcze Imre újra a csapat rendelke
zésére állt. A jövőben sok gyakorlással kell sulykolni támadójátékunkban,
főképp a befejezéseknél a nagyobb összpontosítást, a helyzetfelismerést
a labda nélküli játék fontosságát. Bízom abban, hogy továbbra is szorgal
masak lesznek a játékosaim az edzéseket illetően. Talán sikerül idővel
elérnem azt, hogy egymás gondolatát is előre ki tudják számítani, és
ezáltal látványos és eredményes játékkal tudják szórakoztatni a közönsé
get. Feltétlenül említést érdemel, hogy tovább tudtunk lépni a rendszer-,
azaz a figurális játékban is. Ma már hét-nyolc formációt ismernek a fiúk,
amiből ötöt-hatot a mérkőzéseken tökéletesen alkalmazni is tudnak. Ter
mészetcsen a tavaszi eredményességünkhöz a játék repertoárjának bővü
lése is hozzájárult
Mátés István, a csapat kitűnő edzője játékosai teljesítményéről röviden
az alábbiakat mondta el:
- A két kapus, Dénes Ákos és Horváth Gábor teljesítményével ma
ximálisan elégedett vagyok. Magabiztosságuk nyugalmat árasztott a me
zőnyjátékosokra nézve. Ákosra és Gabira mindig számítani lehetett. An
nak ellenére, hogy Dénes Ákos több lehetőséget kapott, Horváth Gabi is
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mindig bizonyított amennyiben a választás őrá esett. Tóth Róbert
tavaszi szezonban már a csapat egyik húzó embere lett Robi azt nyújtotta
amit elvártam tőle. A házi góllövőlistán a harmadik helyen végzett 74/:
dobott góljával. (A második szám a hétmétcresből elért gólokat jelzi.
Németh László összességében tavasszal jobb teljesítményt nyújtott a
őszinél. Ez alól csak az utolsó három szabadtéri mérkőzés a kivétel
Pozsonyi Mihály visszatért a Tanárképzőtől, és tavasszal újra a csapa
rendelkezésére állt Sérülése után egyre jobb formába lendült, bízom abban
hogy jövőre is a celli csapatot erősíti. Sali Tamás remekül feltalálta magá
az irányító szerepkörben, jó szereplést nyújtott jól fogta össze a csapatot
és eredményesen játszott. Koronczai Gábor tavaszi szereplését befolyá
solta a sorkatonai szolgálat. Lendvai Roland a csapat házi gólkirálya let
95/9 dobott góljával. Meghatározó játékos, tavasszal javult a teljesítmé'
nye, de ezt tovább javíthatja, amennyiben a helyzetkihasználáskor jobbár
összpontosít a kivitelezésre. Ludvig József általában csak a védekezí
munkából veszi ki a részét A védelem kulcsembere. A csapat jó védekezc
munkájában nagy szerepe volt. Varga Szilárd tavasszal kissé hullámzóbl
játékkal rukkolt ki, de ennek ellenére az együttes egyik biztos erőssége.
A házi góllövőlistán 89/19 lőtt góljával a második helyen végzett. GÖCZÍ
Imre visszatérésével sokat lendített a csapat eredményességén, továbt
növelte a taktikai repertoár lehetőségét. A mérkőzéseken mindig húzé
embere volt a csapatnak. Tapasztalatára, játékintelligenciájára a jövőben
is szeretnék számítani. Csizmazia Károly a kevesebb játéklehelőséggel
is mindig jól tudott élni. Az Alsóörs elleni teljesítménye pedig egyszerűen
pazar volt Bakonyi Szabolcs súlyos sérülése miatt a tavasszal csak kéj
mérkőzésen állt a csapat rendelkezésére. A jövő embere, akárcsak azok
az ifjúsági játékosok, mint Kormos Tamás, Jankovics László és Kovács
Balázs, akik a feladataikat mindig megoldották, ha játéklehetőséget kap
tak. A szép sikernek természetesen a fő kovácsa Mátés István edző volt
aki technikai segítőjével, Lőwinger Györggyel együtt egy nagyszerű csa
patszellemben játszó kollektívát hozott létre. Munkájukhoz és a csapat
teljesítményéhez csak gratulálni lehet. Megállapítható az is, hogy a Som
lai Sándor vezette kézilabda-szakosztályon belül az elmúlt évben remek
közösség alakult ki úgy a férfi, mint a női csapatnál.
- tim -

