,

. . . X I . ÉVFOLYAM, 14. (190.) SZÁM • 1999. JÚLIUS 15.

KAnyvW—l
Celldömölk
1
Dr. Gélln La]08 t * t *

mmmsALJA
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ LAPJA • ÁRA: 39,50 FORINT

Egészségügyi dolgozók kitüntetése
Semmelweis Ignác születésének 181.
évfordulója alkalmából Celldömölk
képviselő-testülete nevében Makkos Ist
ván polgármester egészségügyi dolgozó
kat tüntetett ki.
Az eseményt nyitó műsorban Vargyai
Zsuzsanna és Kozma Sándor szavalata,
majd az Ádám Jenő Zeneiskola reneszánsz
együttesének összeállítása hangzott el. Ez
után Makkos István polgármester köszöntötte
a vendégeket. Az egészségügyben dolgozó
kat méltató beszédében kiemelte, hogy azért
vagyunk életben, mert van egészségügy,
amelynek élvezzük áldásait. - Az egész
ségüggyel való találkozások közül csak a szü
letés felhőtlen öröm, a további találkozások

Évadzáró koncert
A református templomban tartotta évadzá
ró koncertjét a Liszt Ferenc Vegyeskar. A
műsort egyházi művekből állították össze.
Orgonán Bejcziné Németh Tünde, kürtön
Vlasics Gábor és Kovács Róbert, hegedűn
Kovács Ágnes, fuvolán pedig Pulay Teréz és
Kovács Nóra kísért. Fellépett a zeneiskola
magánénektanára, Bánhidi Eszter is, aki Foure
és Bach műveit énekelte. A hangversenyen Süle
Ferenc és Héra Andrea vezényelt

* Tízéves
a kocsijavító

(3. old,) \

• Időben szélünk

(3. old.) i

nem okoznak örömet, de megnyugtatóak mondta a város első embere.
Öten részesültek elismerésben, Celldö
mölk Városért Emléklap kitüntetést vettek át
a polgármestertől.
Kocsi Dezsöné 1965 óta dolgozik a cell
dömölki kórház belgyógyászati osztályán
osztályos ápolónőként. Munkája mellett labo
ratóriumi asszisztensi képesítést szerzett,
majd a napi laborfeladatok mellett a vezetői
feladatok ellátására is megbízást kapott.
Nagy érdeme van új vizsgáló módszerek be
vezetésében. A betegekkel való kapcsolatban
is a segítőkészség jellemzi.
(Folytatás a 2. oldalon)

Cellben állt meg
a Renault-rulett

• Megszüntettek egy
óvodai csoportot (4. old.) \
4* „Boros" aranyérmek
a Somlóról

(6. old) I

* Felső osztályban (14, old) j

Falunap volt Kemenespálfán

Részletek lapunk 2. oldalán olvashatók

Májusban rulett-akciót hirdetett a Renault
Hungária Kft. Ebben az időben javíttatta gépko
csiját az alsósági Kiss Sándor a celldömölki
Renault Molnár szerviznél. Akkor ugyan csak
egy tárgyjutalmat kapott, de az országos sorso
láson ő nyerte a fődíjat: egy két személyre szóló
hétvégét Párizsban. A fődíjat Bruno Salomon,
a Renault Hungária Kft. vevőszolgálati igazga
tója adta át a nyerteseknek (felvételünkön).
Molnár Sándor pedig egy előkelő útitáskával
kedveskedett ügyfelének.
V.L.
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Egészségügyi
dolgozók kitüntetése
(Folytatás az I.

oldalról)

Gálos Lászlóné több mint húsz éve dolgo
zik a celldömölki kórházban könyvelő", majd
könyvelési csoportvezetői munkakörben. Az
1996-os integráció óta a gazdasági ügyek v i 
telének felelőse, a kórház vezetőivel együtt
neki is jelentős érdeme van abban, hogy
az egység jól működik. Jól oldja meg a rész
ben önállóan gazdálkodó részleg napi opera
tív tennivalóit, javítva a kórház anyagi hely
zetét
Vida Leventéné 1964 óta egészségügyi
dolgozó. Pápán gyermekápolóként kezdte,
majd kezdetben bölcsődei gondozónőként,
egy ideje pedig gyermekkörzetben asszisz
tensként tevékenykedik Celldömölkön. Fel
adatát végig lelkiismeretcsen, megbízhatóan,
pontosan végezte, munkatársaival mindig
harmonikus viszonyt alakított ki.
Márkus Attiláné 1965 óta dolgozik Cell
dömölk egészségügyében. Általános ápolói
képesítése után fogorvosi asszisztensi képe
sítést szerzett. Munkáját a pontosság, a lelki

Ezen a rendezvényen

ismeretesség, magatartását a korrektség jel
lemzi. Az egészségügy szolgálatában eltöltött
három és fél évtized alatt kiemelkedő szak
mai munkát végzett.
Dr. Rakonczai Ervin 1979-ben szerzett
diplomát a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen, a belgyógyászati szakvizsgát
1984-ben tette le. Kórházunkban 1994 óta
belgyógyász főorvosként, majd 1995 májusa
óta orvos-igazgatóként dolgozik. Az ő töret

„búcsúzott"el"

len hitének, akaratának köszönhetően ma már
csak két betöltetlen orvosi álláshely van. A
kórház gyógyító munkája, híre, eredményei
elismerésre méltóak, a kisvárosi kórházak kö
zül a legjobbak.
Képünkön a kitüntetettek: Kocsi Dczsőné,
dr. Rakonczai Ervin, Gálos Lászlóné, Vida
Leventéné, Márkus Attiláné.
T.G.
Fotó: Hetényi László

az iskola

Ötödször tartottak falunapot Kemenespálfán
Lassan már hagyománynak számít a gyereknappal összekötött fa
lunap Kemenespálfán. Éppen öt évvel ezelőtt határozta el a falu ve
zetése és Karakó polgármestere, hogy a két falu tartalmasabb együtt
működését szolgálná, ha falunapot tartanának, amelyre meghívnák a
két település fiataljait is. A gondolatot tettek követték: öt nyár telt el
azóta, és mindkét falu lakói várták már ezt a júniusi szombatot. A
kemenespálfai polgármester asszony, Szálai Józsefné nagy örömére
ebben az évben már nem csak e két településről érkeztek vendégek,
hanem a környék más falvaiból, városaiból is. Itt voltak a celldömölki,
a jánosházi, a nemeskocsi és a bobai fiatalok is. De jöttek ezekről a
településekről felnőttek és gyerekek is szép számmal, mert a vendég
látóknak sikerült olyan programot összeállítani, amelyben minden
korosztály megtalálta a szórakozási lehetőséget.
A gazdag program összeállításában oroszlánrészt vállalt a falu ta
nítója is. Mint ismeretes, Kemenespálfán ez idáig alsó tagozatos iskola
működött, összevont osztályokat tanított a tanító. Szeptembertől meg
szűnik az iskola, ezért a falunap egyetlen szomorkás eseménye az
volt, amikor elbúcsúztatták Horváthné Réfi Oszkó Margitot. Mielőtt

végleg elköszönt volna a falu lakóitól és gyerekeitől, még egyszer
egy igazi örömteli délelőttöt szervezett a nebulóknak. Gondolt minden
korosztályra, amikor összeállította az egész délelőtt zajló gyereknapi
versenyeket. A legkisebbek homokvárépítésben és zsákban futásban
mérhették össze tudásukat. A nagyobbak kötélugrásban, kötélhúzás
ban és lufiborotválásban jeleskedhettek. Nagy sikere volt az ifi és
felnőtt labdarúgóknak, akik egész délelőtt barátságos körmérkőzést
játszottak a nagypályán. Nem csoda, ha az ebédre főzött gulyás az
utolsó cseppig elfogyott. Az együtt elköltött ebédet megédesítette az
a tengernyi sütemény, amelyet a falubeli asszonyok sütöttek. Nem csak
az ebéd volt ingyenes ezen a napon, hanem a sör és a fröccs is, amelyet
az ebéd után kínáltak a vendégeknek. Ez a nem mindennapi gesztus
nem különösebben terhelte meg a falu költségvetését, hiszen a helyi
vállalkozók jelentős pénzösszeggel járultak hozzá a falunap sikeréhez.
A hosszúra nyúlt szieszta alatt sem unatkoztak a kemenespálfaiak.
Ez idő alatt került kisorsolásra az a rengeteg tombolatárgy, amit szin
tén a falu lakói ajánlottak fel. Hogy ez mennyire volt jelentős
mennyiség, azt mutatja az is: két kerek óra kellett hozzá, hogy gazdára
találjon az utolsó tombolatárgy is. A délutáni programok sorát a já
nosházi birkózó szakosztály bemutatója nyitotta meg. Nagy sikert
arattak, amikor a közönség soraiból kérték fel az „ellenfeleket". A
gyerekeknek annyira tetszett a bemutató, hogy többen elhatározták:
Ősztől maguk is jelentkeznek a birkózók közé.
A kimerítő testedzés után mindenki szívesen telepedett le a híz
mellé, ahol kicsik és nagyok együtt sütöttek szalonnát. - Nagymamák
és unokák ugyanazzal a lelkesedéssel pirítgatták a szalonnát, ami ezen
a napon valahogy más ízű volt, mint máskor - ezek már Szálai Jó
zsefné polgármester asszony szavai, aki így értékeli a falunapot. - ö t
évvel ezelőtt hagyományt teremtettünk: ezt már világosan látjuk. A
falu lakói már várják ezt a lehetőséget, amikor a mindennapi munká
ban meg lehet állni egy kicsit, és együtt tölthetünk egy kellemes napot.
Megtalálni egymást, együtt örülni, bensőséges, meghitt hangulatban
végigélni egy napot: erre vágynak a pálfaiak. Mindez nem pénzkérdés.
Sok szervezésre, önzetlen segítségre és kitartó lelkesedésre van szük
ség. Sok jóakarattal és jóindulattal elérhető, hogy legyenek ilyen na
pok, amelyek a falu lakosságát közösséggé formálják.
Németh I

3

ÚJ K E M E N E S A L J A

1999. JÚLIUS 15.

Tízéves a celldömölki kocsijavító
1989-ben a vasutasnapon ad
ták át a celldömölki rendező pá
lyaudvaron a kocsijavító mű
helyt, amely azóta észrevétlenül
működik városunkban. Sok cell
dömölki nem tudja, hogy a léte
sítmény a MÁV jelentős beruhá
zása volt. Ezt méretei is elárul
ják: a műhelyek és raktárak terü
lete 4000 négyzetméter, a burkolt
rakterűiét 2500 négyzetméter, a
vágányok hossza 2300 m. Itt ja
vítják a vasúti szállítás közben
megsérült teherkocsikat, amelye
ket üresen vagy rakottan szállíta
nak Celldömölkre.
Az elmúlt 10 évben az itt dol
gozók sok változást éltek meg. A
létesítmény használatba vétele
után elkezdődött a MÁV teher
kocsiparkjának átalakítása, a fe
lesleges teherkocsik selejtezése
és bontása. Mivel megszűnt a
volt szocialista országok közös
teherkocsiparkja, a műhely sem
a tervezettek szerint működött:
nem kellett kétműszakos munka
végzést bevezetni, mert a MÁV
csökkentette karbantartási költ
ségeit, a javításhoz szükséges
anyagokat és alkatrészeket pedig
a kocsik szétdarabol ásával kellett
biztosítani.
Az 1996-ig eltelt évekre a fo
lyamatos anyag- és alkatrészhi
ány, a szétvágott teherkocsik al
katrészeinek
újrafelhasználása

