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Celldömölké 
a Szilágyi
hagyaték 

Miután az örökösök 
visszaléptek, Szilágyi Mária 
keramikusművész hagyaté
kát Celldömölk város tulaj
donának nyilvánították. A 
hagyaték rendezéséről 1999. 
december 31 -ig kell gondos
kodnia az önkormányzat
nak. A tervek szerint decem
ber 31 -ig a KMK-ban helye
zik el a kerámiákat, majd 
végleges helyre, emlékszo
bába kerül a kiállítás. T. 

itt a vakáció! 

Elballagtak 
a nyolcadikosok 

Az utolsó tanítási napot kö
vető napon elbúcsúztatták a 8. 
osztályosokat a celldömölki is
kolákban. A ballagást egybe
kötötték a tanévzáró ünne
péllyel és a bizonyítvány-
osztással, hogy a diákok minél 
előbb megkezdhessék a vakáci
ót a hosszúra nyúlt tanév 
után... 

(Felvételünk a Berzsenyi is
kolában készült.) Völgyi L . 

Négyszáz kilométer a Berzsenyi Asztaltársasággal 

| * 
Mitől pezseg 
a borturizmus? (2. old.) 
Tíz igen szavazat 
a sporttámogatásra (4. old.) 
Cserbenhagyás? (5. olá\) 
Van, akit a varrás 
pihentet (7. oldj 
Hirdetési melléklet: 
Cetkomp Kft, Toyota, 
MÁVÉPCELL KFT. 

Észak-Dunántúl irodalmi és történelmi 
emlékhelyeinek megtekintése volt a célja an
nak a kirándulásnak, amit az idén szervezett 
tagjai és szimpatizánsai részére a Kemenesal
jái Berzsenyi Asztaltársaság. Min t azt dr. 
Bellérné Horváth Cecília, a kirándulás szer
vezője elmondta, olyan emlékhelyeket igye
keztek megmutatni a közel 400 kilométeres 
út során, ahová egyéni turistaként nehéz el
jutni, vagy bejutni. Az idegenvezetői teendő
ket már hagyományosan, most is Kiss Zsu
zsanna és Lenner József középiskolai taná
rok látták el a résztvevők Örömére. 

Az első „állomás" a Győr melletti Abda 
volt, a Radnóti emlékhely, ahol a résztvevők 
néma csendben hallgatták Kiss Zsuzsannának 
a tragikus életű költőt idéző szavait. Innét a 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Átadták 
az érmeket 

a bajnokoknak 
Képünkön a CVSE-Antók 

Nyomda játékosainak egy 
csoportja a trófeával és az ér
mekkel a bajnokavatás után. 
A csapat nem akármilyen so
rozatot tudhat maga mögött, 
hazai pályán három éve ve
retlenek. Részletek a 14-15. 
oldalon. pot6: völgyi 
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Négyszáz kilométer a Berzsenyi Asztaltársasággal 
(Folytatás az 1. oldalról) 

komáromi erődök legnagyobbikához, a mo
nostori erődhöz vezetett az út. Az 1848-as 
forradalom és szabadságharc leverése után 
épített erőd adta valószínűleg mindenkinek a 
legmeghökkentőbb élményt. A belső udvarra 
érve senki sem gondolta, hogy az erőd által 
befogott tér több, mint 100 ezer négyzetmé
ter. 

A gyanútlan szemlélő először nem sokat 
látott, hiszen a monumentális erőd tetejét 
több méter magas földréteg és természetes 
növénytakaró fedi. A másfél-két méter vastag 
falak csaknem 26 ezer négyzetméter épület
együttest fognak körbe, s mint ilyen, az épít

mény Európában szinte egyedülálló képet tár 
elénk a történelem ezen korszakából. 

Vértesszőlős következett ezután. Mindenki 
igyekezett megtalálni az ősember lábnyomát, 
volt aki látta is... 

Újabb nem mindennapos élmény volt a Ta
ta melletti Majkpusztán a remetelakok meg
tekintése, aztán egyórás buszozás Kápolnás-
nyékig. Lenner tanár úr ezúttal is, mint min
den hosszabb útszakaszon, értékes és kelle
mes ismertetőt mondott arról a földrajzi táj
egységről, ahol éppen haladt az autóbusz. 

Kápolnásnyéken van Vörösmarty Mihály 
szülőháza. Mindenki kissé megilletődötten 
szemlélődött a szobákban lévő tárlóknál. Kiss 
Zsuzsanna tanárnő előadásában ezúttal A vén 

cigány c ímű költeményt hallgatta meg a cso
port, majd elénekelték a Szózatot, amit e he
lyen hallani megható érzés volt... 

A sukorói Gémeskút vendéglőben elköltött 
vacsora után az utolsó állomáshely, Pákozd 
következett, az 1848-as emlékmű'. 

Rövid megemlékezés után koszorút he
lyeztek el az emlékmű talapzatán, majd Len
ner Tibor emlékezett a szabadságharcban 
részt vett vér szerinti rokonára, akinek em
lékére vörös rózsát helyezett el a koszorú 
mellé. 

Az emlékhelytől az ötvenfős csoport a 
Himnusz eléneklésével vett búcsút, majd 
buszra szálltak, és elindultak haza fe l é -

Völgyi L. 

Uj játszótér 
a Mikes utca 

sarkán 
A Mikes Kelemen és a Gábor Áron utca 

sarkán - az új társasház tövében - „ara
nyos" kis játszóteret alakítottak ki az ott 
lakók, kisgyermekeik legnagyobb örömé
re. A lengÖ- és mérleghintából, valamint 
mini-focipályából álló Játéktéren ottjár-
tunkkor éppen pihentek a játékok. Kis 
gazdáik valószínűleg éppen vasárnap dél
utáni sziesztájukat töltötték... v .L. 

Krieglachi 
vendégek 

A celldömölki Ádám Jenő Ze
neiskola tanárai és növendékei 
1997 júniusában látogatást tettek 
az ausztriai Krieglach város ze
neiskolájában. A küldöttséget a 
város polgármestere, az iskola 
igazgatója és az ott lévők nagy 
szeretettel fogadták, és a celliek 
nagysikerű hangversenyt adtak 
az iskola aulájában. 

A látogatást a krieglachiak 
most, a tanév végén viszonozták, 
amikor népes küldöttséggel jöt
tek Celldömölkre, és ugyancsak 
sikeres hangversenyt adtak a ze
neiskola kamaratermében. A dél
utáni program keretében Mak
kos Is tván polgármester fogadta 
Őket. Ezután a vendégek megte
kintették a római katolikus temp
lomot, majd kirándultak a Ság 
hegyre. A kezdeményezést mind
két város polgármestere Öröm
mel üdvözölte, és reményét fe
jezte k i , hogy a két város között 
kialakuló barátság a jövőben to
vább gyümölcsözik. 

Völgyi 

Élénk érdeklődés a tourinform irodában 
A Tourinform-CeüdÖmölk 

Iroda vezetője, H o r v á t h Mel in
da Budapesten országos tourin
form találkozón vett részt. Az 
utazni vágyókat érdeklő legújabb 
információkról kérdeztük őt. 

- A Magyar Turizmus Rt. a 
külpolitikai helyzet miatt inkább 
a belföldi utazásokat támogatja 
kampányában- „Üdüljön Ma
gyarországon 1999" akciójában 
kizárólag a magyarok számára 
kedvezményes árú csomagot 
ajánl üdülési csekkel, sok ingye
nes szolgáltatással. Az 1999-es 
év az asztali örömök éve, gaszt
ronómiai eseménynaptárt adtak 
k i . A gasztronómiai és borturiz
mus népszerűsítésére pályázato
kat írtak k i . Készülünk 2000-re, 
a millenniumra, illetve 2001-re, 
az aktív turizmus évére. A lovas-, 
kerékpáros- és víziturizmus a 
környéken is kialakulóban van, a 
regionális idegenforgalmi bizott
sághoz nyújtottunk be pályázatot 
a Ság-Somi ó-Kissomlyó kerék
párú thoz. 

- Melyek a nyári lehetősé
gek? 

Tervezünk egy autóbuszos k i 
rándulást Sármellékre július 4-
ére, egy nemzetközi motoros re
pülő, ejtőernyős és hőlégballonos 
bemutatóra. Nyárra lovas- és te
nisztábort szervezünk gyerekek
nek, illetve készülünk a napfo
gyatkozásra. Itt ajánlanám azt a 
védőszemüveget, amit az irodá
ban meg lehet rendelni, hogy a 
Napba belenézve szemünk ne ká
rosodjon a jelenség időtartama 
alatt. 

— Milyen akciók segítik az uta
zókat? 

- Az irodának értékesítési 
lehetősége is van. Megtalálható 
nálunk a magyar turizmus kártya, 
amit belföldön lehet igénybe 
venni a közlekedésben, étter
mekben, kocsikölcsönzéskor el
térő százalékos kedvezmények
kel, illetve hamarosan kapható 
lesz az európai ifjúsági kártya, 
amit 26 éven aluliaknak ajánla
nak hasonló kedvezményekkel 
külföldi utazásokhoz. Az AGÁT 
Térképészeti Kft.-vel szerződve 
ajánlunk különféle zsebtérké
peket kedvező áron, ezek között 

is kuriózumnak számít a napfo
gyatkozásra készült térkép. 

- Milyen mértékben veszik 
igénybe a celliek, a kemenesalja-
iak a szolgáltatásaikat? 

- Rengeteg munkám van, az 
érdeklődók látják, hogy mennyi
vel olcsóbbak így a szolgáltatá
sok. Legtöbben szállásajánlatot 
kérni jönnek be, de volt már Né
metországból is két igénylés. 
Vannak betérő külföldiek is, akik 
komplett programot kémek, és 
mivel a megyében nincs máshol 
tourinform iroda, Celldömölk be
kerül az ajánlatba. Az olaszor
szági testvérváros is kért magyar
országi túraajánlatot, termé
szetesen Celldömölk is a progra
mok között lesz. Egy új turiszti
kai számítógépes rendszerrel 
dolgozom, amelyben megtalál
hatók a turisztikai irodák által be
jegyzett szálláshelyek, múzeu
mok, fürdők, természeti értékek, 
túrák, rendezvények, vásárlóhe
lyek, szabadidős programok. 
Széles kínálattal tudunk megfe
lelni a különféle igényeknek. 

Tulok G. 
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• V Á L A S Z O L T A K í 
Hol tölti a nyári szabadságát? 

Molnár Tibor: 
Konkrétan még nem döntöttük 

el, hogy hol nyaralunk, de szeret
nénk egy hétre elmenni pihenni. 
Figyeljük a lehetőségeket, vala
mi viszonylag olcsó, jó helyet 
keresünk. Külföldre utazni még 
nem volt lehetőségünk, országon 
belül szoktuk tölteni a szabad
ságunkat. Szimpatikus Tatabá
nya, Sopron környéke, ezeken a 
helyeken már nyaraltunk, szeret
jük a vizet, a környező hegyeket. 
A hétvégék általában munkával 
telnek, méhészkedünk, most volt 
pörgetés, ez sok időnket lefog
lalt A lányunk gimnáziumba jár, 
most készül német nyelvből kö
zépfokú nyelvvizsgára, így őtőle 
tesszük függővé a nyaralás idő
pontját. Ha végez a vizsgákkal, 
valószínűleg augusztusban 
vesszük ki a szabadságunkat. 

Bodor Krisztina: 
Tavaly még volt munkáltatóm, 

így ki tudtam venni egy hét sza
badságot, most viszont már önál
ló vállalkozó vagyok, és ez meg
határozza a lehetőségeimet. Egy 

diszkontot és borozót működte
tek, onnan nem nagyon tudok el
jönni. Terveznék hosszabb k i 
kapcsolódást is, de csak néhány 
hétvégét tudok szabaddá tenni, 
amikor alkalmazott helyettesít 
majd. Péntektől vasárnapig per
sze csak a belföldi lehetőségeket 
tudom kihasználni, a barátommal 
készülünk Siófokra a keresztma
mához, illetve Szajkra fürdeni. 
Tavaly a Rába-parton sátraztunk, 
ez nagyon jól sikerült, idén is ter
vezünk valami hasonlót. 

SzőllŐsi A t t i l a : 
Nem egyszerre veszem k i a 

szabadságomat, hanem inkább 
többször rövidebb szabadságra 
készülök. Hétvégi, pár napos k i 
rándulásokat teszünk a párom
mal. Úgy gondolom, először a 
saját hazáját ismerje meg az em
ber, csak utána jöjjön a külföld 
felfedezése. Engem legjobban a 
Duna-Tisza-köze, az Őrség érde
kel a táj szépsége miatt, később 
majd utazunk külföldre is, első
sorban Erdélyt szeretném megis
merni. Májustól egészen szep-

Mulnár Tihor Bodor Krisztina 

temberig szeretnénk több ilyen, 
3-4 napos kirándulást tenni, k i 
használjuk a szeptemberi vén
asszonyok nyarát is - ha lesz 
ilyen - , hiszen általában olyan
kor még csodálatos idő van. Saj
nálom, hogy sok embert inkább 
a külföld vonz anélkül, hogy sa
ját hazáját i smémé meg először 
igazán. 

Balogh Endre: 
Egy hónapja kerültem új mun

kahelyre, az Ecoplastba, és míg 
a három hónapos próbaidő nem 
telik le, nem adnak szabadságot. 
Két egymást követő nap éjjel, 
majd kétszer nappal dolgozom, 
így nem tudunk hosszabb kirán
dulást tervezni. A korábbi évek
ben is Balatongyörökre szoktunk 
lemenni a családdal egy-egy 
szombaton vagy vasárnap, ezt 
tervezzük az idén is, és szeretünk 
a környéken kirándulni is. Ha a 
három hónap letelt, akkor talán 
sikerül hosszabb szabadságot k i 
venni. Messzebbre akkor sem na
gyon tudunk elmenni, hiszen 
meglehetősen keveset keresünk, 
két gyerek nevelése sok költség
gel jár. Komolyabb nyaraláshoz 
több pénz kellene, mint amire a 
mi keresetünkből futja. 