A nők is győzelemmel
fejezték be az idényt
Büki TK-CVSE-JUB-CELL 19:21 (7:11)
Bük, 100 néző. Női NB I I . Vezette: Somogyvári Ferenc, Jüngling
Károly (Nagyatád)
Bük: Fazekasné - LASCH (10), Németh A. (1), Pócza (5), Puklcr (1),
Németh J., Cser (2). Csere: Reményi, Horváthné, Kertész, Bcrényi.
Celldömölk: Mendel -TOKORCSI (4), Geiger Sz. (2), SALAMON NÉ
(3), HORVÁTHNÉ (5), Balogh (5), Nagy (1). Csere: Kiss, Szomorkovíts
L. (1), Foglszinger, Geiger Cs„ Emih, Szomorkovits A.
Az eredmény alakulása: 10. p. 3:5, 20. p. 4:9, 45. p. 11:13, 55. p. 15:1|.
A bajnoki idényzáró mérkőzésen remek játékkal nyertek Bükön a ceUdömölki lányok. A második félidőben meg-megközelítették csapatunkat
a bükiek, de végig vezetve magabiztosan tartották a lányok a megszerzett
előnyüket.
Ifjúsági mérkőzések eredményei: Celldömölk-Csorna 11:10 (5:3),
Hegykő-Celldömölk 15:29 (7:13), Herend-Celldömölk 16:31 (5:16),

Bük-Celldömölk 25:17 (7:9)
(A női csapat értékelésére a következő számunkban visszatérünk.) I
-tim -

LEGFRISSEBB:
Lébény-CVSE-Antók Nyomda 0-1 (0-1)

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

A tartalékcsapat
bronzérmes lett
az NB III-ban
Az asztaliteniszezők már befejezték a
bajnoki küzdelmeket. Az 1998-99. évi
bajnoki idényben az N B III-ban szereplő
tartalékcsapat 14 győzelemmel és 3 dön
tetlennel a Büki T K és a Zalaegerszegi
T E mögött mindössze három ponttal le
maradva a bronzérmet szerezte meg.
Az NB III-as csapat 34,3%-kal szere
peitjobban, mint az előző bajnokságban.
A csapat 77,5%-os teljesítménye önma
gáért beszél, ajátékosok kimagaslóan jól
szerepeltek. Kár, hogy az utolsó mérkő
zésen, csak döntetlenre voltak képesek a
10. helyezett Győri Elektromos ellen. Öt
2í:9-re elvesztett szett közül nem sikerült
egyet sem Máthénak, sem pedig Balázs
Gyulának a maga javára fordítani, pedig
ez esetben ezüstérmesek lehettek volna,
mivel a Z T E ellen eredmény nekik ked
vezett.
A bajnokság során az első helyezett
Büki T K csapatától három pontot rabol
tak, tehát a bükieknek nem sikerült egy
szer sem győzniük.
A játékosok szereplése a bajnoki mér
kőzéseken:
Egyéniben: Tekét Attila (76/52) 68.4%.

( A zárójelben lévő első szám a mérkőzé
sek számát, míg a második a győzelmek
s z á m á t jelöli.) Tamás László (72/46)
63,9%. M á t h é Gyula (76/48) 63,1%. Ba
lázs Gyula (76/36) 47.4%. Balázs Béla
(16/6) 37.5%. Nagy G á b o r (4/4) és Ölbei
Péter (8/8).
Párosban: Tekét - Tamás (15/10), Máthé
- Balázs B. (14/7), Tekét - M á t h é (2/2),
Balázs B. - Balázs Gy. (2/1), M á t h é - Ba
lázs Gy. (1/1), M á t h é - Ölbei (1/1), Tekét
- Balázs B. (1/1), Tamás - M á t h é (1/1),
Nagy - Ölbei (1/0), Tamás - Balázs B. (1/
0), Tamás - Balázs Gy. (1/0).