Hivatali dolgozók
ünnepe
A pedagógus- és Semmelweis-napi megemlékezések
és kitüntetések után július 1jén a celldömölki polgár
mesteri hivatal nagytermé
ben a hivatal köztisztviselői
számára tartottak összejö
vetelt szintén hagyományte
remtő szándékkal. Rövid ze
nés-verses műsor után Mak
kos István polgármester kö
szöntötte az ünnepelteket, és
a képviselő-testület szava
zatai alapján Celldömölk
Városért Emléklapot ado
mányozott Németh Bélánénak. Németh Béláné adó
ügyi ügyintéző több évtizede
dolgozik a hivatalban. Szor
galmas, kitartó munkája
mindig alapos, szaktudása
kiemelkedő. Kollégáival és
ügyfeleivel türelmes, fárad
hatatlan szolgálója a köz
nek. Kitüntetése köszönet
mindezért.
K.N.

volt a jellemző. Emiatt a teherko
csikat évente több alkalommal is
javítóműhelybe utalták. A pénz
hiány miatt a berendezések álla
pota romlott, mert a szükséges
felújításokkal együtt néha még a
kisebb javítások is elmaradtak. A
MÁV RT. vezetése 1996. no
vember l-jétől 1997. december
31-éig a celldömölki kocsijavítót
a szombathelyi VASJÁRMŰ
KFT.-nek adta bérbe. Ettől a
szervezeti változástól a munka
feltételeinek javulását, a megja
vított kocsik jobb műszaki álla
potát várták. A VASJÁRMŰ
KFT. szervezetébe önálló osz
tályként integrálta a műhelyt. Ti
zennégy hónap alatt kellett elvé
gezni az elmaradt karbantartáso

kat és javításokat a megfelelő
munkafeltételek biztosítása ér
dekében. A MÁV és a kft. el
képzelései szerint javult a mun
kavégzés színvonala, ezért 1998.
január l-jétől véglegesen a VAS
JÁRMŰ KFT. kocsijavító osztá
lyaként dolgoznak a cclldömölkiek.
Az űj szervezet jelentős válto
zásokat hozott a 63 itt dolgozó
munkavállaló életében. Munkaellátásuk folyamatos, a fő meg
rendelő továbbra is a MÁV, de
mellette megrendeléseket adnak
a MÁV kft.-i, teherkocsi-tulaj
donos és -bérlő társaságok,
amelyek kocsijait a MÁV vagy
más európai vasutak (német,
osztrák, francia) kocsiparkjába

soroltak be. A megrendelők el
várják a megfelelő minőséget,
ezért a VASJÁRMŰ KFT. ISO
9001 szerinti minőségbiztosítási
rendszert vezetett be és működ
tet
Az elmúlt évek egyenletes jó
teljesítménye a megrendelések és
a megrendelők számának bővü
lésével is mérhető. Ez évtől a
Nord Waggon svéd társaság ko
csijainak karbantartására kötöt
tek szerződést. Ezeket a speciá
lis, emelőszerkezettel rendelkező
teherkocsikat az AUDI bérli,
Győr és Németország között köz
lekednek, Audi karosszériát vagy
kész autókat szállítanak. A szak
mai munka bővülése (alumíni
um-szerkezetek hegesztése, vil
lamos vezéri Őclemek javítása, al
katrészgyártás) és az igényesebb
munkavégzés érdekében a szak
mai összetétel is változott, de a
többség 5 évnél régebben dolgo
zik itt.
1999 újabb változást hozott,
mert a MÁV a kft.-ben lévő üz
letrészének 75 százalékát értéke
sítette, amelyből 65 százalékot a
kft. vezetése, 10 százalékot a
munkavállalók által alapított
MRP-szervezet vásárolt meg. A
tulajdonosi szerkezet változása
után úgy gondolják az itt dolgo
zók, hogy a jövő kiszámíthatób
bá vált, a jó szakmai munka, a
korrekt szolgáltatás tovább bővíti
a megrendelőik körét.
Kovács Nóra

Elmaradt, de megtartják később
Elmaradt a tourinform iroda által meghirdetett
pincelátogatási program. Horváth Melinda, az iroda
vezetője elmondta, hogy mindez az együttműködő
intézmények vezető- és személyzetvállása miatt
történt, de előzetes bejelentkezés után más progra
mokhoz kötve megtartják a későbbiekben. így pél
dául a pincelátogatás kísérője lehet (igény szerint)
az augusztus 11-ére, a teljes napfogyatkozás napjá
ra összeállított színes kulturális programnak.
Az érdeklődők irodalmi túrán vehetnek részt, en
nek keretében a résztvevők Sárvár, Ostffyasszony-

fa, Csönge, Kemenessömjén, Egyházashetye és Duka érdekességeit látogatják meg. A kirándulás köz
ponti állomáshelye a Ság hegy, ahol a teljes napfo
gyatkozásnak lehetnek tanúi.
A vállalkozó kedvűek tovább gyarapíthatják él
ményeiket a hegy körüli lovaskocsis sétával. Aki
nek még ez sem lenne elég, az felfrissülhet a ság
hegyi borok kóstolgatása közben, vagy megtekint
heti a parkolóban a népművészek bemutatóját és
vásárát. Bővebb tájékoztatást a Tourinform Celldö
mölk Irodában kaphatnak.
Kovács N.

Még időben szólunk...
mindazoknak, akik kedvet érez
nek egy kis versengésre.
Megrendezzük a VASI SZA
KÁCSOK versenyét VADÁSZ
TALÁLKOZÓVAL egybekötve.
Ez alkalomból vadhúsból és
vadszárnyasokból készült gaszt
ronómiai versenyt hirdetünk. En
nek időpontja: 1999. augusztus
28. Helyszíne: a Kemenesaljái
Művelődési Központ.

Jelentkezési határidő: 1999.
augusztus 1.
A jelentkezés helye: tourin
form iroda, Celldömölk.
A verseny programja:
6.00-tól 9.00-ig: a díszasztalok
elkészítése menükártya alapján.
Hidegkonyhai készítmények ver
senye, asztali installációk elké
szítése a melegen elképzelt és hi
degen tálalt ételek elhelyezése. A

dekorációnak az őszre, a vadá
szatra utalónak kell lennie.
9.00-tól 10.30-ig: zsűrizés.
11.00-tól 15.00-ig a nagykö
zönség is megtekintheti a ver
seny-műveket.
15.00: eredményhirdetés, díj
átadás.
Jelentkezési lapot Horváth
Melindánál, a tourinform iroda
vezetőjénél lehet igényelni. A
résztvevők jeligével versenyez
nek.
Tourinform iroda
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Megszüntettek egy csoportot a Vörösmarty Óvodában
Tudósítás a képviselő-testület üléséről
A celldömölki önkormányzat
képviselő-testületének június 30ai ülésén Makkos István polgár
mester Albert Csabát, Lukács
háza polgármesterét köszöntötte
először. Albert Csaba a Telepü
lési önkormányzatok Országos
Szövetsége elnöksége nevében
diplomát adott át Celldömölk
polgármesterének abból az alka
lomból, hogy a város tíz éve ala
pító tagja volt az országos érdek
védelmi szervezetnek. A TÖOSZ-t 1989-ben 152 önkor
mányzat alapította, ma már 1721
önkormányzat a tagja, így közel
hétmillió ember érdekvédelmét
látja el a szervezet. A TÖOSZ az
adott kormány vitakész partnere
kíván lenni - együttműködve a
pártokkal - és nemzetközi kap
csolatok fenntartására törekszik.
Az évforduló alkalmából átadott
diploma szerint Celldömölk a
szövetség alapító önkormányzata
címet viselheti.

Elutasított és
elfogadott pályázatok
A továbbiakban a szokott na
pirendi pontok szerint zajlott az
ülés. Először Makkos István pol
gármester számolt be a lejárt ha
táridejű határozatok végrehajtá
sáról. Celldömölk képviselő-tes
tülete megállapodást kötött a vá
roskörnyéki
önkormányzatok
képviselő-testületeivel: Keme
nesaljái Területfejlesztési Társu
lás néven jogi személyiséggel
rendelkező társulást hoztak létre.
A társulás 1999. május 27-én
megtartotta közgyűlését, az ala
pító okirat és az önkormányzatok
közötti megállapodás aláírása a
községi polgármesterek részéről
folyamatban van. Tájékoztatást
kaptak a jelenlévők a benyújtott
pályázatok eredményéről. Esze
rint elutasították a Cell-Cup '99,
a Sághegyi Szüreti Napok és a
termálprogram népszerűsítését
szolgáló kiadvánnyal kapcsola
tos pályázatokat, támogatást kap
viszont az önkormányzat a tégla
gyári tó környezetének helyreál
lításához és a szennyvízcsatornahálózat kiépítéséhez. Ezzel kap
csolatos az az elvi döntés, hogy
hét környező település rákapcso
lódhat a szennyvíztisztítóra, hi
szen annak kapacitása még nem
kihasznált. Baranyai Attiláné
dr. jegyző tájékoztatott arról,
hogy az intézményvezetőkkel
történő megbeszélésen előkészí

tették a szeptemberi iskolakez
dést, illetve beszámoltak a janu
árban kezdett önálló gazdálkodás
tapasztalatairól, amely pozitív
nak, költségkímélő megoldásnak
tűnik, ezáltal vélhetően nem lesz
működési zavar. Szintén a tájé
koztatókból értesülhettek a jelen
levők arról, hogy érdeklődók je
lentkeztek a Korona-sarok eset
leges beépítésére, a piac további
működtetésére, illetve arról,
hogy a szombathelyi Nett-Pack
Kft, csökkent munkaképességű
ek számára 15-20 fős munkahe
lyet kíván létrehozni.