Csákvár i Zsol tné : 
Én munkanélküli vagyok, de a 

férjem focizik, így csak egy meg
határozott időszakban tud sza
badságra jönni. Most kapnak két 
hét szünetet, így együtt tudunk 
pihenni. Tavaly is ilyenkor volt 
nekik szünet a felkészülésben, de 
rossz idő volt, korainak tűnt a 
nyaralás. Idén kimarad a hosz-
szabb idejű nyaralás, hétvégeken 
megyünk le a Balatonhoz, Vo-
nyarcra szoktunk leruccanni. 
Most költöztünk családi házba. 

sok tennivaló van még a ház kö
rül, vár még ránk a garázs bepu-
colása is. Két fiunk van, az egyik 
még óvodás, a másik második 
osztályos, de 6 sem kívánkozik 
táborba. Édesanyám VönöckÖn 
lakik, hozzá készülnek a gyere
kek. Terveztünk egy olasz-görög 
utat, ami az idén nem valósul 
meg, de talán jövőre majd tudjuk 
pótolni az u tazás t 

Csihar Csaba: 
Feleségem munkahelyén, a 

Gáyer iskolán keresztül sikerült 
nyaralást szervezni Gyulára. Az 
egyik ottani iskolával van csere
kapcsolata az iskolának. Voltunk 
már ott többször is, most rögtön 
a tanév végén, az első turnusban 
megyünk. Szeretjük a várost, kel
lemes pihenést nyú j t Később 
Németországba készülünk autó
val. Kaiserslautemben töltünk 
terveink szerint két hetet barátok
nál, akik többször voltak már ná
lunk. M i legutóbb öt éve látogat
tuk meg őket, azóta is sokszor 
hívtak minket A francia határ
hoz közel élnek, így szeretnénk 
átmenni Párizsba is. Vállalkozó
ként, hiába is szeretnék, nem tu
dok több időt szakítani a pihenés
re, ennyi szabadságot engedhetek 
meg magamnak. 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi 

Minden kedves 
olvasónknak 

- aki most tölti 
a szabadságát -

jó pihenést kíván 
az Uj Kemenesalja 

szerkesztősége! 

SzöllÖsi Attila Balogh Endre Csák vári Zsoltné Csihar Csaba 
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Milyen szinten kell a foci a városnak? 
Vita és döntés a képviselő-testület ülésén 

Mint már előző' lapszámunk
ban jeleztük, június 9-én rendkí
vüli ülésen foglalkozott a celldö
mölki képviselő-testület a CVSE 
támogatásával a labdarúgócsapat 
NB II-be kerülése okán. 

Makkos István polgármester 
bevezetőjében elmondta, hogy 
komoly lehetőség előtt áll a lab
darúgócsapat, ezáltal az egyesü
let és a város is. A város pénz
ügyi helyzetének ismeretében 
kell döntést hoznia a testületnek, 
ezért kérte, hogy kérdéseiket te
gyék fel, véleményüket mondják 
el a képviselők. 

Nem a szponzor 
kapja a pénzt 

Fehér László képviselő nyi
totta a sort, aki beszámolt arról, 
hogy a Közművelődési, Oktatási, 
Gyámügyi és Sport Bizottság há
rom bizottsági ülést tartott a té
máról. Véleménye szerint az 
egyesület támogatását minden
képp fel kell vállalni, hiszen a 
különböző sportágak eredményei 
jók, ez a támogatás a többi szak
osztályra is kihatna. Felhívta a fi
gyelmet arra, hogy nem a szpon
zornak, hanem az egyesületnek 
nyújtanák ezt a támogatás t He-
tényi Endre képviselő először 
gratulált a jelenlévő Antók Zol 
tánnak az elért eredményhez, 
majd felidézte, hogy a liget átala
kításának kezdetekor Antók Zol 
tán vállalta a kivágott fák pótlá
sá t Ennek a parképítésnek a le
hetőségét például a Mikes és Gá-

BALAZSINEG - BALAZSINEG 

AGRO EN-TA 
Imezőgazdasági gép-alkatrész] 

szaküzlet 
„ B A L A Z S I N E G ó 
| K A P H A T Ó ! I 
£ Kör és kocka bálához egyaránt £ 

IFA, MTZ, 
2ETOR,I-Z-4-K, 

alkatrészek, 
| csapágyak, ékszíjak, 

akkumulátorok ' 
(PERION)" 

Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768 

[Ny.: hétfőtől-péntekig 8-16-íg| 
Hétvégi ügyelet telefonon: 

06/60/376-768 
BALAZSINEG - BALAZSINEG 

bor Á. utcák közötti rész fatele
pítésében jelölte meg. Egyéb 
megoldandó problémát is fontos
nak lát, j ó lenne, ha az egyik te
rület támogatása nem menne a 
másik rovására, vagyis a labda
rúgás segítése ne okozzon állás
vesztést a pedagógusok, az 
egészségügyben dolgozók köré
ben. Tima László alpolgármester 
egyetértett az utánpótlás támoga
tásával, de hiányolta, hogy nem 
jelezték, mennyi a bevétel, a lá
togatottság, mennyi lesz a szpon
zori támogatás. Pöcze I s tvánné 
képviselő megkérdezte: M i indo
kolja a létesítmény fenntartás vár
ható költségeinek 150, 200, 300 

vetését jóváhagyták, módosítani 
kell, honnan vegyék el az idei év
re szükséges támogatási össze
get. Kérte, valaki mondja meg, a 
lefedett költségvetésből ezt ho
gyan oldják meg. Könnyebb lesz 
utána a döntés. L i m p á r József 
képviselő is ezt a kérdést tette fel: 
Nem féltjük most a költségve
tést? Somogyi Gyula képviselő 
szerint a csapat az NB UI-as 
szinthez túlszponzorált volt, és ő 
is a költségvetési forrás megjelö
lését hiányolta. László Tibor 
képviselő szerint a 147 millió fo
rintos hiány létrejötte sokkal fon-
tosabb, amellett ez az összeg el
enyésző. 

Elkészült a pályázat 
Benyújtotta pályázatát a képviselő-testület az Ifjúsági és Sport 

Minisztériumhoz tanuszoda építésére. Az uszoda helye a városi 
liget régi kertészeti része. A pályázati adatlap mellékleteként 
szükséges elvi építési engedélyezési tervdokumentációt, tervraj
zokat, műszaki leírást a nagykanizsai székhelyű OPÁL Műszaki, 
Földtani, Környezetvédelmi, Vízügyi Tervező és Szaktanácsadó 
Mérnöki Iroda készíti. A tanmedence előrelátható bruttó 120 mil
lióforintos költségéhez a pályázaton 20 százalék támogatást lehet 
érni, a fennmaradó 80 százalék összeget saját erőként az önkor
mányzat vállalja, koordinálva az egyéb forrásokat (vállalkozók 
támogatása, lakossági és egyéb támogatások). 

T. 

százalékos emelését? Hetényí 
László képviselő kifejtette, hogy 
régóta tudják, Antók Zoltán célja 
a csapat N B II-be kerülése volt, 
probléma lenne, ha egy célba ért 
dologra most azt mondanák, „kö
szönjük, elég volt". 

Mi a biztosíték 
a jövőre? 

Móger József képviselő di
lemmáját az okozta: a főszponzor 
milyen biztosítékot ad arra, hogy 
a támogatás nem fellángolás, ha
nem hosszabb távú kitartás lesz. 
Farkas Zol tán képviselő rámu
tatott arra, hogy a város költség-

Külön-külön 
folyószámla 

A számos kérdés után először 
Fehér László válaszolt, aki egy
ben az egyesület ügyvezető elnö
ke is. Elmondta, hogy 22 millió 
forintos szponzori szerződést 
kötnek, a várható 30 millió forin
tos költséghez az önkormányzat
nak éves szinten 8-9 millió fo
rinttal kellene hozzájárulnia. 
Nincs biztosíték a hosszú távú 
szponzori támogatásra, hiszen 
nagyobb egyesületek 3-5 évre 
kötik a szerződéseiket, a CVSE 
egyelőre csak 2000-ig tud szer
ződést kötni. Természetesen ha 

K O C S K R E , 
TELJES Á P O L Á S R A S Z O R U L Ó S Z E M É L Y M E L L É , 

egy személyben főzni tudó 
házvezető-ápolónőt 

felveszünk 
É R D E K L Ő D N I : 95/447-089 

kiesik a csapat, akkor csökken a 
finanszírozás. Egyértelművé tet
te azt is, hogy külön folyószám
lán kezelik a létesítmény fenntar
tására és az utánpótlás nevelésére 
fordítandó önkormányzati támo
gatást, illetve a szponzori pénze
ket. 

Makkos I s tván polgármester 
válaszában nyomatékosította, 
hogy bármelyik osztályban, ala
csonyabb szinten játszana a csa
pat, éves szinten mindenképpen, 
körülbelül 8 millió forintot kelle
ne fordítani a focira. Az augusz
tus l-jétől esedékes 3,5 millió fo
rintos önkormányzati támogatás 
soknak tűnik, de elő lehet terem
tem, folyamatban levő tárgyalá
sokkal ennek forrását meg lehet 
keresni, erről a közeljövőben 
tájékoztatást ad. Kiemelte, 
hogy a képviselők által jelzett 
egyéb problémák, például közal
kalmazotti elbocsátások, lakás
gondok nem emiatt a támogatás 
miatt fognak megoldódni vagy 
sem. 

Cél: az első öt hely 
valamelyike 

Autók Zol tán főszponzor is 
felhívta a képviselők figyelmét 
arra, hogy ezt a pénzt nem neki 
adja a város képviselő-testülete, 
hanem az egyesületet támogatja 
vele. A nyáron kötendő szerző
désben 22 millió forintot ad az 
Antók Nyomdaipari Kf t . a csa
patnak, amely eddig 45 millió fo
rintjába került a nyomdának. K i 
jelentette, hogy az N B II-ben az 
1-5. hely valamelyikét célozza 
meg a csapat, illetve azt, hogy az 
ígért fásítást természetesen meg 
fogja valósítani. 

Á hosszas vita utáni szavazá
son a képviselő-testület először 
10 igen, 3 nem és ugyanannyi 
tartózkodás mellett megszavazta 
az idei 3,5 millió forintos plusz
támogatást, majd a jövő évre 
előirányzott 8 millió forintot 9 
igen, 1 nem és 6 tartózkodás
sal. 

Űj Kemenesalja 
1999-ben is 
kéthetente! 

Érdemes hirdetni 
benne! 
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„Anyai szem", avagy most ki is a hibás? 
Néhány hete anyai szem je l 

igével névtelen (monogrammal 
ellátott) levél érkezett szerkesz
tőségünkbe. A - saját bevallása 
szerint - nyugdíjas celldömölki 
férfi meglepetten szemlélte, hogy 
állítólag a Koptik Odó Úti Óvo
dából a gyerekek szabadon ki-be
mászkálhatnak a liget felé néző 
kerítés rácsai között. Mindezt Ő 
akkor tapasztalta, amikor már so
kadszor kerékpározott át a lige
ten. 

A férfi úgy gondolja, a kerítés 
rácsközei túl nagyok, ráadásul 
lyukak tátonganak rajta. Mind
ezért az óvodavezetőt teszi fele
lőssé. 

Mivel gyerekeket és szüleiket 
érintő problémáról volt szó, k i 
csit közelebbről is megvizsgáltuk 
az ügyet. 

1. Ha jobban megnézzük, lát
hatjuk, az óvoda liget és játszótér 
felőli kerítése is ép, rajt tátongó 
lyukak, hiányzó rácsok nincse
nek, így nem érthető igazán, mire 
gondolhatott az úr. 

2. Megkérdeztük az óvoda ve
zetőjét, hiszen mégiscsak őt illet
ték a vádak. Vné Gy. K . elmond
ta, egyáltalán nem érti, hogyan 
juthatott eszébe valakinek is 
ilyesmi. Állítása szerint fordult 
már olyan elő, hogy egy-két gye
rek megpróbált kimászni az ud
varról, de az óvónő vagy a dajka 

ne az ominózus vasrács... 
ott termett a kellő pillanatban. 
Egy átlagos létszámú csoportra 
két óvónő és egy dajka felügyel. 
És egyébként is: az épületet an
nakidején úgy tervezték - mond
ta a vezető - , hogy az a gyerekek 
számára megfelelő második ott
hont jelentsen. Az, hogy a kerí
tésen a rácsok kicsit távolabb 
vannak, az csak azért lehet, mert 

ez nem börtön, ide a gyerekeknek 
örömmel kell járniuk, nem sza
bad rettegniük tőle. 

3. Ha nyitott szemmel járunk 
a városban, észrevehetjük azt is, 
hogy a többi óvoda kerítésének a 
rácsai sincsenek közelebb egy
máshoz, mint a Koptik Úti ó v o 
dánál. 

4. Utánajártunk annak is, hogy 

egyáltalán szabad-e kerékpárral, 
kismotorral közlekedni a liget
ben, úgy, ahogy azt a levél írója 
is teszi. Kiderült, hogy nem. Ré
gebben ezt tábla is tiltotta a liget 
bejáratánál. Mára csak a szabály 
maradt meg. Azt viszont jó lenne 
betartani! 

K. N. 
Fotó: Völgyi 

Ez is cserbenhagyás 
Chaplin-filmbe illő eset tör

tént velem és néhány barátnőm
mel június 17-én, csütörtökön 
este 9 óra után kb. 15 perccel. 
A kemenesszentmártoni busz
megállóban álltunk, vártuk az 
utolsó, Celldömölk felé tartó já
ratot. A buszváróban a helyi fia
talok tartottak „összejövetelt". 
A busz már késésben volt, de 
még mindig jobb, mintha koráb
ban érkezett volna, mert ez is 
megesett már. 

Hirtelen feltűnt a kanyarban 
a busz reflektorainak fénye. Bú
csúzkodni kezdtünk vendéglá
tónktól, kezünkben a 29 forint
tal, a jegy árával. Felesleges 
volt a nagy sietség, mert a busz
sofőr még nálunk is jobban 
iparkodott: lassítás nélkül robo
gott el a szinte üresnek tűnő 
„sárga csoda" az orrunk előtt. 
Még észbekapni sem volt időnk, 
a busz már el is tÜnt a sötétben. 
Hogy egy Volán-busz ilyen 

gyorsan is tud menni?! Hát ez 
nem semmi! Talán azt hitte a so
főr, hogy nincs jobb dolgunk, és 
mi is kiálltunk afŐút mellé be
szélgetni, mint a helyiek. Vagy 
egyszerűen hozzászokott ahhoz, 
fiogy a 9:I8-assal soha senki 
nem utazik? Ha legalább lassí
tott volna és felmérte volna a 
terepet! De nekem úgy tűnt. esze 
ágában sem volt megállni. 

Én ritkán utazom busszal, és 
a történteken is jót nevettünk, de 
úgy gondoltam, „megér egy mi
sét" az eset. Különösen akkor, 
fia számba veszem, hányszor 

hallom bejáró ismerőseimtől, 
hogy késett a busz, korábban 
ment el a busz, nem fértem fel a 
buszra... 

Tudom, hogy manapság min
den és mindenki anyagi gondok
kal küzd, és a Vasi Volánnak 
sem lehet könnyű (általában 
mindenre jó kifogás a pénzhi
ány), de az, hogy megálljon a 
jármű a kijelölt buszmegálló
ban, fia van felszálló utas, nem 
feltétlenül pénz kérdése. 
„Csak" valami felelősség-, kö
telesség-, hivatástudat-féle... 
(lenne). K.N. 

Virágozzék sok virág! 
Több minisztérium és szervezet - köztük a Környezetvédelmi Minisz

térium, a Magyar Turizmus Rt., a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapít
vány - idén is meghirdette a Virágos Magyarországért virágosítási, par
kosítási és kömyezetszépítési versenyét. 