A fényképen az NB III-as csapat látha
tó: (balról) Obráz István edző, Tekét A t 
tila, Máthé Gyula, Tamás László, Balázs
Gyula, Balázs Béla, aki egyúttal a szak
osztályvezetői tisztséget is ellátja, - t i m 1998-99. évi NB I I I . végeredménye
1.
2.
1
4.
5.

&
7.
8.
9.
10.
11.

Büki TK
Zalaege rsagi TE

CVSE-MÁVÉPCELLII
Győri Vertikál
Gyön Széchenyi FSC
Mosonmagyaróvár
Pere marton
Hévíz II.
Szombathelyi Vizéplck
Győri Elektromos
Herend

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
15
14
15
7
8
7
6
3
4
3

2
2
3
1
3
1
2
2
4
2
2

2
3
3
4
10
11
11
12
13
14
15

254:106
230:130
223:137
207:153
171:189
161:199
155:205
158:202
136:224
136:224
149:211

34
32
31
31
17
17
16
14
10
10
8

Birkózás

Fertig, Horváth R. és Boda az országos döntőben...
Május 22-én rendezték meg Pápán a di
ákolimpia
területi
döntőit.
Az
Ostffyasszonyfa-Celldömölk Birkózó Szak
osztály versenyzői közül Fcrtig Tamás, Hor
váth Róbert és Boda Péter egyaránt a má
sodik helyen végzett a súlycsoportjában, s

ezzel kivívták az országos döntőbe jutás jo
gát. Ugyanezen a versenyen Uranovics Gá
bor harmadik lett.
Diák birkózó verseny,
Kapuvár
Dobogós helyezettek lettek. Gyermek

A hősök napi futás
dobogós helyezettjei
Óvodáskorúak: 1. Rosta Szabolcs, 2. Sebestyén Szabolcs, 3.
Rozmán László
1-2. osztályosok: 1. Sebestyén Balázs és Horváth Tünde, 2. Ros
ta Balázs és Kolompár Ramóna, 3. Rozmán Kristóf és Horváth
Fruzsina
3-4. osztályosok: 1. Balogh Zsolt és Takács Katalin, 2. Süle Dá
niel és Hanzl Nikoletta, 3. Fehér Bálint és Józsa Annamária
5-6. osztályosok: 1. Molnár Péter és Balázs Dorottya, 2. Varga
Gergő és Balhási Noémi, 3.Hérincs Róbert és Bellovics Mónika
7-8. osztályosok: 1. Németh Tamás és Bellovics Diána, 2.
Berghoffer Sándor és Varga Tímea, 3. Rozmán Gergő és Varga
Georgina
Felnőtt férfi: 1. Büki Balázs, 2. Sebestyén Tibor, 3. Herendi László
Felnőtt nők: 1. Németh Adrienn
- vl -

korcsoport: 28 kg: 2. Egervári Gábor. 32
kg: 3. Bejczi Bálint.
Diák I I . kategória: 34 kg: 3. Fertig Ta
más. 41 kg: 2. Gáncs Zoltán. Diák I . kate
gória: 55 kg: 3. Bedy Gergő.
-vl-

Eötvös Labdarúgó Kupa
Nyolcadik alkalommal rendezte meg az Eötvös iskola a lab
darúgó tornát, névadója emlékére.
Négy korcsoportban 20 csapat lépett pályára a rendezvényen,
amelyen a helyi iskolák mellett ott voltak a megye reprezen
táns képviselői Körmendtől Sárváron át Répcelakig.
A kupatornán - melyen korcsoportonként külön díjazták a
legeredményesebb, a legtechnikásabb játékost, valamint a leg
jobb kapust - az alábbi eredmények születtek:
1-2. osztály:
1.
Sárvár, Nádasdy
Celldömölk, Eötvös
2.
Celldömölk, Berzsenyi L .
3.
3-4. osztály:
1.
Sárvár, Nádasdy
Celldömölk, Eötvös
2.
Répcelak, Móra E
3.