Nincs szükség
kőművesekre?
Következő napirendi pont a
Celldömölki Műszaki Szakkö
zépiskola és Szakiskola beszá
molója volt az intézményben fo
lyó oktató, nevelő tevékenység
ről. A beszámoló tartalmazza,
hogy az elmúlt öt évben 16-ról
13-ra csökkent az osztályok szá
ma, csökkent a szakmunkás-ké
pesítést szerzők száma, ugyanak
kor nőtt a szakközépiskolából és
a technikusi ágról kilépők száma.
Átmenetileg megszüntették az
esztergályos és kőműves képzést,
mivel nem merült fel gyakorlati
oktatási igény a gazdálkodó egy
ségeknél, és jelentősen nőtt a le
ánytanulók száma, mivel az ő ré
szükre is bevezették a szakkö
zépiskolai és technikusi képzést.
A munkaügyi központi statiszti
ka szerint a tanulók jelentős része
munkahelyre talált, összehason
lítva a megye többi szakképző in
tézetének ezen mutatójával, az
iskola mindig az első öt iskola
között volt. Segítség lenne az is
kola beiskolázási munkájához,
ha a gazdálkodó egységek pár
évre előre tudnák jelezni szak
munkásigényüket. A beszámoló
anyagát Varga László iskola
igazgató állította össze, akit a
testületi ülésen Banyó Gyula ta
nár képviselt, hozzá intézhették
felmerülő kérdéseiket a képvise
lők.
Németh Dénes a felnőttokta
tásban való részvételre kérdezett
rá, Móger József pedig a vállal
kozási ismeretek okítása iránt ér
deklődött. Banyó Gyula elmond
ta, hogy az elmúlt években fel
nőttoktatási tanfolyamokat ve
zettek a Sághegyalja Mezőgaz
dasági Ipari Szövetkezet, a Sop
roni Posta helyi dolgozói részére

könnyűgépkezelői szakmában, a
TIT-tel közösen számítógépke
zelő, szoftverüzemeltető tanfo
lyamot szerveztek felnőttek szá
mára, illetve a vállalkozási isme
retekkel az új tantervben fognak
foglalkozni.

Több a gyermekkorú
elkövető
Az ülés következő részében
Molnár Lajos rendőralezredes,
városi kapitányságvezető beszá
molója hangzott cl. Néhány adat
közlésével kezdte, amikből kide
rült, hogy a bűncselekmények,
bűntettek és vétségek száma is
nőtt az előző évihez képest. Míg
a fiatalkorú elkövetők száma
csökkent, sajnos a gyermekkorú
elkövetők száma jelentősen nö
vekedett. Kiemelt figyelmet for
dítottak a bűnmegelőzési felada
tok végrehajtására, teljesítették
tervezett feladataikat közrendvé
delmi vonatkozásban, és a közle

gyereklétszám miatt - a testület
augusztus l-jétől a Vörösmarty
Utcai óvodában megszüntet egy
óvodai csoportot, két fő óvónői
létszámot, bért és dologi költsé
get a Koptik Odó Utcai óvodá
hoz csoportosít át. Sághy And
rás evangélikus lelkész kérelem
mel fordult az önkormányzathoz
a Keresztyén Óvoda nehéz anya
gi helyzete miatt, és támogatást
kért a fenntartási gondok leküz
désére. A testület 240 ezer forin
tot szavazott meg. A Cell-Cup
'99 kézilabda-fesztivál program
járól a szervezők tájékoztatták a
Közművelődési, Oktatási, Gyám
ügyi és Sport Bizottságot. A terv
ismertetésekor vita alakult ki a
színpad elhelyezésével kapcso
latban. A Római Katolikus Egy
házközség vezetője nem tartja el
fogadhatónak, hogy a színpadot
a templom főbejárata előtt, attól
néhány méterre állítsák fel. A
szervezők viszont csak ezt a ter
vet tudják elképzelni, mint meg

Celli futó
a világbajnokságon
Jankovics László tagja lett
az első alkalommal megrende
zendő serdülő világbajnoksá
gon részt vevő magyar atléti
kai válogatottnak.
Az eddigi kiváló eredmé
nyeknek köszönhetően a len
gyelországi Bidgoszcsban júli
kedés-igazgatási tevékenység te
rületénjelentősen nőtt az ügyfél
forgalom. Kiemelte a rendőrség
jó kapcsolatát a polgárőrséggel,
és javasolta a valaha volt bűn
megelőzési bizottság újjászerve
zését. A bizottság újraalakítása a
testület tervei között szerepelt,
így azt László Tibor elnökleté
vel megalakították.

Hol legyen a színpad?
A foíyó ügyek között a képvi
selő-testületkinyilvánította szán
dékát a tűzoltó egyesülettel kö
zösen önkéntes tűzoltóság alapí
tására. A célszerűbb működtetés
megvalósulása érdekében július
l-jétől önálló intézményként mű
ködik a Tourinform Celldömölk
Iroda. Az 1999/2000-es nevelési
évre megtörtént óvodai előjegy
zések után - a csökkenő óvodai

us 16-18-án zajló versenyen
két számban is bemutatkozhat.
Tagja a 4-szer 100-as váltó
nak, és 100 méteres síkfutás
ban is megmutathatja képessé
geit.
Gratulálunk, és eredményes
szereplést kívánunk.
T.
felelő rendezvényhátteret, és
nagy tömeg befogadására alkal
mas területet.
A képviselő-testület meghall
gatta Molnár János szervezőt,
aki az előzetes egyeztetésre hi
vatkozott. Felforrósodott hangu
latú beszélgetés után Tima Lász
ló alpolgármestert és Döme
László képviselőt bízták meg,
hogy próbáljon meg a két féllel
egyeztetni. A Golf Panzió tulaj
donosa ajánlatot tett az önkor
mányzatnak az ingatlan megvá
sárlására. Az ingatlan alkalmas
arra, hogy 18-20 fő részére szo
ciális otthoni, illetve átmeneti,
gondozóházi ellátást biztosítson.
A testület Makkos István polgár
mestert bízta meg a panzió meg
vásárlására való tárgyalások le
folytatására.
Tulok G.
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NYÁRKÖSZÖNTŐ
Június 26-án este 6 órakor benépesült a város
főtere, ugyanis a művelődési központ ekkor tar
totta már hagyományosnak mondható nyárkö
szöntő műsorát. A mazsorettcsoportok és fúvós
zenekarok találkozóját a korábbi években a Ság
hegyen és annak lábánál rendezték. Idén a KMK
előtti tér adott otthont a Szentiván-napi prog
ramnak, melyen négy város művészeti csoport
jai léptek fel: Ajka Város Bányász Fúvósegye
sülete és az ajkai mazsorettek, a büki mazsorettcsoport, a Csepregi Ifjúsági Mazsorettcsoport, a
Celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola Fúvósze
nekara és a KMK mazsorettjei.
A műsor jó hangulatát a celli mazsorettek kis
csoportjának műsora alapozta meg, majd a többi
résztvevő bemutatóját tekinthette meg az egyre
gyarapodó közönség. Különösen nagy sikernek
örvendett a bükiek palotása.
A színes és hangos nyárköszöntő után remél
hetőleg a többi celldömölki nyári rendezvény is
hasonló sikerrel zajlik majd.
Kovács N
Fotó: Völgyi L.

Szösszenet
Nyár. Jó a pedagógusok
nak, nem kell dolgozniuk.
Közben ügyelünk, sportpályá
ra felügyelünk, továbbképzés
re járunk. Hozzáteszem: min
denki maga választ foglalko
zást. Nemrég a város nyilvá
nossága elölt hangzott el: a
gyerekek este nyolc óra után
tanárokfelügyelete nélkül vol
tak. Én is hivatásomnak tekin
tem a munkám (a pedagógus
létet), mégis (vagy éppen
ezért) felteszem a kérdést: mi
a sorrend? Család, iskola
vagy iskola, család. Szeren
csére nem kérdöjelezhetö meg
a család szeretete, összetartó
ereje.
T.G.

¿ ¿ ¿ $ 1 KÖZPONT

ÚJ K E M E N E S A L J A

Tanulmányi
pályadíjakat
osztottak
Tizenharmadik alkalom
mal adták ki Celldömölkön
a város középiskolásainak a
Jónás Márton tanulmányi
pályázat díjait. A gimnázi
um néhai nagy tekintélyű
igazgatójáról elnevezett pá
lyázatot még 1987-ben ala
pította a Kemenesaljái Ba
ráti Kör, amely idáig több
mint 120 pályázatot bírált
el.
Az idei pályázat legjobb
jai a következők voltak: Tin
ka Petra - történelem, I . díj;
Kovács Nóra - irodalom, ÜL
díj; Németh Melinda - iro
dalom, könyvjutalom; Már
ton Linda - irodalom, Szenté
Imre különdíja. Valamenynyien a Berzsenyi Dániel
Gimnázium tanulói.
A középiskolai össztelje
sítményükért különdíjban
részesültek: a Berzsenyi
Gimnáziumból: Csite Lász
ló, a Műszaki Szakközépis
kola és Szakiskolából: Lempek Róbert.
A díjakat dr. Kósa András
professzor, a baráti kör
elnöke adta át a tanulók
nak.
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Két aranyérem Somlóról
A Ság hegy bora ismét a csúcson van. Legalábbis Som
ló magasában! Míg ezt elértük, sok-sok előzmény rögző
dött a borászat „aranykönyvébe", és akik ezt írják, nin
csenek könnyű helyzetben. Ebben az évben jelent meg az
új szakkönyv BORKALAUZ 1999 címmel. Az Akó K i 
adó igényes műve sok tanulságot és érdekes adatot rögzít.
Ebben olvashatjuk: „A Sághegy borai - sok évtizedes
Csipkerózsika-álmuk után - most kelnek újra életre."
Majd némi elismerésként folytatja a szöveg írója: „A híres
sághegyi borok a századforduló táján az előkelő bécsi
vendéglők exkluzív borai közé tartoztak."
Hogy volt-e Csipkerózsika-álom a Ság hegy lejtőin, azt
most ne firtassuk. Szorgalmas ténykedés és következetes
törekvés eredményezte azt, hogy a korábbi gátakat áttörve
újra a somlói történelmi borvidék tagja vagyunk Kissomlyóval együtt, s hegyünk bora az élre tört. Az elszaporodó
borversenyek között a „szigorúbb" Somló Borvidéki Bor
versenyen mindössze hat (!) aranyérmes bort regisztráltak.

szilvám boráért! Ehhez a kivívott elismerés
hez ezúton is gratulálunk. Vihetik a bort kós
tolásra akár Bécsbe is, mint hajdanán. A má
sik aranyérmes borunk Németh Gyula tün
dérvölgyi gazda 96-os Olaszrizlingje. Emel
lett több gazda is jó borral rukkolt ki. Meg
említjük Fehér Tamás ezüstérmes Rozália
nevű borát.
A Ság hegyen és a Kissomlyón termelt bo
rok majdnem minden borversenyen bizo
nyítanak. Tudjuk: egy-egy borverseny nem
döntheti el véglegesen az értékrendet, de bi
zonyítás ez sok évtized után. A „bizo
nyítvány" kiosztatott, a jövő talán mégsem
reménytelen...
Dala József

V. L.

Uj EU-pályázati forma a SAPARD-program
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) pályázatot hirdetett az
ország kistérségei számára EU-SAPARD
Kistérségi vidékfejlesztési programok elké
szítésének támogatására.
Az ún. SAPARD-program az Európai
Unió legújabb támogatási formája, amelyet a
tagjelölt országok a mezőgazdaság és a v i 
dékfejlesztés érdekében használhatnak fel a
jelenlegi csatlakozási folyamatban. A már
működő PHARE, a tervezett ISPA és SA¬
PARD támogatások működtetésével, illetve
bevezetésével az EU célja az előcsatlakozás
folyamatának és a tagjelöltek felkészülésének
gyorsítása, azEU adminisztratív és pénzügyi
irányítási rendszerének átvétele.
Kistérségünk nevében a Kemenesalja Te
rületfejlesztési Társulás nyújtott be pályáza
tot az FVM által kiírt vidékfejlesztési prog
ramkészítés támogatására. A társulás pályá
zatát a bíráló bizottság az országosan beérke
zett 192 pályázat közül „A" kategóriába so
rolta. Az „A" kategóriába azok a legjobban
felkészült kistérségek kerültek, amelyek a v i 
dékfejlesztési programjaik elkészítéséhez az
első ütemben kaphatnak támogatást.