A verseny célja a kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép k i 
alakításának elsősegítése, a településeken az életminőség javítása, a ha
gyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése, fejlesztése és kitel
jesítése. A hat kategóriában meghirdetett versenyre a negyedik kategóri
ában (1000-5000 lakosú településig) Celldömölk már több ízben jelent
kezett, de eddig még nem ért el eredményt. 

A versenyre benevezett települések bírálatát szakemberekből álló zsűri 
végzi 1999. augusztus 31-ig. A verseny elbírálásának szempontjai közé 
tartoznak: a közterületek parkosítása, díszítése, gondozása, növényzet 
fenntartása; magán- és utcakertek kialakítása a lakosság részvételével; 
oktatási és nevelési intézmények virágosítása; a település tisztasága; új 
környezetszépítő létesítmények; a virágosítás, parkosítás esztétikai hatása 
és minősége; az 1848-49-es szabadságharc és 1000 éves államiságunk 
emlékhelyei, millenniumi fásítás. 

A verseny fődíja a 2000. évi nemzetközi versenyben való részvétel, 
további díjak 50-100 ezer forint értékű tárgyak, eszközök, gépek stb. 
Tevékeny részvétellel szebbé, otthonosabbá, tisztábbá varázsolhatjuk vá
rosunkat. 

T.G. 
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Levelezőlap a napfogyatkozásra 
E M L É K K É P E S L E V E L E Z Ő L A P 

T E L J E S NAPFOGYATKOZÁS: 1999. AÜGCJSZTÜS 11. /12:49:37/ 
CELLDÖMÖLK - SÁG-HEGY: 0:02:18 

Korábban már írtunk arról, 
hogy az augusztus 11-én bckö-
vetkezó" teljes napfogyatkozásra 
képes levelezőlapot adunk k i , va
lamint alkalmi postát üzemelte
tünk a hegyen. A képeslapot ez
úton mutatjuk be. Elég nagy fel
adat elé állított bennünket, hogy 
mi is szerepeljen a képeslapon. 
Abból indultunk k i , hogy a leg
fontosabb momentum a helyhez, 
tehát Celldömölk városához, a 
Ság hegyhez, a tájhoz kötődjék, 
hiszen városunk kiemelten szere
pel abban a sávban, ahol a termé
szeti jelenség észlelhető. A képes 
levelzőlapnak „mitikus ihletést" 
is i l l i k tükröznie. Ezért választot
tuk Berzsenyi gyönyörű versé
ből, a Fohászkodás címűből a kö
zölt mondatot, amit kifejezőnek 
és szépnek éreztünk. Az idézett 
mondat a lap felső részén, a szi
várványos sávban „rejtőzik". A 
lapon szerepel a város címere, a 
Ság hegy látképe városunk egy 
részletével, Berzsenyi portréja, 
és tartalmazza az eseménnyel 
kapcsolatos legfontosabb adato
kat Dj. 

Vigyázzunk a városra! 
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 tisztább, rendezettebb, virágosabb település legyen. 
Ne engedjük, hogy a szemetelés ennyire eluralkodjon, hogy váro
sunkról az idegenek rossz véleményt alakítsanak ki . Kérjük az épület
es lakástulajdonosokat, hogy virágosítással tegyék széppé környeze
tüket. Együttműködésüket köszönjük! Németh Sándor igazgató 

Időjós madárvilág 
A fecske valamennyi fajtáját kiváló időjósnak tartják. Közülük 

a füsti fecske a tavasz érkezését jelzi megérkezésével, és távo
zásakor a nyár elmúltát. Általában márciusban, áprilisban jönnek, 
és szeptemberben, „fecskehajtó kisasszony" (Mária napja: szep
tember 8-a) táján gyülekeznek és távoznak, de a Balaton környé
kén néha egy ideig a nádasokban időznek. A népi megfigyelések 
tapasztalata szerint korai megérkezésük meleg nyarat, korai tá
vozásuk kemény telet, a későbbi enyhét jósol. A közmondás 
szerint: egy fecske nem csinál nyarat! Eredeti formája: nem hoz 
tavaszt A mondás a népek örökségekent már Arisztotelész Et i 
kájában is olvasható. 

A partifecske fészkét szénával, tollal, füvekkel jól kibélelve 
odvas parti odúkba készíti. Úgy vélik, ha magasan fúrják meg 
odúikat, akkor nedves lesz a nyár, ha alacsonyan, akkor pedig 
száraz, esőben szegény lesz a nyár. Mintha csak tudnák, milyen 
magas lesz a vízszint. Évtizedekkel ezelőtt ezrével fészkeltek az 
akarattyai, balatonkenesei magas dombfalakban. 

A molnárfecske természete és életmódja hasonlatos a füstifecs
kéjéhez, de valamivel később érkezik annál, és hamarabb is tá
vozik. A sarlósfecske szürkületi madár, nagy szemei igazolják 
ezt. Füstös, barnásfekete színe, feketészöld ércfényű tollazata 
teszi megkülönböztethetővé a többiektől. Május elejétől augusz
tusig a városokban is feltűnik. Megesik az is, hogy már július 
végén útra kel. N.L. 

SZITA-VARGA 
tanulmányi támogatás 

A Kemenesal já i Bará t i Kö r t á r s a d a l m i egyesület ösztöndí ja 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
A támogatás célja: olyan kiemelkedő képességű, felsőfokú ok

tatási intézménybe felvett diákok anyagi támogatása, akik család
juk szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkez
deni, illetve folytatni. 

A tanulmányi támogatást évente két személy nyerheti el, éven
ként 10 hónapon keresztül, havi 6-6 ezer forint Összegben. 

A támogatás odaítéléséről - a pályázatok alapján - a Keme
nesaljái Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt. 

Pályázati feltételek: 
1. Kemenesaljához való kötődés (vagy Celldömölkön érettsé

gizett, vagy Kemenesalján dolgozott). 
2. Azok számára, akik még nem kezdték meg felsőfokú tanul

mányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsőfokú intézmény
be, jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát és 
az érettségit tekintve. 

3. Azok számára, akik már valamelyik felsőfokú oktatási intéz
mény hallgatói, az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga. 

4. Hozzájárulás ahhoz, hogy a bizottság az anyagi helyzettel 
kapcsolatban környezettanulmányt végezzen. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a) egy saját kézzel írt életrajzot, amely kitér a család anyagi 

helyzetére és a pályázónak választott hivatásával kapcsolatos ter
veire; 

b) a pályázati kiírás pontjaiban szereplő okmányok másolatát. 
A pályázat minden év júniusában kerül meghirdetésre. 

Beküldési határidő: augusztus 1-je. 
Cím: Kemenesaljái Baráti Kör, 9500 Celldömölk, Pf.: 49. 
A pályázatok augusztus 15-éig kerülnek elbírálásra. A döntés

ről a pályázó 10 napon belül értesítést kap. 
A bizottság a pályázó munkáját évenként értékeli és az ösz

töndíj meghosszabbításáról dönt. 
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„A varrás pihentet engem..." 

Az ipartestület 
kitüntetettje 

Az első celldömölki expón Farkas Károly órásmester mellett 
Kovács Zoltánná nőiruha-készítő vehette át a Kemenesalja 
Ipartestület kitüntetését. Kovács Zoltánné, vagy ahogy a leg
többen ismerik, Ilike, mindig szerette a szép ruhákat, mindig 
erre a pályára készült. Miután (a Ruházati K T S Z tanulója
ként) kitanulta a szakmát és leérettségizett, a Ruházati K T S Z -
nél kezdett dolgozni. Fia születése után magánvállalkozóként, 
iparosként folytatta a varrást. Mindez húsz éve történt. 

- Amikor iparos lettem, na
gyon sok volt a női szabó, szinte 
minden utcában dolgozott egy. 
Mára csak azok maradtak meg, 
akik szívvel-lélekkel végzik a 
munkájukat, mert itt nincs meg
állás: le kell ülni és dolgozni. 

-Mi volt az, ami a sok „elpár-
tolóval" szemben önt mégis ezen 
a pályán tartotta? 

- Minden nő más egyéniség, 
így mást is akar. Különbözőek az 
igények, amiket nem mindig 
könnyű kielégíteni. Szeretem a 
változatosság kihívásait. A ve
vőkkel néha nehéz kontaktust te
remteni, de ha végre megvan az 
elképzelés, elkészül a ruha és a 
visszajelzések pozitívak, akkor a 
sikerélmény mindenért kárpótol. 
És a varrás tulajdonképpen pi
hentet engem. Régi közhely, de 
nekem tényleg a munkám a hob
bim. 

- Nem sok minden változik 
olyan hirtelen és szélsőségesen. 

mint a divat. Hogyan tudja nyo
mon követni a divatvilág fordu
latait? 

- Engem minden érdekel, ami 
a divattal, ami a szakmámmal 
összefügg. Régóta járok divatbe
mutatókra, divatlapokat olvasok, 
folyamatosan fejlesztem szakmai 
tudásomat és persze nyitott 
szemmel járok a világban. 

Ilike az évek során tanulókép
zéssel is foglalkozott, szabás
varrás tanfolyamot is vezetett. 
Az ipartestület és kuncsaftjai kö
rében megbecsülésnek örvend. 

- Kinek köszönheti, hogy 
mindezt elérte, hogy eddig elju
tott? 

- Amit elértem, az a magam 
erejéből sikerült, de sokat kö
szönhetek az ipartestületnek, 
ahol az elnökhelyettesi posztot 
töltöm be a vezetőség egyedüli 
nő tagjaként, és nemrég válasz
tottak meg az ipartestület javas
latára bírósági ülnökké. 

Kovács Zoltánné (középen) két munkatársával. 

Kovács Zoltánné eddig is sok 
szép egyedi ruhával Örvendeztet
te meg Celldömölk és a város
környék hölgyeit, urait. Jövőbeli 

munkáihoz sok sikert, egészséget 
és kitartást kívánunk, kitünteté
séhez pedig gratulálunk. 

Kovács N. 

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

Házasság : Szabó Balázs Szabolcs és Bako
nyi Tímea, Fűzfa Roland József és Marsai 
Zsuzsanna, Bogdán Zsolt és Kalányos Judit, 
Borbács Attila és Drahos Orsolya, Bödör T i 
bor és Kasza Melinda, Homlok István és Or
bán Katalin, Nagy Zsolt és Kovács Gyöngyi, 
Nóvák Tamás és Marton Mónika, Fazekas 
Zsolt és Nagy Ildikó, Závecz Géza és Tirbus 
Klaudia, Varga Zsolt és Szálai Krisztina, 
Molnár Sándor és Fűzfa Rita, Takács László 
és Nagy Szilvia, Szabó József és Soós Krisz
tina, Horváth Atti la István és Végh Erika 
Zsuzsanna, Tóth Gábor és Török Ildikó Ro
zália, Horváth Tamás István és Csihar Anita, 
Hegedűs Csaba Zoltán és Gergye Orsolya, 
Nagy János és Bak Annamária. 
Születés: Szűcs László és Illés Krisztina fia: 
Dávid László, Kovács István és Markos Ma
rianna fia: Kristóf, Németh István József és 
Sebestyén Ágnes fia: Márk, Győrffy Péter 
János és Ambrus Márta Gyöngyi fia: Csaba 
Krisztián, ö lbe i László és Oszkó Eszter Ka
talin fia: Zsolt László, Fekete Ferenc és Rem¬
port Éva fia: Csongor, Nagy Antal és Ambrus 

Rita fia: Dominik Gergő, Kovács Róbert Jó
zsef és Czillinger Éva fia: Róbert, Szabó Imre 
József és Biró I ldikó fia: Is tván, Varga 
György József és Németh Zsuzsanna fia: Be
nedek, Budai Zsolt és Müllner Tímea fia: 
Krisztián Zsolt, Bali István és Csőre Teodóra 
fia: Ádám. 
Halá lozás : Aradi Fcrencné sz. Kalmár Mar
git, dr. Pajor Lászlóné sz. Tischler Katalin, 
Csőre Istvánné sz. Molnár Erzsébet, Bertalan 
Sándorné sz. Kovács Magdolna, Rúzsa Jolán, 
Lisztes Jenő, Vajda Jánosné sz. Horváth I lo
na, Mészárics Jenő, Varga Jenő, Marsai La
jos, Tolnai Józsefné sz. Bedő Margit, Huszár 
Jenő, Borsits Sándomé sz. Tóth Anna, Erdé
lyi Imre. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Laki Csaba és Kéri Mirabella Er
zsébet leánya: Petra Patrícia, Koronczai Gá
bor és Sebestyén Nikoletta Piroska leánya: 
Fanni. 
Halá lozás : Szelestey Miklós. 

K E N Y É R I 
Születés: Kraszni Attila Ferenc és Ács And
rea leánya: Karina. 

K E M E N E S P Á L F A 
Születés: Németh József és Pál Gyöngyi fia: 
Boldizsár, Páli Árpád és Dolgos Mária fia: 

Roland, Dákai László Gábor és Bödör Erzsé
bet fia: Máté . 

M E S T E R I 
Születés: Bódi Tibor és Horváth Ildikó fia: 
Szabolcs. 

K E M E N E S M A G A S I 
Születés: Györkös At t i l a és Tó th Szilvia 
leánya: Dorina. 

J Á N O S H Á Z A 
Halá lozás : Serman János, Simon Imre, Pe-
rendi József. 

V Ö N Ö C K 
Halálozás: Király Gyula, Nagy Istvánné sz. 
Herbat Erzsébet. 

B O B A 
Halálozás: S z a b ó S á n d o r n é sz. K o z á r i 
Mária. 

NEMESKOCS 
Halá lozás : Szenes Gyuláné sz. Svendor Sa
rolta. 

K E M E N E S K Á P O L N A 
Halá lozás : Fekete Jenő. 

N E M E S K E R E S Z T Ú R 
Halá lozás : Szilvágyi József. 

N A G Y S I M O N Y I 
Halálozás: Bonczó István 

S Z E R G É N Y 
Halá lozás : Bodor Károly. 
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Gondolatok 
egy síremléknél 
1999 pünkösd vasárnap: ünnep, országszerte 

ünnepi istentiszteletek, misék a Lélekért, mely 
eljött ebbe a világba, eljött hozzánk is! Vajon 
meglátszik - és meddig - hatása az életünkben, 
a tetteinkben? 