5-6. osztály:
1.
Sárvár. Gárdonyi
2.
Celldömölk, Eötvös
Répcelak, Móra E
3.
7-8. osztály:
1.
Celldömölk, Berzsenyi L.
2.
Celldömölk, Eötvös
3.
Répcelak, Móra E
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CELLI
GREEN
Tel.:

HIRDETÉSI MELLÉKLEI

uáiiaihozó
talpari termének gyártása,
forgalmazása
és lahltermelés

06-30/9693-830
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Beton eladás'szállítás
mixerrel, gépi földmunka
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Boczfe László

Kovács Műszaki Kereskedés ajánlata

kir&kedö

* Gáz szerelési anyagok.
Gázkazánok, konvektorok, csövek stb., szerelvények.
* Központifűtés-szerelési anyagok.
Konvektorok, csövek, radiátorok, szerelvények.
* Vízszerelési anyagok
PVC, fajansz áru, horganyzott idomok, rézcsapok,
csaptelepek, PVC rendszer, IDH, RENAU rendszer.
* Belsó'gázszerelési tervek készítése
* Áru kiszállítás

Tel: Qb/xo. yiH-fyö; o6/iö
9500 aJíöütnóífc VUÖTÚU. IL
V Í Z , fcüZfWlltifHtW ÍLS
. j J l ' v i Jut M .tllVil.Joíí.
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Kérje ajánlatunkat, megéri!
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Z
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Címünk: 9500 Celldömölk, Dr. Géfín tér 7. (a piac mögött)
Telefon/fax: 95/423-173, 06/30/9377-649

Építőipari Tervező', Szaktanácsadó és
Kivitelező' Betéti Társaság
CELLDÖMÖLK, Ady Endre u. 33.
PRO-£P-TEAM BT.

Telefon: 06/60/373-194, 06/95/420-731

Előkészítés, szaktanácsadás, tervezés, kivitelezés és műszaki
ellenőrzés közületek, intézmények és a lakosság részére.
Ha ön kéri: mi megtervezzük a munkákat
teljes körűen, vagy az ön által kért munkákat kivitelezzük.
Mással végeztetett kivitelezés esetén szakmailag felügyeljük, saját
kivitelezés során műszakilag irányítjuk építési munkáit.
Kemenesalja területén térítés mentes helyszíni kiszállás a teljes
szakmai skálát igénylő munkánál anyag és díjengedményt adunk.
Speciális anyagokkal végzünk lapostető szigetelési,
burkoló és belső szigetelési munkát.

3 0 év a szakmában, 3 0 szakmában önnel-önértü!

Csempe, járólap bemutatóterem
Celldömölk, Mikes Kelemen u. 27. Tel.: 95/421-062

N e döntsön!
Csak ha már látta különleges csempe-, padlólap
kínálatunkat!
Bemutatótermünkben csempék, járólapok széles választékával
állunk rendelkezésükre (Zalakerámia Rt., Keros spa, Imoda
kerámiatermékei közül válogathat)
Fürdőszoba-berendezések, szaniterek
és egyéb kiegészítők kaphatók.
Kludi csaptelep család teljes típusválasztéka.
Csempe-, járólapragasztók, -fugázók
széles színválasztékban kaphatók.

®
SZERENCSEJÁTÉK Rt

Megújult környezetben,
új nyitva tartással várjuk
minden kedves
játékosunkat, fogadónkat

Celldömölkön,
a 263.sz. lottózóban
(Dr. Géfin Lajos t é r 1 1 . - B e r z s e n y i - h á z )
Nyitva tartás:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

9.00-1

szombat:

7.00-14.00

6.OO

7.30-16.00
7.30-16.30
7.30-16.30
7.30-18.00

Próbálja ki szerencséjét az ötöslottón,
hatoslottón, jokeren, góltotón,
Kenón és a Tippmixen,
vásároljon kaparós sorsjegyet!

Milliók várják!
Szerencsejáték Rt. Pécsi Területi Igazgatóság