Az országos, a regionális és a megyei ag
rárstruktúra és vidékfejlesztési programok
már folyamatosan készülnek, az egyes helyi,
kistérségi vidékfejlesztési stratégiai progra
mok elkészítésének határideje 1999. novem
ber, ezt követően a 7 éves időtartamra szóló
ütemezésű operatív programok 2000 tavaszá
ig készülhetnek el.
Az országos programot először az Ország
gyűlésnek kell elfogadnia, majd a Brüsszel
ben történő benyújtás után, várhatóan egy év
múlva nyílik meg a SAPARD támogatási for
rás. Éves szinten a támogatás keretében Ma
gyarországra jutó összeg nagysága kb. 50
millió EURO, azaz 12,5 milliárd Ft lesz.
A SAPARD programorientált támogatási
forma, amely az EU alapelveinek, a partner
ségnek és az egyedi, minőségi termékek tá
mogatásának megfelelően több projektből áll
össze. A pénzügyi támogatás alapelve a társ
finanszírozás, melynek során a Közösségi tá
mogatás hozzájárul az egyes projekteken
konkretizált beruházások költségeihez, ki
egészítve az országos költségvetés által biz
tosított pénzeszközöket.
A finanszírozás mértéke jövedelemtermelő

beruházás esetében legfeljebb a költségek
50%-a, non-profit beruházás esetében 80%-a
lehet, kivételes, meghatározott esetekben (pl.
technikai segítségnyújtás, programkészítés
stb.) a támogatás mértéke a 100%-ot is elér
heti. A kemenesaljai vidékfejlesztési program
elkészítése az egyes helyi civü szervezetek,
a vállalkozók, a vállalatok, az önkormányza
tok és a különböző gazdasági szervezetek
együttműködését igényli, mivel a támogatás
elindítása után csak az elfogadott kistérségi
programban szereplő projektek, beruházások
megvalósítására lehet pályázni. Fontos szem
pont, hogy a SAPARD-programból nemcsak
az Önkormányzatok, hanem a társadalom
gazdaság más szereplői is kaphatnak támoga
tást.
ígéretet kaptunk a minisztérium és a prog
ram bonyolításában részt vevő Gödöllői Ag
rártudományi Egyetem képviselőitől arra,
hogy szeptember elején a Vas megyében „A"
kategóriát elért szombathelyi, őrségi, vasi
hegyháti és kemenesaljai kistérségek szamára
helyszíni tájékoztatást tartanak a SAPARDprogram elkészítésével, támogatási módjával,
működésével kapcsolatban.
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Jövőre újra indítják az akciót

Véget ért a papírgyűjtési verseny
A tanév végével befejeződött Celldömölk
Város önkormányzata és a Müllex-Celldömöik Kft. által meghirdetett papírhulladékgyújtó' verseny. Kocsis Orsolya, a Polgár
mesteri Hivatal munkatársa elmondta, hogy
sikeres volt az akció, amiben a város három
általános iskolája vett részL
Az Eötvös és a Gáyer iskolából mindegyik
osztály kivette a részét a gyűjtésből, míg a
sági Berzsenyi iskola együttesen adta le a
gyűjtött papírhulladékot. A Gáyer Gyula Ál
talános Iskola 34 088 kilogrammot, az Eötvös
Loránd Általános Iskola 15 437 kilogrammot,
a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola pedig
1582 kilogrammot adott le. A versenykiírás
szerint iskolánként a legtöbbet gyűjtő osztály
egy kétnapos, 200 kilométeres körzetben te
endő kiránduláson vehet részt jutalomként. A
Gáyer iskola eredménye: 1. 6. c - 10 324 kg,

2. 2. a - 10 217 kg, 3. 4. a - 1741 kg. Az
Eötvös iskola eredménye: 1. 4. b - 4 836 kg,
2. 3. b - 1563 kg, 3. 6. a - 1229 kg. Mivel a
Gáyer iskola első és második helyezettje kö
zött mindössze 107 kilogramm a különbség,
az önkormányzat döntése szerint mindkét
osztály nyertese lett egy-egy kirándulásnak.
A Berzsenyi iskolából a közös gyűjtés miatt
nincs nyertes osztály. Az önkormányzat dí
jazta a legjobb egyéni gyűjtőket is, a Gáyer ból öt, az Eötvösből három, a Berzsenyiből
pedig két tanuló kapott oklevelet és egyéb
jutalmat.
A verseny abszolút győztes osztályának
osztály titkára, Remete S. Gergő és helyette
se, Kozma Sándor elmondtak, hogy szep
tembertől folyamatosan gyűjtöttek, hetente
legalább egy-egy csoport munkálkodott. Jár
ták a házakat, sok hulladékot szereztek a kü

köszönöm! Köszönöm! KÖSZÖ
NÖM!
Harmadnap nagyvizit, jósá
tűnt ki, hogy amit kérdez az a gos dr. E. érdeklődik hogylétem
fontos, hanem a beteg!
felől, csökkent a fájdalom a há
Fekszem az ágyon és bámu tam közepén, nem markol már
lom a plafont, másfél órája még
annyira a szívem körül. Java
„szabadon" jártam-keltem a solja az infúzió helyett a ta
városban, most pedig egy vé paszt. Nappal teltát már nem
kony kis műanyag
csővel vagyok ágyhoz kötve, felfedező
ágyamhoz vagyok „láncolva". útra indulok, s azonnal megfürKörülnézek: öten vagyunk a döm és borotválkozom az új für
szobában, a félhomályban csak dőszobában. Belső tere olyan
egy arcot látok, Ő meg is kérdezi szép, hogy nem győzök csodál
a nevem. Egyébként senki nem kozni. Plafonig csempe, vado
szól, csend van. Számolom, natúj a WC is. Délutáni sétá
Iwgy éjfél utánra is marad az mon egészen véletlenül alkal
akasztón lévő üvegből. Tartal mam van a gazdasági vezetővel
ma nagyon lassan fogy: három és helyettesével
találkozni.
és fél másodpercenként egy
„Egészen véletlenül" szívből
csepp.
gratulálok, nemcsak az épületen
Most, hogy így utólag gondo belüli dolgokhoz, hanem az épü
lok vissza arra az estére, nem letek közötti külső környezet, az
emlékszem, hogy a nővérkék kö udvar ápoltságához, a virágokzül ki következett akkor éjszaká Iwz, díszcserjékhez és általában
ra, ki is volt az, aki megszaba a rendhez. Csak így tovább! Eb
dított rabságomból! Elnézésü ben a környezetben felüdülés a
ket kérem Hölgyeim, ám legyen lábadozóknak sétálni.
itt egy névsor, hogy kik ügyeltek
Nyugalom, szervezettség jele
azokban a napokban délelőtt, mindenült, pedig munka az van
délután, éjszaka! S ha már a Velég. Dr. A-t csak rövid időre
betűvel kezdődött: Rita, Mari látom, lefoglalják a vizsgálatok.
anna, Judit, Ildikó. Az éjszakás Dr. L . is ügyel egy éjszaka, késő
nővérke nemcsak rabságomból
este sorra járja a betegeket és
szabadított meg, egy észrevétlen kedvesen érdeklődik hogylétünk
mozdulattal megemelte a fejem felöl. Aggódása értünk tisztelet
alatt az egész ágyvéget. Ugye
reméltó.
kegyetlen rossz az, ha négy órá
Ötödnap örömhír, az újabb
nál többet kell szinte mozdulat vizsgálatok eredményei kielégílanfeküdni, s lóg az emberfeje!
töek, s másnap hazamehetek!
Köszönöm! És még kérni sem Mártika elkészíti a számítógé
kellett! Hajnalban vért vesz, úgy pes zárójelentést, Gyöngyike az
bök meg, hogy nyoma sem ma ambulanter betegek kedves tün
rad. Köszönöm! Másnap újabb dére már nem csinál újabb
infúzió, ismét hibátlan bÖkés, EKG-diagramot, tőle jótaná-

KORHÁZBAN
Négy éve múlt, hogy a KMK
előtti téren tiltakozó nagygyűlés
résztvevője voltam — a kórhá
zért.
„NEKÜNK
KÓRHÁZ
KELL!" — mondtuk ki akkor ott
több mint ezren. S kórházunk
így, vagy úgy - ennek az említett
tüntetésnek is köszönhetően de megmaradt. Aztán városunk
egészségügye alakult más vo
natkozásban is, talán elég, ha a
Cellben és Ságon létrehozott
körzeti orvosi rendelőket emlí
tem...
Kérem, engedtessék meg ne
kem, hogy most személyes ta
pasztalataimról írjak! Éppen az
egyik új körzeti orvosi rendelő
ből kerültem kórházba egy-két
héttel ezelőtt, ide a cellibe. Hat
vanon felül ilyen esetekben már
eléggé „ izgalmas" az ilyen
helyzet; nem mintha nem lettem
volna még életemben kórház
ban, de a cetliben most először!
Bejutásom gyorsan történt, az
biztos; köszönöm Mentős Urak!
Ügyeletes dr. K. az előzmények
és az ÉKG ismeretében nem en
gedett a „48-ból" - be kellett,
liogy feküdjek. Erélyesen és
észérvekkel marasztalt. (Maga
sabb is volt a vérnyomásom
emiatt, mint amit előzőleg a há
ziorvos mért.) Ezután VaÜka a délutános nővér - aki az
EKG-t is kezelte a felvételem
nél, a tízes szobában az ablak
nál kedvesen megmutatta a he
lyem, s nem telt bele fél óra, in
fúzió bekötve és következett a ki
kérdezés. Kérdéseiből nem az