1999 pünkösdvasárnap. Nemzeti Sírkert: egy 
síremlék felavatására gyülekezik rengeteg em
ber Budapesten. Ez a síremlék dr. Antall Józse
fé, Magyarország egykori miniszterelnökéé! Ez 
az esemény alkalmat ad arra, hogy róla elgon
dolkodjunk! Róla, akit életében oly sok mél
tánytalan bántás ért, akit az embernek és ma
gyarnak hitványak gúnnyal provokáltak, de mi 
tudtuk és tudjuk, hogy emlékét a történelem 
megőrzi! Tudtuk és tudjuk, hogy a Magyar De
mokrata Fórum alapító tagja, első elnöke, rend
szerváltó miniszterelnökünk, aki a történelemtől 
azt kapta feladatul, hogy több mint negyvenévi 
diktatúra után helyreállítsa a jogállamiságot, a 
parlamenti demokráciát, a csőd szélére került, 
eladósodott országot, s a privatizációval elindít
sa a gazdasági fejlődés útján. Ennél még nehe
zebb volt, hogy a ránk erőltetett szerződésekből 
kilépjünk, végre függetlenek legyünk valóban! 
Embert próbáló feladat - ami még mindig nem 
valósult meg - , hogy újra meg kellett teremtenie 
az országban a morális alapot, a nemzeti iden
titástudatot, a hitet. Sajnos, az alattomosan rátört 
betegség, korai halála megakadályozta ezek 
megvalósításában. Nemzetünk azon tagjai, akik 
sikerrel ellenálltak az agymosásnak, tudják, kit 
veszítettünk. Olyan embert, kinek legnagyobb 

erénye elvhűsége volt. A jegybank jelenlegi el
nöke - aki Antall József politikájával soha nem 
titkoltan nem értett egyet - mondta róla: , A 
miniszterelnök adott szavának megfelelően a 
Nemzeti Bank függetlenségét a törvény meg
születése előtt is mindig biztosította." (Dr. Hor
váth Balázs) Az ilyen erős egyéniség, karizma
tikus személyiség természetes módon irritálja a 
gyengéket, az önhitteket. Biztosan voltak hibái 
is, hiszen esendő ember volt, mint mindannyian. 
Utólag még könnyebb a hibákat felsorolni, de 
ezeket nem is akarom, hiszen nem szeretnék 
senkit politikai meggyőződéséért megbántani. 

A Makovecz Imre elképzelése alapján Me-
locco Miklós által alkotott emlékmű szimbólum 
is, szimbolizálja Antall József életét, ennek 
elemzése külön cikket érdemelne! 

írásom befejezéseként Szentmihályi Szabó 
Pétert idézem: 

„Valódi úr volt, és hűséges szolga -
Nem villát épített, lianem hazát! 
Velünk van most is, nem hagy magunkra 
- szoborként hirdeti szolgálatát!" 
A celldömölki MDF-szervczct tagjainak ne

vében: 
Pőcze Istvánné 

Tizenkilenc iskola 120 tanulója versengett 

Versmondóverseny 
Weöres Sándor emlékére 

Weöres Sándor halálának 10. évfordulója tiszteletére hirdetett vers
mondóversenyt az ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK Általános 
Iskolája. 120 tanuló versenyzett 4 korcsoportban egy-egy kötelező és 
egy szabadon választott verssel. Megyén kívül is nevezett 2 iskola, 
amely külön örömet jelentett nekünk szervezőknek. 12 tagú zsűri 
értékelte a versmondókat, 19 iskola tanulóinak a teljesítményét. 

EREDMÉNYEK: 
I . korcsoport 

I . Geiszter Zsolt Ikervár 
TI. Mórocz Nikoletta Ikervár 

DX Mészáros Zsófia Jánosháza, Szent Imre iskola 
Különdíj 

Santana Somogyi Lorena Celldömölk, Szent Benedek iskola 

Csizmadia Zoltán 

Rozner Szabolcs 
Csejtei Péter 
Rozmán Kristóf 

L Pe thő Boglárka 
ü . Vörös Henriett 

TH. Keresztes Laura 

Gergely Ádám 
Kovács Ádám 
Győri Boglárka 
Keresztes Laura 
Pankaczi Andrea 
Vecsei András 

Kehida 
Sárvár, Szent László iskola 
Celldömölk, Eötvös iskola 

H . korcsoport 
Celldömölk, Eötvös iskola 
Sárvár, Gárdonyi iskola 
Jánosháza, Szent Imre iskola 

Különdíj 
Celldömölk, Eötvös iskola 
Sárvár, Gárdonyi iskola 
Celldömölk, Berzsenyi iskola 
Jánosháza, Szent Imre iskola 
Sárvár, Nádasdy iskola 
Sárvár, Gárdonyi iskola 

Ostffyasszonyfa 
m . korcsoport 

Ostffyasszonyfa 
Répcelak 
Répcelak 

Különdíj 
Sárvár, Nádasdy iskola 
Sárvár, Gárdonyi iskola 
Sopron, evangélikus gimnázium 
Ostffyasszonyfa 

I V . korcsoport 
Kehida 
Sárvár, Gárdonyi iskola 
Sárvár, Gárdonyi iskola 

Különdíj 
Kehida 
Sopron, evangélikus gimnázium 
Sárvár, Sylvester iskola 
Celldömölk, Eötvös iskola 
Sárvár, Gárdonyi iskola 

A verseny támogató i 
Ostffyasszonyfa Önkormányzata; Ostffy asszony fáért Közalapít

vány; Vas Megyei Közgyűlés Közművelődési és Ifjúsági Bizottsága; 
Petőfi MGSZ, Ostffyasszonyfa; Rába-Com Rt., Sárvár, Ecoplast Kft. , 
Sárvár; Pannónia-Ring, Ostffyasszonyfa; Vas Megyei Temetkezési 
Vállalat; Aranysas Gyógyszertár, Ostffyasszonyfa; ÁFÉSZ, Celldö
mölk; MÁVÉPCELL Kft. , Celldömölk; Csönge Önkormányzata; 
Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő K f t , Celldömölk; Pauz-Westermann 
Könyvkiadó Kft . Celldömölk; M M I K Oktatóközpont, Szombathely; 
Adidas Sportbolt, Celldömölk; Tudorka Gyermekmagazin; Szülői 
Munkaközösség, Ostffyasszonyfa; Premier Könyvesbolt, Celldömölk 

Ostffyasszonyfai vállalkozók: Balogh János, Gömböcz Istvánné, 
Horváth Gyuláné, Kurucz Jánosné, Smidéliusz Béla, Szakács János-
né, Szakács Józsefné, Vikmon László 

L Király Eszter 
I I . Varga Adél 

ÜJ. Lukács Mónika 

Krázli Réka 
Vecsei Anna 
Németh Dóra 
Horváth Evelin 

L Renácz Zoltán 
I I . Kazári Fruzsina 

HL Molnár Ágnes 

Renácz Zoltán 
Bolba Márta 
Gaál Adrienn 
T i a n Y i 
Kazári Fruzsina 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
18/1999. (V. 26.) sz. rendelete 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítéséről 

Celldömölk Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérle
tére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
többször módosított 1993. évi L X X V f f l . tv. 54. § és 58. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján a következő' rendeletet alkotja: 

I . R É S Z 

Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K 

1. § 
A rendelet hatálya 

(1) A rendelet (a továbbiakban: R) hatálya Celldömölk Város Ön
kormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyi
ségekre és az 1994. január 1. előtt határozatlan időre bérbe adott 
lakások elidegenítésére terjed k i . 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szőlő 1993. évi L X X V f f l . tv. rendelkezései az 
irányadók. 

2- § 

(1) Celldömölk Város önkormányzata tulajdonába az 1990. évi 
L X V . tv. 107. §-ának (2) bekezdése alapján került azon lakások jegy
zékét, amelyre a bérlőnek elővásárlási jogot biztosít, az 1. sz. mel
léklet tartalmazza azzal a megszorítással, hogy a bérlőkijelölési és 
az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztási joggal érintett lakásra 
elővásárlási jogra csak e jog gyakorlójának írásbeli hozzájárulásával 
van lehetőség. 

(2) Celldömölk Város önkormányzata a törvény 46. §-a alapján 
tartósan önkormányzati tulajdonban kívánja fenntartani és hasznosí
tani az 1990. évi L X V . tv. 107. §-ának (2) bekezdése alapján az 
önkormányzat tulajdonába került lakások közül a 2. sz. mellékletben 
felsorolt lakásokat 

n . R É S Z 

L A K Á S O K E L A D Á S A 

3. § 
A lakások vételára 

(1) Ha a lakást a bent lakó bérlő vagy annak hozzájárulásával 
egyeneságbeli rokona vagy örökbe fogadott gyermeke (a továbbiak
ban: bérlő) vásárolja meg, a vételár - a bér lő által a lakásra fordított 
és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett 
beköltözhető - forgalmi érték 85%-a. 

(2) Ha a lakás beköltözhető (üres), az csak nyilvánosan meghir
detett versenytárgyalás útján értékesíthető. A kikiáltási ár azonos a 
lakás beköltözhető forgalmi értékével. 

(3) Ha a lakás lakottan kerül értékesítésre, az csak nyilvánosan 
meghirdetett versenytárgyalás útján történhet, a kikiáltási ár azonos 
a lakás beköltözhető forgalmi értékének 85%-ával. 

4. § 
A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények 

(1) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a 
vételárat egy összegben, vagy maximum 25 évi részletfizetési ked
vezménnyel fizetheti meg. 

(2) Ha az elővásárlási jog jogosultja az egy Összegű teljesítést 

vállalja, és a teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg kifizeti, 
készpénzfizetés esetén a vételár 20%-ának megfelelő Összegű áren
gedményt kell megállapítani. 

(3) Ha az elővásárlási jog jogosultja a vételárat részletfizetéssel 
kívánja megfizetni, a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 
10%-át egy összegben kell kifizetni. 

(4) Ha a bérlő a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 
10%-ának egy összegű megfizetésével a fennmaradó vételár legfel
jebb 6 év alatti egyenlő részletekben történő megfizetését vállalja, 
a vételárhátralékot 6 évig 10% kamat terheli. 

(5) Hat évet meghaladó részletfizetés esetén, ha a bérlő a szerződés 
megkötésekor megállapított vételár 10%-ának egy összegű megfize
tésével a fennmaradó vételár 25 év alatti egyenlő részletekben történő 
megfizetését vállalja, a vételárhátralékot 6 évig 10%, 7-25 évig 15% 
kamat terheli. 

(6) Ha a bérlő a szerződésben foglalt fizetési feltételektől eltérően 
előbb teljesít, készpénzfizetés esetén a vételárhátralékból engedmény 
illeti meg. Az engedmény összege egyenlő a többletteljesítés 4. § 
(2) bekezdésben meghatározott %-kal. 

(7) Nem illeti meg vételárengedmény a bérlőket házasingatlan (csa
ládi ház) esetén a telek értékére. 

m. R É S Z 

A N E M L A K Á S C É L J Á R A S Z O L G Á L Ó H E L Y I S É G E K 
E L A D Á S A 

5- § 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vé te lá ra 

(1) A rendelet 4. sz. mellékletében felsorolt nem lakás céljára 
szolgáló önkormányzati helyiségeket a képviselő-testület - mérlege
lés alapján - egyedi határozatával értékesítheti. 

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételára - ha azt az 
elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg - azonos a helyiség beköl
tözhető forgalmi értékével. A vételárat a szerződés megkötésével 
egyidejűleg, egy összegben kell megfizetni. 

(3) A 3. sz. mellékleten feltüntetett nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek (garázsok) a bérlő részére egy összegű megfizetés mellett 
forgalmi értéken értékesíthetők. 

r v . R É S Z 

A K E D V E Z M É N Y E S E N V Á S Á R O L T L A K Á S O K ÉS 
H E L Y I S É G E K T O V Á B B A D Á S Á N A K ÉS C S E R É J É N E K 

F E L T É T E L E I 

6. § 

A részletfizetéssel vásárolt önkormányzati lakásra a részletfizetés 
időtartamára Celldömölk Város önkormányza ta javára az ingat
lannyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyez
tetni. 

7. § 

Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra is köthető 
tartási vagy életjáradéki szerződés, ha a szerződés jogosultja, ked
vezményezettje (a lakás tulajdonosa) 65. életévét betöltötte, egye
dülálló és tartásra köteles hozzátartozója nincs. 
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8. § 
Az értékesítéssel kapcsolatos eljárási szabályok 

(1) Az önkormányzati lakások iránti elővásárlási joggal - írásban 
- 2000. november 30-ig lehet élni. 

(2) A jegyző megvizsgálja az elővásárlási jog fennállását és a fe
lülvizsgálat eredményének megfelelően előterjesztést tesz a képvise
lő-testület felé az elidegenítésre kerülő önkormányzati ingatlan for
galmi értékének megállapítására. 

(3) Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a bejelentőnek elővásárlási 
joga nincs, erről az ügyfelet 30 napon belül értesíti. 

(4) Az elővásárlási jog jogosultja az eladási ajánlat kézhezvételétől 
számított 90 napon belül köteles nyilatkozni az ajánlatot tevőnek, 
mely nyilatkozat alapján elővásárlási szándék esetén a szerződést 
további 90 napon belül kell megkötni. 

(5) Az elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatos nyilatko
zatokat e rendelet alapján az értékesítést bonyolító igazolása szerint 
a jegyző adja meg. 

(6) A Városgondnokság feladata az adásvételi szerződések alapján 
a vételár átvétele, a részletfizetés előírása, nyilvántartása és folya
matos vezetése. 

9. § 
Versenytárgyalás útján történő értékesítés 

(1) Ha a lakás vagy a helyiség üresen áll, az elővásárlási jog jo
gosultja lemondott e jogának gyakorlásáról, a lakást nyilvánosan meg
hirdetett versenytárgyalás útján kell értékesíteni. Versenytárgyalás 
útján kell értékesíteni a lakást, vagy helyiséget akkor is, ha a lakás 
lakott, de a bentlakóknak sem vételi, sem elővásárlási joga nincs, 
vagy hozzájárulását adta az értékesítéshez. 

(2) A versenytárgyalásról hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hir
detőtábláján és a megyei napilapban kell közzétenni legalább 30 nap
pal a versenytárgyalást megelőzően. 

(3) A versenytárgyalás útján történő értékesítés esetén csak kész
pénzzel lehet a vételárat kiegyenlíteni. 

10. § 
Az elidegenítésből származó bevételek kezelése 

(1) A Városgondnokság az értékesítésekből befolyó vételárat el
különített számlán köteles kezelni és negyedévente elszámolni, a be
folyt vételárat a kamatokkal együtt az önkormányzat részére átutalni. 
Az átutalt Összeget a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten köteles 
kezelni a kamatokkal együtt. 

(2) A befolyt vételárral és kamatokkal szemben az alábbi költségek 
számolhatók el: 

- telekalakítással, földrészlet megosztásával, 
- társasházzá való átalakítással, 
- forgalmi érték megállapításával, 
- elidegenítés lebonyolításával, 
- számlakezeléssel ténylegcsen felmerült számlákkal igazolt költ

ségek. 
11. § 

Átmeneti rendelkezések 

(1) Az elővásárlási jog bejelentése alapján értékesítésre előkészített 
épületen, lakásban a kezelő csak azonnali beavatkozást igénylő mun
kákat végezhet el. Amennyiben a karbantartás körét meghaladó mér
tékű javítási munka kerül elvégzésre, arról a Polgármesteri Hivatalt 
értesíteni kell és a házingatlan vételárát újból meg kell állapítani. 