lönböző vállalatoktól is, így sikerült nekik az
összes leadott mennyiség egyötödét összegyűjteniük. Sokat segített nekik osztályfőnö
kük, Szabó Lóránt, természetesen társaik
voltak a szüleik is. Örülnek a kirándulásnak,
amit egy szeptemberi hétvégére, Pécsre ter
veznek. Kocsis Orsolya szerint a pozitív
szemléletnevelés hat a gyerekekre, s jövőre az osztrák ügyvezetővel egyeztetve — szeret
nék újra indítani az akciót, javítva mindkét
oldalon az apróbb hibákat (gyors konténer
csere, kötegelt leadás). A képviselő-testület
bizottságai előtt van a további szelektív gyűj
tés terve, mely szerint Celldömölk valamely
részén próbagyűjtést szerveznek a különféle
típusú hulladékoknak. Ez a fajta szelektivitás
Körmenden, Szentgotthárdon már működik,
remélhetőleg a mi városunkban is érdemes
nek találtatik a bevezetése.
T.G.
csokat és minden szükséges ma
gyarázatot megkapok. Senki
nem felejt el jobbulást kívánni,
s mehetek abban a tudatban,
hogy meggyógyultam!
Egyetlen hangos szót sem
hallottam e röpke hét alatt.
Mindenki tette a dolgát. Más
kórházakban évekkel ezelőtt
szörnyű volt például hajnalban
a takarítók káromkodása, étke
zésekkor az edények csörgése,
itt csendes „Jó reggelt!" a szo
kás, és ebéd után a mosogatnivaló összeszedése közben a
„Kedves egészségükre!". Hogy
csinálják (?!) főorvostól a labo
roson át a takarítóig, nem tu
dom. Ez az ő titkuk. De jól csi
nálják, az biztos! Ja.' A két épü
letben lévő belosztály nővérei
összedolgoznak, egymást segítik.
Biztos, a másik épületben is lett
volna dicséretre alkalmam. Végül
nem liagyftatom szó nélkül, fiogy
felvételemkor az én hibámból
nem sikerült az első röntgenfelvé
tel. A röntgenasszisztens kedve
sen invitál újabb felvételre,
bosszankodásának jelét sem lá
tom. Hát valalwgy így dolgoznak
ők, helyesebben ók!
Kórházban lenni nem kelle
mes, még akkor sem, ha a be
tegség nem súlyos. De sokkal
könnyebb elviselni nagy fájdal
mat is, ha azt olyan környezet
ben kell elszenvedni, mint ami
lyent itt bemutathattam. A bete
gek köszönik orvosnak, asszisz
tensnek és a legtöbbet talpaló,
örökmozgó nővérkéknek! Érde
mes volt négy éve a kórház meg
szüntetése ellen tüntetni!
Másik

UJ K E M E N E S A L J A

8

1999. JÚLIUS 15.

Evadzárás és évadnyitás Sitkén
Évadzáró ünneplésre gyűltek össze a Sitkei
Színkör tagjai. Rövidesen kiderült azonban: sem
évadzárásról, sem ünneplésről nem beszélhet
tünk.
- Miért is vált mindkét fogalom „helytelen
né"? -kérdeztem Nagy Gábort, a színkör el
nökét.
- Azért, mert a mi színházunk esetében nincs
igazán sem nyitás, sem zárás. Egész évben dol
gozunk, a nyár sem a pihenés ideje. így, amikor
bezárjuk az évet, rögtön megnyitjuk a nyári
programjaink sorát. Meghívást kaptunk egy
nemzetközi fesztiválra, amelyen feltétlenül ott
szerettünk volna lenni. így ünneplés helyett dol
gozunk.
- Azért ezek az alkalmak mégis kellenek ah
hoz, hogy megálljatok egy kicsit: hátra tekinleni
és előre nézní.
- így, ahogy mondod. Éppen csak hátra te
kintünk, sokkal inkább előre nézünk. Hisz a
múltbeli munkánk a jövőbeli szerepléseinket,
eredményeinket alapozza meg.

- Mit tartotok az elmúlt évad legnagyobb si
kereinek?
- Sajátos vállalkozásunk, a Pedál Színház be
váltotta a hozzá fűzött reményeket. Kerékpáron
jártuk körbe a Balatont, számtalan helyen bemu
tatva a legnagyobb népszerűségnek örvendő ko
médiáinkat A bor című előadásunkkal szerepel
tünk Kazincbarcikán, ahol a Nemzeti és Nem
zetközi Színjátszó Fesztiválon a Magyar Szín
játékos Szövetség különdíját kaptuk meg. Sokat
dolgoztunk Synge drámájának, A szentek kútja
színpadra állításával, de megérte. Sokszor, sok
helyen meghozta számunkra a sikert. Elhoztuk
Balassagyarmatról a Kamaradarabok Országos
Fesztiváljának fődíját. Ezen kívül külön öröm
volt számunkra, hogy egyik színésztársunk,
ódor József a legjobb színészi alakításért járó
díjat is átvehette ezen a fesztiválon.
Ó. Kovács Tímea, Herczeg Tamás és ódor József
A szentek kútjában
- Sok szép sikert hozott nektek ez a darab.
-Igen, de ugyanilyen sikernek könyveljük el, francia szerző A nagybácsi menyasszonya című
hogy részt vehettünk a Szegedi Egyetemi Fran darabjával érkeztünk. Igaz, hogy mi voltunk az
kofon Színházi Fesztiválon. Ide egy ismeretlen
egyetlen, magyar nyelven játszó társulat, de si
kerünk elismeréseként a francia nagykövetség
nyelvi attaséja meghívott minket a következő
frankofon fesztiválra, melyre Egerben kerül
majd sor.
- Ötletekben és energiában úgy látszik ki
fogyhatatlanok vagytok.
- Pedig van még egy nagyobb „fa" is, amibe
szeretnénk belevágni a fejszénket". Szeret
nénk, ha a mi falunk, Sitke válna színházi cent
rummá ebben a térségben. Már folyamatban van
egy érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet
létrehozása, amely négy megyére terjedne ki,
regionális szervezet lenne. Szeretnénk, ha ennek
a központja Sitke lenne. Ezen kívül új darabok
színpadra állítását is célul tűztük ki. Már foly
nak a próbái Örkény István örök értékű darab
jának, a Tótéknak.
- Nyár közepén érkezik hozzánk Katona Im
re, az egykori Rock Színház főrendezője. Az ő
irányításával kezdődnek meg egy misztériumjá
ték próbái. Címe: Misztérium a Szent szüle
téséről. Ezt a produkciót szeretnénk magunkkal
vinni egy határainkon túlra kiterjedő turnéra. Mi
így szeretnénk megemlékezni és tisztelegni a
kereszténység kétezer, és államiságunk ezer
éves évfordulóján - fejezte be nyilatkozatát a
színkör elnöke.

Gárdonyi Géza: A bor amii darabjának néhány szereplője: Nagy Gábor, Dávid Péter, Szabó Zsolt, ódor
József és Martonfalvi Mária
BALOGH JÓZSEF

CSÖNGESZIRMOK
- a Weöres-háznál, 1999. június 19. Offa mellett Csönge,
szélfútta a csöndje,
és e csukott csöndbe
csúf zaj soha-jön-be.
Kétszáz éves akácfa
néz bele a világba.
Egy ága csak, ami él,
rajta zöldell száz levél,
s mégis ez a vén akác:
egy ággal is dudorász,
ez az egy-ág-szerelem.

jelen is, meg végtelen.
Mi a jó, vagy mi a szép?
Fürgén forgó fakerék,
van búzából eleség,
elvetőknek nyereség,
nagymosolyú ha a pék,
lejtőn bizton fog a fék,
futkároznak csöpp csibék,
s mikor a rossz semmiség:
hallod rigók énekét,
zsákból mérnek szerencsét,

csupa-zöld a csupa-rét,
csorbulatlan csöndje ép,
ebből kortyolhat az ég,
széltől kócos bár a kép,
rádköszönnek venyigék,
így rakódik évre év,
egy élethez épp elég,
szíved lüktet, mégse gép,
lenn a tenger, fönn az ég,
vízfesték-színkeverék,
nincs fekete, sok a kék,
átölel a messziség,
minden perc itt menedék,
szerethetek, ahogy rég,
s éppígy engem te is még!
Szó-muzsikától táncol a szél,
s röpdös a dal,

Németh I .

mert hangok szárnya de
csapdos!
Hangszerbe bújt kottafejek:
egy-egy zene-csodagyerek.
Jókedvemből nem hibádzik,
tarka rét is dalt virágzik!
„Harap utca három alatt
megnyílott a kutyatár...",
„Bóbita, bóbita táncol...",
„Elől úszik Mog király..."

Gurul a sok szó tovább,
s majd az álom-muzsikák
röppennek át éjszakát.
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Nem engedtek a 48-ból
A két Sebestyén testvér
történelmes babérokat aratott

- Gondoltad volna, hogy idén
ugyanígy ülünk majd, és az or
szágos versenyen elért eredmé
nyedről beszélgetünk?
- őszintén szólva nem. Akkor
a megyei verseny után nagyon
örültem, de ennyire előre nem
gondolkodtam.
- A történelem iránti érdeklő
désed mit sem változott.
- Januárban jelent meg egy ti
niknek szóló újság, melyben levelezős játékra biztattak minket.
Én a történelem és a magyar mel
lett döntöttem. Havonta kaptuk a
kérdéseket és a feladatokat. Csak
az volt a rossz, hogy én NAT-os
hetedikes vagyok és nem tanul
tam sem a reformkort, sem a sza
badságharcot. Amikor meglát
tam azokat a feladatokat, melyek
erre a korszakra vonatkoztak, be
kellett szereznem egy „régi" törikönyvet, amely ezt a kort is ta
nítja. Ez még nem volt elég a fel
adatok megoldásához: lexikono
kat böngésztem, a Magyarok
Krónikáját forgattam, és persze
tanultam a leckéket a tankonyvbÓl.

Akik rendszeres olvasói lapunknak, azok bizonyára emlékez
nek rá, hogy tavaly, talán éppen ez idő táján írtunk egy bobai
kislány sikeréről. Anita akkor hatodikos volt, és megyei történe
lem vesenyt nyert. Idén ugyanebből a tantárgyból lett országos
első. Testvére - Attila - nővére nyomdokain haladva ebben az
évben aratta le a Vas Megyei Pedagógiai Intézet által kiírt törté
nelem verseny babérjait.
- Egyszerre két törikönyvet ta az iskolába, az igazgató bácsi
megengedte, hogy a versenyre
nultál?
- Igen, az iskolában a NAT készüljek.
- Ilyen testvér mellett nehe
szerinti hetedikes anyagot, ott
hon pedig a „régi" könyv szerin zebb vagy könnyebb készülni egy
megyei történelem versenyre? tit.
- Nem lehetett egyszerű dol kérdezem Attilát.
- Azért könnyebb, mert a két
god, de azért megérte...
- Igen, mert bekerültem a leg verseny szerencsére nem egy
jobb száz beküldő közé, és meg időpontra esett, így Anita min
hívtak az országos versenyre, den nap kikérdezett engem a ha
todikos anyagból. Azt mondta,
ami itt volt Celldömölkön, az
ez neki is jó ismétlési lehetőség.
Apáczai Kiadóban.
- N e m izgultál amiatt, hogy te Nekem is jó volt így, mert köz
még csak hetedikes vagy és ben megbeszéltük mindazt, amit
ő tapasztalatból tudott a verseny
NAT-os?
- Ajaj, de még mennyit! Az ről.
volt a szerencsém, hogy a ver
- Az ő eredménye ösztönzően
senyértesítőben benne volt, hogy
hatott rád is?
milyen témakörökből kell felké
- De még mennyire! Amikor
szülni. Aztán Jóska bácsi - Sze úgy éreztem, nagy fába vágtam a
mes József felkészítő tanár - na fejszémet, akkor mindig eszembe
gyon mellém állt, és akkor már jutott: ha Anitának sikerült, ak
megnyugodtam. Minden délután kor csak nem fogok én rosszabb
visszamentem az iskolába és ő eredményt elérni?! Meg kell mu
rendszerint két órán át magyaráz tatnom, hogy képes vagyok rá!
ta nekem a leckéket. Aztán haza
- Megmutattad.
mentem, otthon meg anyukám
- Igen, bár nem ment egysze
kérdezte ki az évszámokat, hely rűen. A megyei versenyen írás
színeket, fogalmakat
beli és szóbeli forduló is volt. Az
írásbeli után még nem én voltam
- Elég keménynek tűnik...
- Az is volt. A verseny előtti az első, hanem egy másik lánnyal
két napon be sem kellett mennem holtversenyben álltunk. „Játé

FOGÁSZAT

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT
Központi orvosi ügyelet
Cím: Csontváry-patika - Telefon: 95/423-742
JÚLIUS
15. csütörtök
16. péntek
17. szombat
18. vasárnap
19. hétfő
20. kedd
21. szerda
22. csütörtök
23. péntek
24. szombat
25. vasárnap
26. hétfő
27. kedd
28. szerda
29. csütörtök
30. péntek
31. szombat

Dr. Pánykő Magdolna
Dr. Kiss Imre
Dr. Nagy János
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Sükösd Éva
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna

Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Kurányiné K. Szilvia

kos" feladatot kaptunk, ami per
sze egyáltalán nem volt játék,
mert az elsőség volt a tét. Először
egy levelet olvastak fel, amiről ki
kellett találni: k i írta? Ezt a vá
laszt a vetélytársam tudta. Aztán
egy szöveget olvastak föl, abban
pedig meg kellett találni, hol a
hiba. Ezt én tudtam jobban. Az
tán újabb szöveg alapján azt kel
lett felismerni, kiről szól a törté
net. Ebben megint nem én ügyes
kedtem. Az jutott eszembe: csak
nem fogom hagyni, hogy egy
lány legyőzzön! összeszedtem
rninden gondolatom, és a képki
rakónál megint én voltam a gyor
sabb. De akkorra a zsűri már úgy
megsajnált minket, hogy azt
mondta: most következik a min
dent eldöntő kérdés. Szeren
csémre ennél a feladatnál megint
én tudtam előbb a választ, így az
eredményhirdetésnél az én neve
met olvasták fel utoljára. Mert
hogy teljes legyen az izgalom,
hátulról kezdték el olvasni az
eredményeket, így persze én is
szeretek „utolsó" lenni!
Németh Ibolya

Dr. Halmágyi Katalin fogszakorvos körzete
Alsósági városrész, Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi B. u., Fűztői
B. u., Gayer tér, Hársfa u., Hollósy tér, Hunyadi u., Király J. u.,
Kisfaludy u., Kodály Z. u., Móricz S. u., Nagy Sándor tér, Riczinger
u., Sági u. páros oldal, Szomraki u., Szentháromság tér 2., 3., 5., 6.,
7., Tátra u., Tompa M . u., Vágány u., Vasút u., Vasvári P. u., Vörös
marty u., Zalka M . u., Zrínyi u.
Falvak: Boba, Kemenesmagasi, Nagysimonyi, Nemeskocs, Szergény, Celldömölk II.
RENDELÉSI IDŐ
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7-13
12-18
7-13
12-18
7-13

Páros hét

13- 18

Páros hét
Páros hét

13- 18
7- 15

A betegek fogadása (kivéve a sürgős eseteket) általában a rendelési
idő befejezése előtt fél órával megszűnik.
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újság

Száz éve indult útjára a Kis-Czell és Vidéke
A sajtó megjelenése egy járási
székhely - kisváros - életében
minden korban a gazdasági-tár
sadalmi fejlődésnek, a jelen lévő
szellemi erőknek a fokmérője.
Mutat egy bizonyos igényszintet,
és rangot is jelentett. Az igény
több forrásból táplálkozott, közü
lük a legfontosabb a tájékoztatás
a városban és környékén történt
eseményekről. A különböző cso
portok érdekeinek megjelenítése
szintén fontos szempont volt
azontúl, hogy a város közönségé
nek is volt mit tudatni a helyi és
tágabb környezetével.
A távolabbi múltban, amikor
még a közösségi élet a mainál
minőségileg magasabb fokon
állt, a helyi társadalom módo
sabb rétegei, iparosok, kereske
dők, értelmiségi csoportok élet
viteléhez tartozott a délutáni, es
tébe hajló órákban a kávéházi, ét
termi, vendéglői társalgás, ahol
fehér abrosszal terített asztalok
mellett napi ügyes-bajos dolgai
kat, üzleti ügyeiket tárgyalták
meg. Az asztalokon újságot, álta
lában országos lapokat is talál
tak. Egyre nagyobb igény mutat
kozott egy helyi lap iránt, külö
nösen azután, hogy másutt már
volt ilyen. Jogosan kifogásolták,
miért szorulnak a Pápán, Sárvá
ron megjelenő lapok olvasására.
Igény tehát volt, de helyi vállal
kozó egyelőre nem akadt.
Az első hetilapunk, a Keme
nesaljái Lapok 1897-ben jelent
meg, azonban nem tudott gyöke
ret ereszteni. Okát a lap kritikus
hangvételében kereshetjük, mert
azt a réteget ostorozza, ahonnan
az előfizetőket várhatta volna. A
gazdasági háttérrel is bajok vol
tak. A polgárság és az értelmiség
adósságban úszik. „A városban
néhány ember uralja a helyzetet
A polgárság nem tanúsít ellenál
lást, átengedi a teret a pénz és a
vagyon hatalmasainak" - írja a
szerkesztő.
Másfél évi szünet után, 1899.
július 2-án kerül az olvasóhoz a
Kis-Czell és Vidéke közérdekű
és független újság. Ezzel új kor
szak kezdődött a helyi sajtó tör
ténetében. A lap vasárnap jelent
meg. Jeligéje: küzdelem az igaz
ságért, amit higgadt, tárgyilagos
kritikával kíván megvalósítani.
A közjó ellen munkálkodókat
mint önző érdekhajhászokat fog
ja leleplezni. Becsületes, nyílt,
Őszinte szó kimondással a megla
zult társadalmi élet felfrissítésén

Kis-Czell,

I. í v f o l y a m . t. s z a m .

1899.
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dolgozik. Pártoktól és klikkektől
távoltartja magát, a nagyközön
ség jogos érdekeiért rendíthetet
lenül küzd - olvashatjuk a lap el
ső számában. Elveit a tulajdonos
szerkesztő mindvégig megtartotta.
Érdekességként
említhetjük,
ezúttal sem helyi vállalkozóról
van szó. Huss Gyula tulajdonos
főszerkesztőnek - Húsvét Sándor
csak az első néhány hétben volt
szerkesztőtárs - Devecserben
volt nyomdája, ott készültek a la
pok. O adta ki a Somlóvidéki és
a Veszprémi Hírlapokat is, tehát
vállalkozása több lábon állt. De
vecserben lakott, de három napot
Cellben töltött; szerkesztősége a
Gyarmaty téren volt.
Huss Gyula lapja színvonalas
írásaival olvasóközönséget tudott
toborozni. Különösen értékesek a
művelődésüggyel, az egyesületi
élettel foglalkozó írások. Sokat
foglalkozott a szőlőtermesztés
gondjaival, a kivándorlás okai
val, az egészséges életmód köve
telményeivel, és szót emel az e
korban még gyakori párbajok el
len. Feltárja a pénzügyi panamá
kat. Leleplező cikkei miatt gyak
ran támadták. Voltak vitái a me
gyei lappal és a helyi konkuren
ciával. Ugyanis 1902. január 5én Kemenesalja címmel még egy
hetilapja lett a nagyközségnek. A
Kemenesalja több új elemmel
gazdagítja a helyi sajtótörténetet.
Tóth Dezső hivatásos újságíró
szombathelyi, ott a szerkesztő hi
vatal, és ott is adják ki, de a k i 
adók - dr. Marólhy László, dr.
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Pletnits Ferenc, dr. Porkoláb M i 
hály, Zalhureczky Géza - névso
ra már a helyi erők összefogását
jelzi.
Az új lapot társadalmi és köz
gazdasági hetilapként jegyzik,
amit a kiadók Kemenesalja értel
miségének óhajára indítottak,
vagyis réteglapról van szó. Talán
az előbbieknél is lényegesebb,
hogy 1902-1945 között-egy 10
éves ciklust leszámítva - vasár
naponként két hetilap jutott el az
olvasóhoz, amit kevés járási
székhely mondhatott el magáról.
Vas megyében párhuzamosan
két újságot kiadni csak Celldö
mölkön sikerült.
Ez a Kemenesalja azonban
nem lett komoly vetélytársa a
Kis-Czell és Vidékének. Köszön
hető ez Huss Gyula felkészültsé
gének, de úgy is fogalmazha
tunk: a két lap kiegészítette egy
mást.
Változott a helyzet 1905. janu
ár l-jével. Ekkor indult útjára a
Dinkgreve Nándor nevével fém
jelzett, 40 éven keresztül megje
lent nagymúltú Kemenesalja. A
változás nagyon lényeges, mert
ettől kezdve a tulajdonos, a szer
kesztő, a kiadó és a nyomda is
helyben van, nem beszélve
Dinkgreve egyéb tevékenységé
ről.
Huss Gyulának és Dinkgreve
Nándornak több kemény vitája
akadt, amin az olvasók jól szóra
koztak. Maradva Huss Gyulánál,
ellenfelei is elismerik: ügyes tol
lú munkása volt a vidéki sajtó-
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nak. A Kis-Czell és Vidéke 1916
júniusában szűnt meg a háborús
nehézségek miatt, kimondottan
gazdasági okokból. Az előfizetők
nagy része a fronton harcolt, nem
volt, aki hirdessen. A háború
gondokat okozott Dinkgrevé-nek
is.
A hagyományos újságméretű,
6 oldalas hetilap első számából
100 év távlatából is tanulságos
példaként szolgálhat a híroldal,
amit terjedelmi okok miatt nem
tudunk közreadni. Két teljes ol
dal hirdetéssel is találkozunk.
Kik és mit hirdettek 100 éve?
Rosenthal József bútorkereske
dő, kárpitos mester bútorraktárát,
kárpitos műhelyét. Kövesy Vil
mos borbély és fodrász illatsze
reit, tájképes levelezőlapjait, bor
bély- és fodrásztermét. Bleuler
Pál úri és női divatáru üzletét,
Reich Imre ácsmester deszka- és
épületfa-kereskedését, tetőzetek,
toronysüvegek, vízi és száraz
malmok építését, Feuerstein Mór
szobafestő és mázoló üzletét, a
Vörösmarty Könyvnyomda (Devecser) különböző szolgáltatásait
és egy országos cég azbeszt ter
mékeit ajánlotta. Egy egész olda
lon hirdetett a Triestí Általános
Biztosító Társulat
Már utaltam rá, a Kis-Czell és
Vidéke a meghirdetett irányvo
nalát végig megtartotta. Irányvál
tás nem, csak címváltozás történt
alapnál. 1904. január 3-ávalalap
címe Kemencsvidékre változott,
A címváltozást az motiválta,
hogy 1904. január 1-gyel a KisCzell településnevet felváltotta a
Celldömölk elnevezés, miután
NcmesdömÖlk
és
Kis-Czell
egyesült. A szerkesztő bizonyára
úgy gondolta, a már ncmlétező
helység nevét tájegység nevével
helyettesíti. Később, amikor
megint két lapja lett a település
nek, az új már Celldömölki Hír
lap néven indult.
Káldos Gyula
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Somló-hegyi megemlékezés
A Magyar Demokrata Fórum
hagyományt teremtett azzal,
liogy minden év júniusának
utolsó vasárnapján megemléke
zik Antall Józsefről, első szaba
don választott miniszterelnö
künkről, és a hozzá elválasztha
tatlanul kapcsolódó szabad
ságról. Ezt a napot a Szabadság
Napjának nevezik.
Kell-e a szabadságról külön
megemlékezni, hiszen azt hin
nénk, ez mindnyájunk alapvető
joga. A szentírás szerint is: „A
szabadság lelkét kaptátok, nem
pedig a szolgaságét!" Népünk
történelme rácáfolt erre, hiszen
a történelem iránt nem különö
sebben érdeklődő ember is tud
ja, hogy a mi históriánk java ré
sze küzdelem a szabadságért, és