(2) A lakás és a hozzá tartozó épületrészt terhelő köztartozások 
és a fenntartással kapcsolatos költségek fedezetéről és kiegyenlíté
séről az adásvételi szerződés megkötését követő hónap első napjáig 
a kezelő köteles gondoskodni. 

(3) Elővásárlási jog alapján csak akkor köthető meg az adásvételi 
szerződés, ha a tárgybani lakásra, helyiségre semminemű köztartozás, 
üzemeltetési költséghátralék nem áll fenn. 

(4) Nem gyakorolhatja helyisége elővásárlási jogát a bérlő, ha szer
ződéskötés időpontjában adó vagy adók módjára behajtandó köztar
tozása van. 

12. § 

ZÁRÓ R E N D E L K E Z É S E K 

(1) Ez a rendelet 1999. június 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

26/1994. ( X I . 16.), 13/1995. (ÜL 1.), 17/1995. ( I I I . 28.), 24/1995. 
(V. 24.), 33/1995. (LX. 27.), 38/1995. ( X I . 29.), 26/1996. (V. 29.), 
34/1996. ( IX. 25.), 46/1996. ( X I I . 18.), 29/1997. (JX. 29.) számú 
önkormányzati rendeletekkel módosított 10/1994. (V. 4.) számú ön
kormányzati rendelet. 

Celldömölk, 1999. május 26. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

j egyző polgármester 

1. í z . melléklet 

Önkormányzat által értékesítésre kijelölt lakások 

Lakások száma (db) 
Cím Hrsz. összesen megvásárolt önk.tul. 

maradt 
értékesítésre 

kijelölt 

Ady E . u. 56. 306 1 1 
Budai N . A. u. 8. 830/1/A 12 5 7 
Budai N . A . u . 11. 846/A 12 10 2 
Bokodpuszta (Izsákfa) 0674/1 2 - 2 
Csokonai u. 35. 1693/2 1 - 1 
Gáyer tér 6. 902/2/A 36 29 7 
Gáyer tér 7. 902/3/A 24 19 5 
Dr. Géfin tér 2. 1391/28/A 43 11 34 
Dr. Géfin tér 7. 1372/2/A 31 17 14 
Ifjúság tér 1. 1391/6/A 12 11 1 
Kossuth u. 7. 802/A 6 1 5 
Kossuth u. 9. 798/A 18 13 5 
Kossuth u. 10-12. 827/A 28 16 12 
Mikes u. 18. 1796/2/A 12 9 3 
Rákóczi u. 12. 731 2 — 2 

(tul. hányad: 10/12) 
Rákóczi u. 13. 652 2 — 2 
Ságiu . 1. A , B , C 1391/8/A 35 22 13 
Sági u. 2. 1066/2/A 8 7 1 
Sági u. 12. A , B 1079/4/A 38 15 23 
Ságiu . 14-16. 1079/1/A 38 24 14 
Sági u. 1 8 . A , B , C 1072/4/A 32 23 9 
Somogyi B. u. 37. 2795 4 — 4 
Szabadság tér 2. 748/A 9 2 7 
Szentháromság tér 2. 877/1/A 8 4 4 
Széchenyi u. 12. 533/A 3 2 1 
Széchenyi u. 20. 389/A 8 7 1 
Séchcnyi u. 46. 

(orvosi rendelővel együtt) 1 
Széchenyi u. 54. 274/2/A 6 5 1 
Vasvári P. u. 2. 1081/4/A 6 5 1 
Vasvári P. u. 6. A , B , C 1079/6/A 45 22 23 
Sikló u. 28. 2057 1 — 1 

Miniszteri engedély után elővásárlási joggal érintett lakások 

Cím Hrsz. Lakások száma 

Ság hegy I . 3842 3 
Ság hegy I I - H I . 3843 6 
Ság hegy V . 3839/6 1 

Jelenleg még bérlő kiválasztási joggal érintett lakások 

Vasvári P. u. 6/A fszt. kétszeres 
Vasvári P. u. 6/A IV/13. kétszeres 
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2. sz. melléklet 

3. sz. melléklet 
I. Értékesítésre kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

Önkormányzat által értékesítésre ki nem jelölt lakások 

I . Szakember-letelepítésre, fejlesztési célra fenntartott, illetve 
kizárólag önkormányzati eszközökből szerzett, létesített lakás 

Cím Hrez. Lakások sz. 

Április 4. u. 1. 673/A 6 
Április 4. u. 2. 1674/A 6 
Április 4. u. 3. 1675/A 6 
Április 4. u. 4. 1685/A 6 
Április 4. u. 5. 1686/A 6 
Ruza J. u. 14-20. 10/10/A 3 
Budai N . A. u. 3. 792 6 
Deák u. 27. 705/A 2 
Dózsa Gy. u. 2. 806 3 
Dózsa Gy. u. 4. 806 5 
Dózsa Gy. u. 5. 753 2 
Dózsa Gy. u. 35. 771 4 
Gábor Á. u. 29. 1796/30 14 
Dr. Géfin tér 10. 1369/1 2 
Dr. Géfin tér 13. 545/A 2 
Hollósy tér 1. 883 5 
Hollósy tér 5. 890 5 
Hollósy tér 7-8. 879/2 18 
Horváth E . u. 19. 153/2 10 
Horváth E . u. 21 . 154/2 1 

(tulajdoni hányad: 114/200) 
Horváth E . u. 23. 157 1 
Király J. u. 4. 852 2 
Király I u. 7. 889 1 
Király J. u. 26. 837/2/A 6 
Kossuth u. 5/B 803/1 4 
Kossuth u. 8/B 828 1 
Kossuth u. 16. 849/4 7 
Nemesdömölki u. 7. 19 2 

(tulajdoni hányad: 4440/12 000) 
Marx K. u. 10/A 2476 1 
Petőfi u. 20. 700 2 
Pozsonyi u. 6. 0116/23 1 

(tulajdoni hányad: 102/400) 
Sági u. 6-8. 1068/A/7 1 
Sági u. 10. 1074 4 
Sági u. 41 . 1835/1 1 
Sági u. 200 2748/1 2 
Sági u. 200. 2748/2 4 

(tulajdoni hányad: 6/25) 
Sági u. 202. 2752/1 2 
Szentháromság tér 5. 1064 3 
Szentháromság tér 6. 1065 7 
Városmajor 1491 1 
Zalka M . u. 56. 1093/16 4 

2. Szolgálati lakások 

Sági u. 174. (óvodával egybeépítve) 2 db 
József A. u. 1. (Gáyer Ált. Isk. egybeépülve) 1 db 
Nagy S. tér 13. 

(Gimnáziummal egybeépülve) 1 db 
Sági u. 111. 

(Művelődési Házzal egybeépítve) 2 db 
Kolozsvár u. 2. (Tűzoltószertárral együtt) 3 db 
Hunyadi u. 2/A (Orvosi rendelővel együtt) 1 db 
Sági u. 188. 2 db (orvoslakások) 
Koptik u. 5. 1 db (orvoslakások) 
Deák u. 21. 1 db (orvoslakások) 
Bem u. 1. 2 db (orvoslakások) 
Izsákfa u. 37. (Könyvtárral együtt) 1 db 

(garázsok) 
Terület (m2) db 

Csokonai u. 35. 20 1 
Kossuth u. 8. 20 2 
Kossuth u. 8. 11 1 
Kossuth u. 12. 20 1 
Széchenyi u. 54. 12 2 
Szomraki u. 2. 15 1 
Vasvári P. u. 6. 18 6 
Vasvári P. u. 6. 18 1 
Kossuth u. 12. 20 1 

TI. Értékesítésre kl nem jelölt nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek (garázsok) 

m 2 db 

Buza J. u. 16-21. 14 3 
Koptik u. 5. 16 2 
Zalka M . u. 56. 16 4 
Hunyadi u. 26. 15 1 

4. sz. melléklet 

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek 

Cím Ingatlan jellege Területe (m2) 

Deák F. u. 27. műhely 57 
Dr. Géfin tér 7. üzlet 16 
Dr. Géfin tér 7. üzlet 16 
Dr. Géfin tér 7. üzlet 16 
Dr. Géfin tér 10. műhely 12 
Dr. Géfin tér 10. iroda 72 
Dr. Géfin tér 10. iroda 28 
Dr. Géfin tér 13. iroda 239 
Hollósy tér 1. raktár 25 
Hollósy tér 1. műhely 166 
Horváth E . u . 21 . istálló 
Hunyadi u. 26. (2 db) orvosi rend. 45 
Hegyi u. 1. buszvárópavilon 6 
Hegyi u. 17. üzlet 159 
Kossuth u. 16. üzlet 38 
Nemesdömölki u. 20. raktár 315 
Mikes u. 18. könyvtár 75 
Sági u. 10. iroda 68 
Sági u. 10. üzlet 47 
Sági u. 10. üzlet 38 
Sági u. 12. üzlet 25 
Sági u. 12. üzlet 37 
Sági u. 12. üzlet 47 
Sági u. 12. üzlet 14 
Sági u. 14. üzlet 64 
Sági u. 22. volt Zeneiskola 22 
Sági u. 22. volt Zeneiskola 83 
Sági u. 22. volt Zeneiskola 34 
Sági u. 22. volt Zeneiskola 38 
Ság hegy alagút raktár 80 
Ság hegy Gimn., pince 55 
Ság hegy raktár 628 
Ság hegy raktár 234 
Szentháromság tér 2. üzlet 195 
Szentháromság tér 5. orv. rend. 48 
Szentháromság tér 5. műhely 14 
Szentháromság tér 6. üzlet 233 
Szentháromság tér 6. raktár 67 
Szentháromság tér 7. üzlet 42 
Széchenyi u. 12. üzlet 92 
Széchenyi u. 12. üzlet 20 
Széchenyi u. 12. üzlet 69 
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Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának története 
és fejlődési iránya a II. világháborúig (2. rész) 

, r . . 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.) 

A községi törvények jelentősége a község életében 
A községi törvények megalkotásánál számoltak azzal az álláspont

tal, hogy a szegényügy állami, ezen belül községi feladatot képez. Ha 
a család, vagy szélesebb körben a társadalom nem gondoskodik a 
szegényekről, akkor eltartásuk a község feladatává válik, s ha ezt a 
terhet nem bírja, akkor törvényhatósági, illetve állami feladat a szük
séges gondoskodás. 

A községek rendezéséről szóló 1871. X V I I I . tc. 131. §-a pontosan 
megállapítja a község terhét: „Amennyiben a jótékony intézetek se
gélye és egyesek könyöradománya a községek szegényeinek ellátá
sára elegendő nem volna, a község a helyi viszonyokhoz képest gon
doskodni tartozik a községben illetékes mindazon szegények ellátá
sáról, kik magukat közsegély nélkül fenntartani egyáltalán nem ké
pesek." 

A helyi viszonyokhoz képest a szegények ellátásában ez nem je
lentett sokat, de biztosította az éhhaláltól való mentességet. 

, J ía az ellátás csak a községi lakosok rendkívül súlyos terhelteté-
sével eszközölhető: a község kivételesen a törvényhatóságnak, s ha 
az sem bírná, az államnak veheti igénybe a segítségét." 

A községi illetőség megszervezését a törvény minden polgárra néz
ve kötelezőnek tekintette. Azonban a községek igyekeztek valamilyen 
módon a terhektől szabadulni, ezért az illetőséget nem ismerték el. 

Tisza Kálmán hatalomra jutása után olyan törvényjavaslatokat ter
jesztett be, melyekben a központosítási törekvések világosan érvénye
sültek. Ez következik be a községekről szóló 1886. X X I I . tc.-ben is, 
azonban a szegényügy terén nem sok változtatást eszközöltek. Új 
azonban az a rendelkezése, hogy a „törvényhatóság, kebelében lévő 
több község a szegények ellátása céljából a törvényhatóság jóváha
gyása mellett egyesülhet, sőt a törvényhatóság azt is elrendelheti, 
hogy a területén fekvő összes községek egyesülnek ezen célból egy 
egységes szegényalapot létesítsenek." 

1898. X X I . tc. 1-3. § útján úgy rendelkeztek, hogy a betegápolási 
költségek terhének egyenletes megosztása végett országos beteg
ápolási alapot hoznak létre. Ez az alap fedezte a szegények gyógy
szerellátási költségeit a kolera és pestis kivételével, a heveny-fertőző 
betegségek ellen való védekezés és a betegségek terjedésének gátlá
sára szolgáló állandó költségek fele részét, a talált vagy hatóságilag 
elhagyottá nyilvánított gyermekek után 7 éves korukig felmerülő gon
dozási, ápolási és nevelési költségeket, végül a kórházban szülő nők
nek és újszülötteiknek az ápolási költségeit. Az 1898. X X I I . tc. 4-7. 
§ szerint pedig ha más kötelezett nincs, az illetékes község köteles a 
kórházakból és gyógyintézetekből elbocsátott gyógyíthatatlan betegek 
és gyógyíthatatlanoknak nyilvánított, de nem közveszélyes elmebete
gek, ártalmatlan hülyék, siketnémák, vakok, nyomorékok eltartásáról, 
végül a talált, valamint hatóságilag elhagyottá nyilvánított gyermekek 
ápolásáról, eltartásáról és neveléséről 7 éves korukon felül gondos
kodni. 3 6 

Sajnos a községek a többszöri törvényes rendezés után sem tudták 
megoldani a szegénygondozást. Nem igyekeztek a szabályrendeletek 
alkotásával sem. 

1899-ben Celldömölk helyi újságában olvasható a községi törvény
kezésekkel kapcsolatos véleményezés. 

„...a humanizmus, az emberi érzelem nem fejeződik k i törvénypa
ragrafusokban, vagyis abban az alakban, amelyben az állam akarata 
is kifejeződhetik. 

...az államnak hathatósabban kell fellépnie a jótékonyság gyakor
lásának intézése terén. 

...A poor lawon egész gyűjteménye biztosítja Anglia szegényeit és 
nyomorékait... s így van valamennyi modem államban, hol a közigaz
gatás is szervezettebb... 

...Nálunk a közigazgatással együtt szervezték a szegény ügyet... a 
mi adórendszerünkben nem található meg a szegényadó sem. 

...A belügyminisztériumi rendelet is természetesen a községeket 
hagyja meg a szegényügy őreinek. 

...önálló működési teret nyit a szegényügyben. 

...Nagyon örvendenénk, ha az állami vagy társadalmi szegényellá
tásnak összesítése nálunk is beválnék, mert akkor a társadalomnak 
alkalma kínálkoznék, hogy kifejtse egyik lényeges hivatását: a jóté
konyság gyakorlását. 3 7 

. . .A szegényügynek az lenne a feladata, hogy a munkaképteleneket 
az élet legszigorúbb nyomorától megóvja, s emberibb társadalmat 
hozzon létre... 