a vége szinte mindig elbukás,
rabság! Kár lenne tagadni,
hogy valódi
szabadságunk
visszanyeréséhez hozzájárultak
azok a nemzetközi politikai kö
rülmények, amelyek a szovjet
birodalom összeomlását hozták,
így téve lehetővé azt, hogy néhai
miniszterelnökünk az 1991-es
Somló-hegyi ünnepségről Prá
gába repüljön, aláírni azt az ok
mányt, hogy kilépünk a gyűlölt
Varsói Szerződésből...
A fentiekre emlékeztünk júni
us 27-én a sokat látott, öreg
Somló-hegy lábánál. Igaz, nem
voltunk húszezren, mint 8 évvel
ezelőtt, hiszen az ősi magyar be
tegség - a széthúzás, viszályko
dás - nem kímélte az MDF-et
sem. A szépszámú ünneplő tö

megben örömmel üdvözöltük a
Sopronból, Szombathelyről, Bu
dapestről és az ország szinte
minden részéből érkezett bará
tainkat. A Himnusz elhangzása
után Horváth Sándor színmű
vész
szenvedélyes
hangon
mondta el Antall József egykori
beszédét, majd a rendezvényen
megjelent Magyar Demokrata
Néppárt, a Magyar Vállalkozók
Pártja, a Magyar Keresztyénde
mokrata Szövetség és a Magyar
Demokrata Fórum elnökei kö
szöntötték a megjelenteket. Rö
vid beszédeikben reményüketfe
jezték ki, hogy ez a találkozó a
keresztény-konzervatív
erők
együttműködésének
kezdete
lesz. Ez az együttműködési szán
dék azért örvendetes, mert -

itála Istennek! - nem választá
sok előtt fél, hanem 3 évvel be
szélnek róla és próbálnak csele
kedni.
Alkalmam volt rövid beszél
getést folytatni dr. Antall Jó
zsef nével, miniszterelnökünk öz
vegyével. Kérdésemre elmond
ta, hogy boldogsággal tölti el az
emberek ragaszkodása, tisztele
te, bár tudja, hogy ez néhai fér
jének szól — tette ftozzá szeré
nyen. Megtudtam tőle azt is,
hogy változatlanul ragaszkod
nak Somlóhoz, a hegy környé
kén élő emberekhez. Ezt azzal is
kifejezték, hogy nemrégiben itt
tartották egyik fiuk esküvőjét.
Üdvözletét küldte általam a
celldömölkieknek! Szép kulturá
lis műsorral, majd a hegy tete
jén koszorúzással zárult az em
lékezetes ünnepély.
PŐcze Istvánné

Millenniumi világbéke-futás Celldömölkön át
A milleimiumi világbéke-futás programja városunkat is érinti. E
világméretű mozgalomnak küldetése és már gazdag története,
hagyománya van. A világbéke-futás olimpiai stílusú váltófutás,
amelyhez felnőttek, gyerekek, futók és .jiemfutók" csatlakozhatnak
egy pár méteren, vagy akár sok kilométeren keresztül. Az idei a
millenniumra való tekintettel egész éven át tart, Európában 44 orszá
gon halad keresztül. Jelmondata több van, lényegét az alábbi adja:
„Álmodj szüntelen, / Egy napon világbéke álmod / Betölti majd az
egész világot" /
Évek során az eddig megtett teljes útvonalon a futók a hét kontinens
90 országában 400 000 kilométert, vagyis a Föld és a Hold távolságát
érték el. 1995-ben a békefáklyát Gennagyij Sztrekalov orosz űrhajós
felvitte a Mir űrállomásra is. II. János Pál pápa 1997-ben a Vatikánban
15 ezer ember jelenlétében megáldotta a lángot. Londonban 1995-ben
200 ezer ember jelenlétében olyan békefáklyát gyújtottak, amely
örökké fog égni.
Magyarország hatodik alkalommal vesz részt az eseményen, most
július 28-a és augusztus 5-e között hat útvonalon zajlik az esemény.
Mellékeljük az V. útvonal táblázatát, amely tájékoztat a legfontosabb
adatokról.
A minket érintő teendőkről a szervező, Katavicsné Száraz Erzsébet
tud részletes felvilágosítást adni bárkinek. Cím: Szombathely, Zanati
út 7/a, telefonon: 94/312-750/21- (8-15.00 óráig).
Hazánkban a hat útvonal bármelyikén részt lehet venni. Fizetni
természetesen nem kell, ha valaki hosszabb távra vállalkozik, a saját
ellátásról rnindenkinek magának kell gondoskodnia.

Celldömölk városa méltóan kívánja fogadni az érkezőket 1999.
július 28-án a Kemenesaljái Művelődési Központ előtti téren. A szer
vező mindenki tudomására hozza, hogy a világbéke-futás egy nem
zeti, vallási és politikai érdekektől mentes szervezés, amely kizárólag
önzetlen támogatásból tartja fenn magát. Hisznek abban, hogy a sport
a béke terjesztésének erőteljes eszköze lehet. „Tégy Te is egy lépést
a békéért!"
DJ.

V. útvonal: Szombathely-Celldömölk-Veszprém-Komárom
Dátum
07. 28.
szerda

Helység
Szombathely
Zanat
Nemesbőd
Vát
Sárvár
Sárvár hegyközség
Sitke
Nagysimonyi
Tokorcs
Celldömölk
Mersevát

Út
86-os
86-os
86-os
86-os
86-os
alárendelt
alárendelt
alárendelt
alárendelt
alárendelt
alárendelt

Távolság (km)
0
8
2
3
14
3
5
4
4
4
6

Idő (perc)
0:30
0:50
0:15
0:20
1:20
0:20
0:30
0:25
0:25
0:25
0:40

Érkezési idő
8:00
9:20
9:35
10:00
11:20
12:10
12:40
13:05
13:30
14:05
15:10

Indulási idő
8:30
9:20
9:40
10:00
11:50
12:10
12:40
13:05
13:40
14:30
15:20
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Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának története
és fejlődési iránya a I I . világháborúig (3. rész)
„ és mindig a szegény lesz nyomva leginkább, kin mégis
Isten és ember törvénye szerint leginkább könnyítenünk kel
lene, kit azonban - a közmondás szerint, igazán szólva - még
az ág Is húz."
Kossuth Lajos
(Pesti Hírlap, 1841. nyárelő hó 9.)
t r

A Szegényügyi Bizottság felépítése, tevékenysége
A szegényell átáshoz szükséges összegeket a községi költségvetés
keretében nem tudták biztosítani, ezért Celldömölk Nagyközség elöl
járósága felhívást intézett a polgárokhoz a szegényügy rendezésével
kapcsolatban: „Mindny áj unkát sújtó nehéz gazdasági viszonyokat
azok érzik legjobban, akiknek semmijük sincs, s akik a mindennapi
keresetükből élnek, s azok akik már munkából kiöregedtek, vagy testi
hibájuk folytán munkára képtelenek. Ezekről a társadalomnak kell
gondoskodni, mert az állam és a község képtelen." Az 1929. évi
szegényügyi jelentés szerint a községi szegények száma 8 (a szegény
házba voltak elhelyezve), s időközönként a szegényalapból segélye
zésben részesültek. Az 1930. évi jelentés már 11 községi szegényt
tartott nyilván, akik szintén a szegényházban éltek és 10-15 pengő
összegű" segélyt kaptak. Alsóságon négy szegény volt 1930-ban. A
község egy szegényházzal rendelkezett, amelyben biztosították a sze
gények elhelyezését. Izsákfán községi szegény a jelentés szerint nem
volt,
A nagyközség elöljárósága megértve az idők szavát megtette az
első lépést, és a továbbiakban Celldömölk polgárainak a megértésén
és áldozatkészségén múlott, hogy az arra érdemesek és tényleg rászo
rulók megélhetése biztosítva legyen. Ezen célból a képviselő-testület
megalakította a Szegényügyi Bizottságot, amelynek tagja az elöljáró
ságon kívül Jardin Bernardin apát kormányfőtanácsos, dr. Peitnits
Ferenc ügyvéd kormányfőtanácsos és Németh Károly ipartestületi
elnök. Ez a bizottság 1930. február 26-án tartotta az első ülését. Az
önként jelentkező hölgyekből pedig gyűjtő bizottságot alakított, akik
a körzeti beosztás mellett végezték a gyűjtést. A bizottságok tagjai a
nagyközség bélyegzőjével ellátott gyűjtőívekkel házról házra jártak, s
följegyezték a segélyezésre szorulókat és bejelentették a Szegényügyi
Bizottságnak..
A község területe hét körzetre volt osztva. Fontos volt, hogy a
bizottsági tagok az adományokat nem vették át, csak feljegyezték,
hogy ki milyen mértékben óhajt e nemes akcióban önszántából részt
venni.
Az adományokat pedig a község elöljárósága gyűjtötte össze. Az
adományokat következőképpen lehetett felajánlani:
1. Egyszer, s mindenkorra szóló készpénzadomány.
2. Bizonyos ideig havonta fizetendő készpénzadomány.
3. Egyszer, s mindenkorra szóló természetbem' adomány (liszt, cu
kor, zsír, tej, hűs stb.).
4. Bizonyos ideig havonta beszolgáltatandó természetbeni ado
mányt.
5. Esetleg egyéb formában.
Az adományokból havi 300 P folyt be, amit minden hónap 15-én
osztottak szét. Azoknak, akik legalább havi egy pengőt ajánlottak fel,
a nagyközség „A koldulni tilos, segélyezés megváltva" feliratú táblát
ígért! * Hamarosan azonban az adományok egyre apadtak, és a fel
ajánlott összegek sem folytak be.
Celldömölk Nagyközség képviselő-testülete humánus tevékenysé
gével 6 évvel megelőzte az 172.00011936. MB rendeletet, amely a
szegényügyet központilag rendezni kívánta. A rendelet vezette be az
JEgyi normát", amely a hatóságnak, a társadalomnak és a feleke
zeteknek az összefogását jelentette a szegényekről szóló gondolkodás
terén. Az első sikeres kísérletek után a belügyminisztérium a
180.000/36. sz. rendelettel országosan kötelezővé tette a már „magyar
normának" nevezett szegényellátási rendszert. Szervei pedig a Sze
gényügyi Bizottságok voltak, amelyek a hármas szövetségben a kitű
zött célok elérését segítette (hatóság + társadalom + felekezet).
A „nyomorenyhítő bizottság" 1931-ben a járás községeiből 300 kg
búzát, 375 kg rozsot, 4900 kg burgonyát, 160 kg babot kapott az
5