A szegényügy feladata szociális a szó legszorosabb értelmében. 3 8 

...joggal állíthatjuk, hogy a magyar törvényhozás a magyar sze
gényüggyel eddig nem foglalkozott, a községi törvényeknek egyné
hány szakasza már magának az indoklásnak is ideiglenesnek jelzett. 

...Ezek az állapotok tarthatatlanok. Az állam még azzal sem törődik, 
hogy polgárait az ínségtől és a nyomortól megóvja, s addig javító 
határokról beszélni valóban túlzás lenne." 3 9 

A községi törvények végrehajtása nagy megterhelést jelentett nagy
községünknek is, ezt bizonyította az előbbiekben ismertetett forrás
anyag. 

Celldömölkön is a szegényekről való gondoskodás alacsony szintű" 
volt. Esetenkénti adományok adásával nem oldották meg a növekvő 
számú szegények megélhetési gondjait. A szegényügy megoldására 
voltak elgondolásai az elöljáróságnak, de megvalósulása nem történt 

40 

meg™ 

A szegényház és lakói 
A sóhivatal és telekének eladá

sa után a sókatonák laktanyája az 
1870-es években kór- illetve sze
gényház volt a Mesteri utcában. 
Eredeti ormóstetős alacsony falú 
külseje megélte a századfor
dulót- 4 1 

Az elszegényedett, munkakép
telen embereket ebben a kórház
ban ápolták, melynek felállítása 
körül legtöbb érdeme Gaál Sán
dor városbírónak vol t . 4 2 1900. 
március 14-én a képviselő-testü
let Pálovits József városbíró el
nöklete alatt egy új szegényház 
felépítését határozta e l . 4 3 

Az eltartásra szoruló lakosok 
nagy terhet jelentettek a köz
ségnek (megfelelő lakóházak hi
ányában), ezért legtöbbször ma
gányosoknak kellett fizetni a 
községeknek a teljes ellátásért és 
a lakásért. Herbst Géza alispán 
terve a vármegyében megvalósít
hatónak tűnt, hogy minden járás 
területén egy olyan szegényházat 
kell létesíteni, melybe a járás 
összes szegényei eltarthatók len
nének, de ez a javaslat a kormány 
jóváhagyására vár t . 4 4 

Csoknyay József képviselő
testületi tag a szegényház rossz 

állapotára hívta fel a figyelmet, mivel az épület egészségtelen, sötét, 
nedves, földes lyukakból áll, a rászorulóknak nem biztosít az ember
hez méltó ellátást. 4 5 Később az elöljáróság engedélyt kapott a sze
gényház udvarával közös ház megvételére, s a szegényház bővítési 

-M-i. t l a — J 
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Boroi Anttíjdoxto 1776. mfciiui 2Ó-4L 

Forrás: VaML IV. 110 csomó, 1776. 
március 26., Vasvánncgye közgyűlé
sének iratul. 
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munkáját megtervezték. 4 6 Két hónappal később Fekete Lajos község-
bíró az újévi nyilatkozatában elmondta, hogy a község sajnos nincs 
abban a helyzetben, hogy a szegények részére a mainál jobb elhelye
zést biztosítson. 

A vidéki városok és nagyközségek közül Körmendet és Sárvárt 
említette a korabeli újság ellátás tekintetében, mert mérföldes lépése
ket tettek a szegények segítésében, a korszerű szegényház felépítésé
ben. Felhívták a figyelmet arra, hogy többet kellene törődni az elag
gott, támogatásra szoruló szegények lakásaival és a segélyek növelé
sével községünkben. A jelenlegi 5-20 P közötti segélyek még az 
éhenhalástól sem mentik meg a szegényeket. Ezért van állandó kol
dulás, ami pedig legnagyobb szégyene a községnek. 4 8 

A képviselő-testület indítványai között kiemelkedő volt a szegény
ház szégyenletes állapotának megszüntetése. Az egész gyűlés átérezte 
és belátta a tarthatatlan helyzetet, és egyhangúlag kimondták, hogy 
3-4 éven át évi 5000 P-t tartalékol a költségvetés keretében egy új, 
teljesen higiénikus szegényház építésére. 4 9 

1940. április 13-án a képviselő-testületi ülésen Celldömölk 100 000 
P kölcsön felvételét állította be a költségvetésbe - részben a szegény
ház felépítésének céljaira is - azonban az alispán a kölcsön felvéte
léhez nem járult hozzá . 5 0 

A képviselő-testületnél az alábbi személyek kérelmezték a szegény
házba való elhelyezésüket: 

• ö z v . Fehér Jánosné kérelmezte, hogy a szegényházban megüre
sedett helyre vegyék fel. A kérelmezőt a képviselő-testület a 
szegényház lakói közé felvette. 

• Somogyi Jánost szegényt eltartása tárgyában az alispáni rendel
kezés értelmében pedig szegényházba elhelyezte és segélyt ad
tak számára. 5 ' 

• Míkolits Pálné Torma Mária elhagyott szegény magát fenntar
tani nem tudta, ezért kérte, helyezzék el a községi szegényházba. 
Kérését nem teljesítették, mert a nevezett illetősége nem volt 
megállapítva. 3 2 

• Csupor Gyula szegényházi felvételét a képviselő-testület szintén 
elutasította, mert nevezett munkaképes . 5 

A szegényházban lakók kérelmei, ellátásuk javítása érdekében: 
• Bowenhás Sándor szegényházi lakos lakótársat akart maga mel

lé venni, de kérését nem teljesítették. 5 4 

• ö z v . Horváth Józsefné Budapesten a szegényházban éveken át 
ellátásban részesült, és a főváros 7692 P tartási díjat követel, 
mert a nevezett celli illetőségű, mivel a képviselő-testület ezt az 
ügyet már egy ízben már visszautasította, a főváros a közigaz
gatási bírósághoz fordult, ahol kimondták, hogy Celldömölk 
köteles megfizetni a követelt d í ja t 

• Viola Mihály szegényházi lakó kérte, hogy háromhetenként 5 
P helyett 15 P segélyt kapjon, de kérelmét elutasították a szűkös 
segélyezési keretre hivatkozva. 5 5 

• Molnár Imre 8 gyermekes napszámos munka ellenében lakást 
kap a községi szegényházban. 

A fenti adatokból kitűnik, hogy még az 1940-es években is működő 
szegényház lakóinak - hosszú évtizedeken keresztül - az elöljáróság 
nem tudott emberhez méltó körülményeket, megélhetést biztosítani. 
Törekvéseik ellenére nem valósult meg egy új szegényház felépítése, 
de még a meglévő épület bővítése sem. 

A szegényügy igazgatása 
Ül. Károly az 1723. évi országgyűléssel felállítja a közigazgatás 

legfontosabb általános hatáskörű központi kormányszervét, a helytar
tótanácsot. E szerven keresztül kívánta rendszabályozni a szegényügy 
kérdéseit 

A helytartótanács 1724-i rendeletében (amely a magyar közigaz
gatásban először található meg) a községnek, i l l . a származási köz
ségnek (ahonnan valók - undeessent) nem elég pontos a meghatáro
zása. A csavargók szaporodásával a tolvajlás, rablás gyakoribbá vált, 
sőt gyilkosságokat is elkövettek. 3 2 A helytartótanács ezért 1724. szep
tember 16-án kiegészíti rendeletét, hogy a kóborlókat nyomoztassa 
ki , és vegye Őrizetbe a község. Ha kell, érdemük szerint büntesse meg 
ókét. A tett intézkedésekről a helytartótanácsot késedelem nélkül ér
tesítse. 

Később, 1775. október 12-én 4698. szám alatt adatott k i a koldusok 
és kóborlók megrendszabályozása (Regulaiio medicorum et vagorum) 

,4; 

/ 
3? 

Magyarországon. A rendelet rendészeti okokból jöt t létre, mert az 
uralkodó gondoskodása és szándéka főképp arra irányult, hogy mi 
módon lehet megtisztítani az országot a csavargó és „henye" embe
rektől, és megfelelően gondoskodni a közbiztonságról. 

A koldusok különösen a városokban, nevezetesebb mezővárosok
ban szaporodtak el. Általában a terek sarkain ácsorogtak, mások ház
ról házra jártak, vagy megszállták a templomok bejáratait, és az áhí
tatba merülteket is háborgatták. A rendelet szerint nagytemplomok 
bejáratait, és az áhítatba merülteket is háborgatták. A rendelet szerint 
nagyrészük nem vén és hibás testű volt, hanem munkakerülés végett 
a laza és tunya életmódért öltötték fel a „koldus csondrákat". A lát
ványosság miatt szántszándékkal félmeztelenül jártak-keltek, és aleg-
rongyosabb v. tépett ruhájukat hordták. Mellükig é rő szakálluk alatt 
sok esetben egészséges, jól táplált, erős embereket láttak. Mankóikat 
verekedésre használták sok esetben. Addig, amíg az alamizsna tartott, 
szokásos lustaságban éltek, ha érezték a hiányt, visszatértek a koldu
láshoz. Nem kevesen házas emberek, rossz életű nőket, és megfordít
va, a nők is hasonló férfiakat társítottak magukhoz, és házasságon 
kívül is nemzettek gyerekeket. Némelyikük oly gonoszságra adta a 
fejét, hogy teljesen egészséges gyermekeket is megcsonkítottak, vagy 
tagjaikat megnyomorították, kificamították, hogy Ők is kolduljanak. 
Sokszor egészséges fiatalasszonyok keserves, árva vagy özvegyi ál
lapotot játszottak meg, hasonló emberek két-három kisdedét magával 
cipelve. Ezek a „koldusok" sokszor ínséges, szegény embereket fosz
tottak meg, s lehet hogy ínségesebb volt annál, aki adott, mint aki azt 
kicsikarta. 

A helytartótanács a koldulás orvoslására, valamint a felszámolására 
ispotályok létesítését tartották kívánatosnak. Az egységes rendezés 
érdekében a kormányszék utasításokat adott k i . 

Celldömölk vonatkozásában - a forrásanyag szerint - 1776. már
cius 26-i összeírás alapján Kis-Czellben 3 koldust: 1 hadirokkantat, 
1 kiutasítottat (kitiltott), 1 özvegyet, Nemes-Dömölkön 4 koldust: 1 
nemest, 2 parasztot (földműves), 1 urbánust, Ságon pedig 3 koldust 
tartottak nyilván. Közös jellemzőjük, hogy hazájuk magyar volt és 
valamennyien gyenge egészségi állapotban voltak. Társadalmi hely
zetük, életkoruk és tartózkodási idejük az adott településen változó 
képet mutat. 1776. március 26-án (latin nyelven) Boros András által 
történt a koldusösszeírás, aki az akkori felsŐ-kemenesaljai járásban 
főszolgabíró vol t . 3 3 (melléklet) 

A koldus-kérdéssel foglalkozott Csoknyai József képviselő-testü
leti tag 1936. február l-jén a közgyűlésen. Ismertette, hogy okvetlenül 
és azonnal szabályozni kell a kolduskérdést, mert tűrhetetlen, hogy 
álkoldusok, vándorlegények, sági cigányok állandóan zsarolják a pol
gárságot. A legtöbb koldus a beköltözőitekből kerül k i , ezért nyilván 
kell tartani a beköltözőiteket. 3 4 

A nagyközség területén a rendelet értelmében az elöljáróság szigo
rúan betiltotta a koldulást . , a munkaképtelen szegények viszont ín
séges támogatásban részesültek. 3 5 (Folytatjuk) 

Vargáné Bodor Katalin 
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Hazai pályán immár három éve veretlen 
a CVSE-Antók Nyomda csapata 

A győzelem volt a fontos az idegenbeli búcsún 
Lébény-Földgép Agro SE-CVSE-Antók Nyomda 0-1 (0-1) 

Lébény, 500 néző. Vezette: Kondákor Péter (Zalaegerszeg), pj.: Fábián, Marton 

Lébény: Dold - Oláh, Csá
szár, Vígh, Fülöp - Horváth I I . , 
Nagy, Készei, Moór - Steinin¬
ger, Kovács. Edző: Keglovich 
Ferenc. 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Lukács, Stieber - Do
hány, Bognár, Hegyi, Lengyel -
Győrvári, Szálai. Edző: Fedor 
Sándor. 

Csere: Steüiinger helyett 
Makai a 60., Győrvári helyett 
Elekes a 67., Kovács helyett Hei¬
zer a 71., Moór helyett Tóth a 
78., Stieber helyett SzőlIŐsi és 
Dobány helyett Kelemen a 80. 
percben. 

Sárga lap: Horváth szabályta
lan szerelésért a 29. percben. 

Szögletarány: 7:5 (3:5) 
A mérkőzés előtt Lébényben 

sem maradt el a virág. Egy-egy 
szál szegfüvei köszöntötték a ha
zaiak a bajnokságot nyert celli 
együttes tagjait. Az egyébként kö
zepes iramú mérkőzésen mezőny-
fölényben játszó cellieknek lát
szólag csak a győzelem volt a 
fontos. A CVSE játékát a sok ol
dalpassz jellemezte, ami ugyan 
szemre szépen mutatott, de min
dig időt adott az ellenfél vissza-
zárkózására. A második játék
részben egy kissé visszafogottan 
játszott a CVSE-Antók Nyomda 
csapata, csak annyit adott ki ma
gából, ami elegendő volt az egy
gólos előny megtartásáfioz. 

3. perc: Formás celldömölki 
támadást követően az előrelopa
kodott Csákvári fejelt Lengyel 
elé, aki fordulatból a jobb kapu
fát találta el. 

15. perc: A harmadik celli 
szögletet ívelhette Hegyi a kapu 
elé. A belőtt labdára Bognár ér
kezett, és mesterien csúsztatta azt 
Dold kapus mellett a jobb sarok
ba (0-1). 

35. perc: Steininger kapott 
tiszta helyzetben Nagytól gól-
passzos labdát, de a játékos sen
kitől sem zavarva, jó tíz méterről 
csúnyán kapu fölé durrantott. 

40. perc: Bognár fejelte a lab
dát Szálaihoz, aki azt egyből a 

hálóba stukkolta, de a játékveze
tő les címén nem adta meg a gólt. 
A partjelző nem intett lest. 

67. perc: Nagy kapu előtti ka
varodás után a labda Lengyelt ta
lálta meg, akinek a lövése azon
ban egy hajszállal a bal kapufa 
mellett csúszott k i az alapvona
lon túlra. 

75. perc: Elekes szerzett a 16-
os előtt labdát, majd remekül ug
ratta k i Szálait, aki elvitte a kapus 
mellett azt, és erős szögből kapu
ra lőtt, de lövése a bal kapufáról 
kifelé pattant. 

87. perc: Császár engedett 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Lukács, Stieber - Do
bány, Bognár, Szőllősi, Lengyel 
- Elekes, Hegyi. Edző: Fedor 
Sándor. 

Pe tőhaza : Zsírai - Begovits, 
Preiner, Csonka, Németh - Ste-
kovics, Szálka, Steiner, Radics -
Kámán, Bognár. Edző: Pánczél 
Sándor. 

Csere: Elekes helyett Győrvá
ri az 52., Bognár helyett Szálai 
és Stekovics helyett Baranyai az 
59., Dobány helyett Molnár a 
61. , Szőllősi helyett Bodor a 69., 
Kámán helyett Horváth a 77. 
percben. 

Szögle ta rány : 7:2 (3:1) 
Fél órával a mérkőzés előtt a 

Bakony-csoport versenybizottsá
gának elnöke, M o l n á r László 
ünnepélyesen adta át a felnőtt és 
az ifjúsági csapatoknak a bajnoki 
kupákat és aranyérmeket. Köz
vetlenül a pályára való kivonulás 
után a Vas Megyei Labdarúgó 
Szövetség elnöke és főtitkára, dr, 
Gadányi Károly és Lengyel A n 
tal köszöntötte bajnoki kupával 
és ajándékkal a felnőtt csapatot, 
valamint Antók Zoltán szakosz
tály-igazgatót. Mikor az érmek 
átadásakor egyenként szólították 

meg jó 25 méterről egy bődületes 
lövést Szép kapujára, de a kapus 
résen volt, és bravúrosan a léc 
fölé tenyerelte a labdát. 

Fedor S á n d o r : Végig me
zőnyfölényben játszottunk, és a 
sportszerű mérkőzésen megérde
melt győzelmet arattunk. Jók: 
Szép, Latyák, Csákvári, Bognár, 
Hegyi. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : L é b é n y -
Celldömölk 0:4 (0:1). 

Vezette: Fábián Sándor 
(Nagykanizsa). 

CVSE: Baráth (Bera) - Sebes
tyén, N A G Y , SZABÓ L . (Né-

a játékosokat, az edzőket és a ve
zetőket, a közönség lelkes ová
cióval és vastapssal fejezte ki 
örömét, köszönetét az egész évi 
bajnoki szereplésért. Különösen 
felerősödött a vastaps, amikor 
Antók Zoltánt szólították. Azt az 
embert köszöntötték, aki megte
remtette a hátterét annak a mun
kának, melynek termését ünne
pelte a csapat a szurkolókkal 
együtt. Köszönjük Antók Űr! 

Szép jelenet volt, amikor a csa
patok a bajnoki idényzáró mér
kőzésre felsorakoztak. Az NB Ili
től búcsúzni kényszerült vendég
csapat játékosainak volt akkora 
tartása, hogy - sportszerűen - vi
rágcsokorral köszöntsék a ha
zaiakat. Igaz, mióta megnyerték 
a fiúk a bajnokságot, Csepreg ki
vételével egyik ellenfél sem feled
kezett meg e kedves gesztusról, 
azonban ez a jelenet mindegyik
nél jobban megfogta a nézőket. 
Hiszen a legyőzöttnek volt ereje 
köszönteni a győztest. 

A mérkőzésen a celli csapat 
hírnevéhez méltó játékkal rukkolt 
ki, és örömfocival búcsúzott kö
zönségétől. A mérkőzés végén 
gondolkodtam el, hogy milyen 
gyorsan múlnak az évek. Ugyanis 

meth), Mórocz (Fáró) - V A 
(MESTERHÁZY) , Szabó , 
Bodor, Szabó M . - KUNC 
Vánkos (Nyári). Edző : Bi 
nánszky Gábor. 

A mérkőzésnek nagy volt 
tétje. Győzelmével ugyanis 
CVSE ifjúsági csapata is bajnc 
ként hagyhatta el a pályát. Sit 
rült a bravúr. Az őszi 11 ponl 
hátrányt nem csak ledolgozta 
i f i csapat, de négy pontot rá 
vert a csornai legénységre, 
mérkőzés 4. percében Vass me 
el a jobb oldalon és szorongat! 
helyzetből ívelt kapu elé, ah 
Kunos jól érkezett a labdára 
azt a kapu jobb sarkába fejeli 
Ez a gól pedig az i f i csapat 10 
találata volt a bajnokságba 
Góllövők: Kunos (3), Meste 
házy. 

a CVSE-Antók Nyomda csapati 
amely 30 pontos előnnyel nyeri 
meg az 1998-99. évi NB Ill-c 
bajnokságot, a PetÖliáza ellet 
győzelmével azt is elérte, hog 
hazai pályán már három éve vt 
rétien! 

5. perc: Latyák ment el szépe; 
a jobb oldalon, és a kaputól 6 mé 
terre álló Dohányhoz játszott, ak 
egy testcsellel átjátszotta magát i 
védőjén, de lövésre már nem vol 
ideje, mert buktatták. A megítél 
11-est a sértett magabiztosan lőt 
te a kapuba (1-0). 

23. perc: Nem volt egyet 
értés a játékvezető és Tóth part
jelző között. Szálai testtel sodor
ta a kapuba a labdát, de a part
jelző lest intett. A játékvezető fe
lülbírálta, de végül kezezés cí
mén érvénytelenítette a gólt. E2 
esetben egyiküknek sem volt 
igaza. 

30. perc: A lesen álló Lengyel 
kapott Hegyitől kitűnő labdát, 
melyet elvitt a kapus mellett, 
majd visszajátszotta az érkező 
Csákvári elé, aki azt senkitől sem 
zavarva a jobb sarokba továbbí
totta (2-0). 

Bajnokhoz méltó játékkal fejezték be... 
CVSE-Antók Nyomda-Petöházi Cukorgyári SE 5-0 (2-0) 

Celldömölk, 1000 nézö. Vezette: Solymosi Péter (Veszprém), pj.: Kuntner, Tóth 
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48. perc: Ritka szép jelenet

nek lehettek tanúi mindjárt a má
sodik félidő elején a nézők. Ele
kes a 16-osnál mesterien pörgette 
a védők fölött maga elé a labdát, 
és lépett kí a meglepett őrzői kö
zött. Visszajátszott az érkezőHe¬
gyi elé, aki 14 méterről kilőtte a 
jobb sarkot (3-0). 

62. perc: Hegyi végzett el 
jobbról szögletrúgást. A védők 
fölött hosszan átívelt labdáját 
Bognár hanyatt esve egyből a bal 
sarokba továbbította (4-0). 

90. perc: Most Győrvári a bal 
oldalról ívelte át Latyakhoz a 
szögletet, aki fejjel remekül tálal
ta a labdát Lengyelhez. A játékos 
nem tétovázott, jól eltalált lövése 
ugyancsak a bal alsó sarokban 
kötött k i (5-0). 

Fedor Sándor: A mai já té
kunk méltó volt egész évi sze
replésünkhöz. A fiúk magabiztos 
játékkal szórakoztatták a szép 
számú közönséget, és fölényes 

győzelmet arattak a sportszerű 
vendégek ellen. Jó az egész csa
pat 

E L Ö M É R K Ö Z É S : Celldö-
m ö l k - P e t ö h á z a 10:0 (5:0) 

Vezette: Kuntner Zoltán (Lí-
tér). 

CVSE: BERA (BARÁTH) -
SEBESTYÉN, N A G Y , SZABÓ 
L . , M Ó R O C Z (FÁRÓ) - VASS, 
SZABÓ A . (MESTERHÁZY), 
SZABÓ M . - VÁNKOS (NÉ
M E T H ) , KUNOS (SZITA), 
NYÁRI . Edző: Boznánszky Gá
bor. 

A már bajnokként pályára lépő 
celldömölki i f i csapat felszaba
dult és látványos játékkal ilyen 
arányban is megérdemelt győzel
met aratott. Igaz, a kezdőrúgást 
nem akárki, hanem „Ronaldó" 
végezte el, a kis Boznánszky sze
mélyében. Góllövő: Nyári (4, 
egyet 1 l-esből), Szabó L . (3, 
egyet 1 l-esből), Kunos, Vass, 
Mesterházy. 

- tim -

Mozgássérültek 
tekeversenye Győrben 

Győrben rendezték meg a 
mozgássérültek dunántúli teke
versenyét. Megyénket a Vasaka
rat SC nyolc versenyzője képvi
selte, közülük négyen a celldö
mölki mozgássérültek csoportjá
nak a tagjai. A vasi versenyzők 
összesen 7 érmet szereztek, eb
ből 4 a celliek nyakába került -

közülük kettő a legnemesebb 
fajtából. A mi versenyzőink kö
zül első helyen végzett Németh 
Péter és Linka Antalné. Hol¬
pert Jenőné és Csuka Már ia 
pedig ezüstérmet tudhat a magá
énak. Emellett Linka Antalné a 
legjobb „telizőnek" járó külön
díjat is megkapta. V.L. 

Körzeti labdarúgó-bajnokság 

Nemeskeresztúri győzelem 
Egyházashetyén 

Nemeskocs—Csönge 3:0 (0:0), Nemeskocs-Boba 1:5 (1:3), Egyházas-
hctye-Nemeskeresztúr 3:4 (2:1), Izsákfa-Alsóság 1:1, Nemeskeresztúr-
Hegyhát SE 5:2 (3:1), Egyházashetye-Nemeskocs 3:0 (2:0), Alsóság-
Csönge 1:1 (0:0), Csénye-Bögöt-Izsákfa 1:3 (1:2). -vl-

3-4. osztályos fiúknál 

Országos kupagyőztes az Eötvös 
A Diákolimpia kiegészítése

ként rendezték kézilabdában az 
Adidas-Tej Kupa küzdelmeit, 
amelyre országos szinten 118 
csapat nevezett. A tornát a cell
dömölki Eötvös Loránd Általá
nos Iskola csapata nyerte meg, 
pontosabban: a celldömölki 
Eötvös DSE-Apáczai Kiadó I . 
korcsoportos (3-4. osztályos) 
csapata, melynek edzője Süle 
Nándor , az iskola testnevelő ta
nára. 

Az országos döntőben a celli 
fiúk ellenfele a Tatabánya, a Me
zőkövesd és a Szigetszentmiklós 
csapata volt. A csoportból első 
helyen jutottak tovább. Az elő
döntőben Pécs csapatát győzték 
le, majd a döntőben a győri Ba
lázs Béla iskola csapata ellen 
7:5-re nyertek, s ezzel kupagyőz
tesek lettek. 

A dicséretes eredmény nem 
magától született meg: Süle 
Nándor tanítványai a tanév so
rán kemény csatákban edződtek. 
Kiskunhalason, Tatán, Budapes
ten és két alkalommal Győrben 
vettek részt komoly kupaküz
delmekben. Ezek során a 24 
mérkőzésből 20-at megnyertek, 
1 döntetlenül végződött, és 
mindössze 3 alkalommal vesztet
tek. 

Süle Nándor örömmel mond
ja, hogy a fiúk nem csak a sport
ban jeleskednek, hanem tanu
lásban is jeles az átlageredmé
nyük! 

Megérdemlik, hogy felsorol
juk a nevüket: Pongor Zsolt, Süle 
Dávid (egy alkalommal a legjobb 
játékos, egy alkalommal a gólki
rályi címet nyerte el, a tanév so
rán ő volt a legeredményesebb 
játékos); Balogh Zsolt (egy alka
lommal a legjobb játékos); Né
meth Bálint (egy alkalommal 

gólkirály); Szabó Bálint; Jakab 
Áttila (aki egész évben jó telje
sítményt nyújtott); Sebestyén 
Dávid (egy alkalommal a legjobb 
kapus címet nyerte el), Magyar 
László, Döbrente László, Gőcze 
Gergő, Sunder Rajmund, Kovács 
Zsolt. 

•völgyi-

A kupagyőztes Celldömölki Eötvös DSE-Apáczai Kiadó gárdája (balról, felső sor): Szingcr Rajmund, Németh Bálint, 
Kovács Zsolt, Süle Dániel, Balogh Zsolt, Gőcze Gergő, Süle Nándor edző. Alsó sor: Döbrente László, Pongor Zsolt, 
Szabó Bálint, Magyar László, Sebestyén Dávid. A képről hiányzik Jakab Attila. 
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SPORT ^ eredmények - események -0- SPORT <0> j 
LABDARÚGÁS 

M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 
Vönöcki vereség és atrocitás Vasváron 

Ikervár-Jánosháza 1:3 (0:1) - Ikervár, 200 néző, vezette: Huszár. 
Ikervár: Hegedűs - Schcrmann, Nedeczky (Marozsán), Kondor, 

Nyéki - Tamás, Szálai (Vitár), Horváth, Csirkovics - Bejczi, Dala. 
Edző: Csirkovics Lajos, Nyéki Sándor. Jánosháza: Szenté - Tóth, 
Horváth, Varga N . , Rétfalvi - Rúzsa, Varga G., Scheily - Balhási Á., 
Balhási Sz., Bors. Edző": Scheily József. 

A helyzeteit jobban kihasználó jánosházi csapat megérdemelten 
nyert Ikerváron. Góllövők: Rúzsa, Varga G., Varga N . , Ul. Csirkovics. 

Kemenesalja-Gyöngyöshermán-Szentkirály 1:1 (1:0) - Vönöck, 
100 nézÓ, vezette: Wittinger. 

Kemenesalja: Fűzfa - Döbröntei, Sebestyén, Princzes, Dénes -
Lórincz, Macsotai (Lampérf), Árvái - Kelemen, Bertha,fSzomorko-
vics. Edző: Molnár János. Gyöngyöshermán: Gyimesi - Dénes T. 
(Czerják), Bődi, Dénes G. - Stubics, Lukács, Antal, Szieber - Fodor, 
Pados, Halmosi (Bolla, Komora). Edző: Bődi János. 

A mérkőzés végére a hazaiak elfáradtak, és örülhetnek a döntetlen
nek. Góllövők: Dénes, i l l . Pados. 

J á n o s h á z a - T á p i á n Vasi K-Ped 2:0 (2:0) - Jánosháza, 300 nézó 
vezette: Bognár. 

Jánosháza: Szenté - Tóth, Takács, Horváth - Varga, Rétfalvi (Vaj 
da), Szalai/Balhási Á., Scheily, Rúzsa - Bors (Takács), Balhási Sz 
Edző: Molnár János. 

Tápián: Bakucz - Somlai, Molnár, Mester - Fürdős, Nagy, Badics 
Kovács (Hajmási), Kölkedi B. - Kölkedi D . (Fazekas), Gergácz (Hor
váth). Edző: i f j . Molnár Károly. 

A jánosháziak az idény legjobb játékát produkálták, és megérde
melten nyerték a mérkőzést. Góllövők: Rúzsa, Bors. 

Vasvá r -Kemenesa l j a 4:0 (1:0), félbeszakadt. - Vasvár, 400 néző. 
vezette: Józsa. 

Vasvár: Sály - Takács Pásti, Pécsi, Mihályfi Z. - Balogh, Kiss 
(Fülöp), Vörös (Varga), Baumgartner - Mihályfi A., Molnái 
(Schmolczer). Edző: Koroknai Gábor. Kemenesalja: Fűzfa L . - Lő-
rincz, Princzes (László), Sebestyén, Dénes - Döbröntei, Németh, 
Nagy (Szomorkovics), Baranyai - Bertha, Fűzfa R. Edző: Molnár 
János. 

A kiesési rangadón megérdemelten vezettek a hazaiak, akik az I . 
félidőben büntetőt is hibáztak. A találkozó a 88. percben félbeszakadt, 
mert a kiállított játékos megütötte a játékvezetőt. Góllövők: Mihályfi 
A. (2), Vörös, Schmolczer. - Kiállítva: Németh. 

1923. Az 1921-ben elfogadott 
sporttörvény alapján január l-jén 
kinevezték Celldömölkre a járás 
első testnevelési vezetőjét Braila 
Valér személyében. Az első te
endői közé tartozott, hogy Cell
dömölkön „Ifjú Tűzoltók" név 
alatt megszervezze az iskolán kí
vüli ifjúság, az úgynevezett le
ventékfoglalkozását, A foglalko
zások feltételeinek biztosítására a 
város elöljárósága 100 ezer koro
nát szavazott meg a helyi „Testne
velési Alap" javára. Ebből az 
összegből a vásártéren különböző 
tornaszereket állítottak fel. 

„Új Sportegyesület Celldö
mölkön" - adta hírül 1923. júni
us 24-én a Kemenesalja című he
ly i lap. A lap megjelenésének 
napján 96 kereskedő és iparos k i 
mondta a Celldömölki Iparosok 
és Kereskedők „ T ö r e k v é s " 
Sport Egyesület megalakulását. 
A sportegyesület vezetésébe az 
alábbi személyeket választották 
be: Elnök: Weisz Izidor kereske
dő. Alelnökök: Resch Károly 
MÁV-lakatos, László Mihály 
vendéglős. Titkár: Guttmann I m 
re kereskedő. Sportintéző: Vajai 
Sándor lakatos. Ügyész: dr. 
Tompa Sándor ügyvéd. Orvos: 

dr. Seregély Pál községi orvos. 
FŐpénztáros: Zlehovszky Dezső 
kereskedő. 

A Törekvés fennállása alatt a 
labdarúgást és a tekézést karolta 
fel. Labdarúgócsapata a M O V E 
CSE-vel együtt a kerületi I I . osz
tályban szerepelt. A helyi rang
adók mindig sok nézőt csaltak k i 
a futballpályára. Működésének 
utolsó évében a Korona Szálloda 
kerthelyiségében felállított ping
pongasztallal megteremtette 
Celldömölkön az asztalitenisze
zés alapjait. 1927-ben fuzionált a 
CSE-vel. 

1924. Februárban a levente
egyesületet, míg októberben a 
város első diáksportkörét hozták 
létre. A leventeintézmény végle
ges szervezeti formáját a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium 
9000/1924. sz. rendelete értelmé
ben a városban 1924. február 13-
án hozták létre. Ekkor alakult 
meg a Celldömölki Levente 
Egyesület, melynek első elnöké
vé dr. Kovács Kálmán ügyvédet 
választották meg. További tiszt
ségviselői az alábbi személyek 
lettek: Alelnök: Kircher Elek, 
ügyvezető elnök: Rosenheim Je
nő. Alelnökök: Dinkgreve Nán

dor, Hallcr János, Petke Gyula, 
Weisz Izidor. Szakelőadó (főok-
tató): Szarka Ferenc. 

Október 11-én, Vincze Lajos 
rajz szakos tanár vezetésével, aki 
az 1920-21-es tanévtől testneve
lést is tanított, megalakult a Cell
dömölki Állami Polgári Fiúis
kola Diák Spor tkö r . A sportkör 
vezető tanárát az iskola igazgató
ja nevezte k i , aki egyúttal a sport
kör tiszteletbeli elnöke volt. A 
diákelnökséget a tagság válasz
totta. A sportkörbe a tanulók be
lépése önkéntes alapon történt, 
az 1925-26-os tanévben 66 tag
gal működött. Önálló alapszabá
lya nem volt, működését a K I -
SOSZ alapszabályának megfele
lően végezte, önkormányzat i 
szervként látta el a feladatát, 
ezért önálló költségvetéssel ren
delkezett, de vagyona az iskolai 
sportszertárt gyarapította. Szak
osztályokat működtetett, melyek 
vezetőit a tagjai sorából válasz
tották. Az első szakosztályai és 
vezetői voltak: Atlétika: Pintér 
József; hó- és jégsport: Asbóth 
Emil; játék: Birkás Jenő; kerék
pár: Mester Márk; torna: Németh 
István. Később labdajátékokban 
is alakultak szakosztályok. 

A sportkör önállóságát a ké
sőbbi intézkedések ugyan csorbí
tották, de teljes egészében még 
az iskolában bevezetett levente
kényszer sem tudta felszámolni a 
sportkör működését. Fennállása 
alatt a hó- és jégsport szakosztály 
fejtett k i végig tevékenységet, 
„Télen korcsolyázással, szánkó
zással és menetelést gyakorlatok
kal edzettük fiainkat" - olvasha
tó az iskola 1932-33-as évköny
vében. A sportkör korcsolyákat 
szerzett be, és azokat kikölcsö
nözte a tanulóknak. A befolyt dí
jakból újabb korcsolyákat sze
reztek be, és így több tucattal 
rendelkeztek. A jégpályát ked
vezményesen vehették igénybe a 
tanulók, testnevelési órákon in
gyenesen használhatták azt. 
1925. december 9-én még iskolai 
bajnokságot is rendeztek. A ver
seny három számbői, „kitartó-, 
gyors- és műkorcsolyázásból" 
állt. Az egyes versenyszámok 
győztesei voltak: kitartó (hosszú 
távú) verseny: Asbóth Emil. 
Több körös kitartó verseny: Hol¬
pert István. Gyorskorcsolyázás: 
Fülöp Ferenc. Műkorcsolyázás: 
Vincze Gyula. 

- t i m -

CELLDOMOLK VAROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Légkondicionált 
üzemcsarnok a Cellcompnál 

Ujabb dolgozókat várnak Celldömölk legnagyobb üzemébe 
Június második hetében birtokba vet
ték a dolgozók a Cellcomp Kft. új üzem
csarnokát, amil rekordgyorsasággal, 
mindössze hét hónap alatt építettek Tel. 
A másfél milliárd forint értékű beru
házás részeként elkészült a három rész
ből álló, összesen hét és fél ezer négy
zetméter alapterületű épület. Ehhez ha

sonló nagyságrendű beruházás még nem volt Celldömölkön, s a végered
mény több egyéb szempontból is imponáló. 

Otthon csak a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak 
Ha sikerül - és miért ne sikerülhetne? - valóra váltani a mostani beru

házással összefüggő' elképzeléseket, a vasút egészét leszámítva a Cellcomp 
lesz a legtöbb munkaeró't foglalkoztató cég a városban. A munkakörülmé
nyeket illetően is felsőfokban illik használni a jelzőket. Az új üzemcsarnok 
ugyanis légkondicionált, amiből egyrészt az következik, hogy maximálisan 
védettek a dolgozók a munkavégzésből adódó mindenféle, a levegőtisztasá
got esetleg hátrányosan befolyásoló hatástól, másfelől a hőkiegyenlítésból 
fakadóan olyan kellemes odabent a közérzet, amit saját lakásukban vagy csa
ládi házukban csak a leggazdagabbak engedhetnek meg maguknak. Úgy is 
fogalmazhatnánk: ebben a csarnokban igazi felüdülésben van részük a dol
gozóknak. 

A Cellcomp Kft. (sikcr)története a Celltex-nek a '80-as évek végén be
következett leépülésével, majd privatizációjával kezdődött. Ambrus László, 
a kft. ügyvezető igazgatója még ma sem tud rezzenéstelen arccal beszélni az 
akkori nehézségekről, amikor csaknem mindenkit az állástalanság réme fe
nyegetett. Abban lehetett csak bízni, hogy az elektronikai termékek gyártá
sára szakosodott részleg megmenekülhet, ha sikerül olyan nyugati befekte
tőt találni, aki lát lehetőséget a celldömölki fejlesztésekben. Ilyenek voltak a 
német Papst Motorén cégvezetői, akik 1990. május 2-án előbb közös gazda
sági társaságot hoztak létre, majd később a kft. kizárólagos tulajdonosaként 
megalapozták a cég jövőjét. 

Hat év alatt három új üzemrész készült el 
1993. december 20-án készült el az első új csarnok, ahová a karácsonyi 

ünnepek alatt költöztette át a gépeket és a berendezéseket az indulásnál 
már összekovácsolódott lelkes csapat. A „törzsgárda" hamarosan ötven fő
vel bővült, s így lett akkoriban csaknem négyszáz a Cellcompnál foglalkozta
tottak száma. Másfél év alatt újabb félezer dolgozó talált állást a cégnél, ami 
azt is jelentette, hogy ismét szűkös körülmények között végezhették minden
napi munkájukat. 1995 szeptemberében megint csarnokot avattak, de az 

' 1 » 

Az automata szerelés ellenőrzése 
újabb, kétezer négyzetméter alapterületű üzem is igen gyorsan szűkösnek bi
zonyult. A bővítés elkerülhetetlen lett, ezért csakhamar körvonalazódni kez
dett egy még jelentősebb beruházás, a most elkészült hét és fél ezer négyzet
méteres üzemrész megépítése. Ebből egyébként 4500 négyzetméteren törté
nik az áramkörök gyártása, összeszerelése, a többit a logisztika és az úgyneve
zett szociális rész-öltöző, fürdő, ebédlő - foglalja el. 

A jelenlegi elképzelések szerint újabb ötven dolgozóval bővülhet a foglal
koztatottak száma, s a növekvő tendencia várhatóan tovább tart. Most első
sorban női munkaerőt szeretnének felvenni, de nyitottak a férfi munkaerő iránt 
is. Jelenleg is nagy hiány van elektronikai műszerészekből. A celldömölki 
munkaerőpiaci helyzetet ismerve nagy a valószínűsége annak, hogy a környe
ző településekről verbuválódik az újsütetű celleompos társaság, ami semmi 
gondot nem okozhat sem a cégnek, sem pedig a munkavállalóknak, hiszen 
évek óta bérelt autóbuszok szállítják az üzembe és haza a vidéki alkalmazotta
kat. Az ideális munkakörülmények mellett illik szót ejteni a bérekről is. Az 
ügyvezető igazgató úgy fogalmaz: teljesítményorientált, megbízható jövedel
met kínálnak a munkavállalóknak. Szeptembertől műanyag fröccsöntő kezdi 
meg a működését a kft. egyik üzemcsarnokában. Nem szeretnék persze, hogy 
a régebbi - egyébként a fentiekből következően egyáltalán nem régi vagy el
avult - csarnokokban kevésbé korszerű körülmények között dolgoznának az 
alkalmazottak, mint az új üzemben, ezért már gondolkodnak a cég vezetői, 
hogyan lehetne nyáron elviselhetőbbé tenni a hőséget. Mellékesen jegyzi meg 
Ambrus László, hogy a hűtés drágább, mint a fűtés, de törekszenek a megol
dásra. 

Elismerően nyilatkoztak a cég német tulajdonosai is 
A cég eredményeiről még annyit: tavaly 30 százalékkal növelték a kft. ár

bevételét. Három éve megkapták az ISO 9002-es minősítést, amit azóta ismé
telten auditáltak, s már megcélozták a QS 9000-es szabványt. Ez jelzi, hogy 
nemzetközi mércével mérve is az élvonalhoz tartozik a kft. Emellett legalább 
ennyire lényeges, hogy az ebm-Papst cég tulajdonosai és vezetői az új üzem
csarnok átadásakor rendezett ünnepségen, amelyen egyébként a kft. csaknem 
ezer dolgozója is részt vett, elismerően nyilatkoztak a celldömölkiek 
teljesítményéről. 

Panelszerelés korszerű forrasztótechnológiával Az új üzemépület, előtérben a logisztika 
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C O R O L L A 

A N E V , M E L Y F O G A L O M ! 

Corollal A név, mely fogaloml Minőség, megbízhatóság, 
stílus! Különösen kedvező üzemeltetési költségek, és a 
hosszútávú e légedet tség alapjául szolgáló Toyota 
csúcstechnológia! És mindez, még vonzóbb Is lehet! Most 
aktuális kampányunk keretében az új Corolla modelleket* 
felár nélkül légkondicionáló berendezéssel kínáljuk 
vásárlóinknak. További információkért látogasson el hoz

zánk, vagy hívja ügyfélszolgálati 
telefonszámunkat. 

Légkondicionálóval! 

h A Harmony szerettségü modeUválEozalok kiváteltível1 

• A Kpusfotófc Linea Terra siWBltséflü Corolla modrAáKozatot illusztrálnak. 

I Autófókusz Kft. Szombathely, Kőszegi út Tel.: 94 / 317- 449 

® T O Y O T A 
Bízhat a jelben! 

Az K a r f e Urtmá jíltáimm U t o t a 

ezúton fejezi ki köszönetét mindazon 
támogatóinak, akik szóval, tettel, anyagi 
eszközökkel vagy bármi egyéb módon 
hozzájárultak ahhoz, hogy az 1998/99'es 
tanévben az iskola sikerrel munkálkodha
tott a tanulók és szüléik megelégedésére. 
Külön köszönet illeti a SxilÜ ] 
kiztsséget, az KttwH BSE-t és annak 
fő támogatóját, az Ajfcioai fiadét 

Magasépítés: 
- Üzemi és lakóépületek építési kivitelezése 
- Teljes építési szakipar 
-Épületgépészeti feladatok 
- Térvilágítási munkák 
- Generálvállalkozás 
- Lapostetök szigetelése 

Mélyépítés: 
-Alépítményi hibák helyreállítása 
- Víztelenítési/ vízrendezési feladatok 
- Vasbeton szerkezetű műtárgyak, mérnöki szerkezetek építése 
- Környezetvédelmi lefejtötálcák építése 
- Tervezés, kivitelezés generál-, ¡11. fővállalkozásban 
- Zajvédöfalak tervezése és kivitelezése 

NAVEPCELL KFT 
/ /Celldömölk, Nagy 3. tér 14. 

f / 9500 — 
/ TeiyFax:95/420-026 

/ Vasuti:07/62-86 

Vasútépítés: 
- Vasútépítési és felújítási munkák tervezése és kivitelezése 
- Iparvágányok tervezése és kivitelezése 
- Vasúti műtárgyak és útátjárók építése 
- Alépítményi hibás földmű helyreállítása 
- Geodéziai feladatok ellátása 
- Talajmechanikai szakvélemény elkészítése 
- Generálkivitelezői, esetleg fővállalkozói feladatok ellátása 

Gépészrészleg: 
- Építőipari gépek, kotrók, homlokrakodók, 

tömörítőeszközök, felvonók, hőlégbefúvók 
- Különféle betonkeverő gépek szervizelése 
- Egyéb kis- és nagygépek szakszerű karbantartása, javítása 

STRAIL 
UTATJARO 
ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS 
BEÉPÍTÉSE 

Söptei József né ügyvezető igazgató 