uradalmakból azért, hogy a nincstelen szegények között szétosztják.
A bizottság 1932. február 13-án tartott ülésén a főszolgabíró kérte,
hogy a gyűjtést továbbra is folytatni kell s maga is azon lesz, hogy a
főispán útján a kormánytól kapjanak ínségsegélyt, mert különben a
szegényeket nem tudják segíteni. Felhívta a figyelmet a tejakciók
szervezésére is. Sajnálattal közölte, hogy a gabona beőrléséből szár
mazó korpából sajnos már nem tudnak az igényeknek megfelelően
szétosztani. Több éve működő szegény gondozó bizottság legkiemel
kedőbb tevékenységet 1938-ban fejtett ki a község nehéz gazdasági
viszonyai ellenére. A gyűjtések önkéntes megajánlása útján történtek
továbbra is, mely során 3290 pengő gyűlt Össze. Dr. Bisinszky András
gyógyszerész 162 pengőt adományozott A főszolgabíró, Horthy ak
ció címén átadott 230 P-t. Közgyám útján a sokgyermekes anyák 50
pengő segélyezésben részesültek. A megajánlott összegekből rend
szeres természetbeni támogatásban részesült 45, és állandó segélyben
pedig 25 család. A nagyközség is jelentős szociális gondoskodást
fejtett ki. A szegények között 1938-ban 6325 pengőt osztottak ki.
Átlagos segély: évi 102 P, legkisebb 55 P, legmagasabb 440 P. A
szegénygondozó bizottságnak a szegényellátás mellett célja volt a
koldulás megszüntetése is. A beszámolójukban tájékoztatták a polgá
rokat arról, hogy az új év első napjaiban ismét újra indítják a gyűj¬
tőíveket - fogadják szeretettel és áldozatos szívvel - adakozzanak!
A fentiek alapján megfogalmazható, hogy a kormányzatnak a szo
ciális célkitűzéseinek valóra váltásában nagyobb áldozatkészséggel
és források biztosításával nagyobb szerepet kellett volna vállalnia a
nyomor enyhítésében.
59
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A szegényügyi igazgatást segítő jótékonysági
egyesületek, szervezetek és társulatok
A községek a szegényügyi igazgatás terén egyre inkább növekvő
feladataikat a rendelkezésre álló költségvetési fedezet elégtelensége
miatt nem tudták kielégítően megoldani. A községek vezetőiben és
tisztviselőiben hiába volt meg a jobbító szándék a szociális gondozás
terén, forráshiány miatt szándékuk meghiúsult. Miután a hatósági
gondoskodást sok esetben kisegítette a helyi társadalom jótékonysága,
a Magyar Királyi Belügyminiszter 196.000/1936. X. számú, január
21-én kelt levelében valamennyi vármegyei törvényhatóság első tiszt
viselőihez fordult, hogy tájékozódjon, a községekben milyen jóté
konysági egyesületek működnek. Az egyesületek közül melyek fej
tenek ki a szegényellátás szempontjából figyelemreméltó tevékeny
séget.
Celldömölk nagyközség jegyzője a főszolgabírónak felterjesztett
jelentésében hét jótékonysági egyesület munkájáról számolt be. 1935ben összesen 1.325.79 P pénzsegélyt, természetben pedig tejet, élel
miszert, ruhaneműt, hintőport stb. osztott ki szegény családok és se
gítségre szoruló egyének között. A kérdőíveket havonta a tényleges
állapotnak megfelelően jelentetlék. A II. számú kérdőív 24 kérdésre
terjedt ki, mely részletesen tartalmazta a községek szegényellátásával
ÜL szociális gondozásával kapcsolatos tevékenységeket. Pl.: köz
segélyre szorultság oka, módja, egy személyre eső napi költsége fel
tüntetése, népkonyha és szegényház működése, milyen ellátást kap
nak, külső Egri norma szerinti gondozásban ellátottak száma, családi
ápolásba kiadottak száma, a község éves költségvetésében jóváha
gyott (szegényügy és népjólét) fedezet összege stb.
A jótékonysági segédegyletek közül a kiemelkedő tevékenységet
végzettek közül az alábbiakat ismertetem:
A MAV Temetkezési Segélyegylet 1903. nov. 19-én alakult. Az
alapszabályát 37894/1904 szám alatt 1904. április 22-én hagyta jóvá
a Királyi Belügyrniniszter. Kis-Czellben az egylet célja a családfő és
a családtagok segélyezése halál esetén. Vagyonát az ajándékok, ha
gyományok, az alapítók díjából keletkezett kamatok, előadások, estélyekből befolyó jövedelmek, létesítményeinek jövedelme volt. Ala
pító tag csak 50 K befizetése által lehetett valaki. Rendes tagok,
rendszeres állást betöltő alkalmazottak voltak, akik a 45. életévet még
nem töltöttek be. Pártoló tagjai feddhetetlen jellemű egyének lehettek,
akik három éven át legalább 6 K-t adományoztak. A tagsági díjat
62
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czelli úri hölgyek az Erzsébet NőEgylet tagjai nemes tetteikkel 1900ban 80 K™ 1901-ben 3/4 Öl fát és 28 K ' , 1904-ben 73 K 50 fillért ,
1913-ban a húsvéti ünnepi művész estélyük tiszta jövedelmét 110 K
Törzskönyvi IspszimlZ-JJi'
osztott szét a város szegényei között vallás különbség nélkül.
Az alsósági iparosok „TemetkezésiSegélyegyletének" alapszabálya
Feltételi igazolvány.
1911 októberében készült el, és a belügyminiszter 1912. február 8-án
hagyta jóvá. Az egylet célja volt az egylet tagjai halálesetében segély
A lig vezeLék éa kereszlneve
nyújtása temetkezési célokra. Az egylet tagja lehetett minden fedd
hetetlen előéletű helybeli önálló iparos és iparossegéd, aki az egylet
A tag szülelelt
helységbe
pénztárába évenként 2 K tagsági díjat fizet. Az egylet a rendes
tagjának temetési költségekre 50 K segélyt nyújtott Ezt a segélyt
másra átruházni nem lehetett, és a családtagokra sem terjedt k i .
A t»g foglalkozási
.
j**^**^
Azonban a taggal közös háztartásban élő szülők, törvényes neje és
A lag lakhelye
4
1
^
.
^
annak közös háztartásban élő szülői temetkezés alkalmával tisztelet
A lig családi íllapota inda, nűLeu,
rtm-i-gr)
^'•tod
adásban részesültek. Ami azt jelentette, hogy temetésen az egylet
napján.
képviseltette magát és díjtalanul használhatták az egyesület lámpáit
és egyéb szerelvényeit. Az egylet felosztása esetén - fogalmazott a
38. §-ban a szabályzat - az összes vagyont az Alsóság községnek kell
átadni mint alapítványt Az alapítvány kamataiból a szegény sorsú
iparosok segélyezését oldják meg. Az egylet vagyona: az alaptőke,
melyet az ajándékok, tagsági díjak, hagyományok, kamatok, az elő
adásokból ill. estélyekből befolyt jövedelmek képezték.
A Szociális Misszió Társulat célja a szociális munka kiépítésének
havonként 40 fillérben állapították meg, és negyedévenként előre f i 
zették be az egyesület pénztárába. Beiratkozás 1 korona, jelvény 90 előmozdítása volt, ebből a célból igyekeztek összefogni a katolikus
fillér volt. Az egylet azonnali segélyt nyújtott a családfő elhalálozása nőket Tagjai 1922-ben Berecz Lajosné, Deli Józsefné, Vida Ida fá
esetén 100 K-ig, törvényes nő 60 K-ig, 5 éven aluli gyermekeknél 20 radságot nem ismerve járták a házakat könyörületre indíttatva a hí
K-ig, 5-10 éves gyermekeknél 30 K-ig, 10-15 éves gyermekeknél 40 veket, hogy a szegények húsvéti ajándékokban részesüljenek . 1923.
K-ig. 10 éves tagság után 25%-kal, 20 éves tagság után 50%-kal november 10-én pedig a Griff szállodában táncestélyt rendeztek a
felemelték a segélyek Összegét, ha az egylet anyagi viszonyai meg szegény gyermekek karácsonyi felruházására. Az estélyen szerepeltek
a zárda gyerekei, a tisztelendő nővérek. Az előadásukkal növelték a
engedték.
A Kis-Czell állomáson létesített korszerű fürdőt az igazgatóság sápadt, didergő gyermekek örömtelibb, boldogabb karácsonyát. De
engedélye nélkül más nem használhatta a vasúti alkalmazottakon kí hozzájárultak ahhoz is, hogy karácsonyi kalácsra, cipőre és ruhára is
vül. A gőz- vagy kádfürdőt az egyleti tagok 10 fillérért, a pályaorvosi jutott a bevételből.
A Szent Erzsébet Kongregáció az első világháború utolsó évében,
utalvánnyal ellátott betegpénztári tagok is 10 fillérért, a betegpénztár
1918. augusztus 15-én avatta fel Celldömölkön gróf Mikes János
terhére folyósítás útján használhatták gyógycélból. Kívülálló, nem
egyleti tagok 40 f-ért, a betegpénztámak tagjai s nem egyleti tagok megyés püspök. A kongregáció 25 éves jubileumát ünnepelte 194320 f-ért használhatták a gőz- vagy kádfürdőt. Halva született gyer ban. Áldozatos munkájukkal enyhítették a gondoskodásra szorulók
mekek után temetési segély nem járt. Az egylet ügyeit a választmány, nyomorát.
Bajtársi Szolgálat elnöke Kirchner Elek, igazgató főmérnök büszke
a közgyűlés és az elöljáróság intézte. Elnöke Szakónyi József, alel
nöke Ihász Antal, pénztárosa Bozzay Zsigmond. Dr. Hetthéssy Elek volt szolgálatának országos viszonylatban is kiemelkedő munkájára.
aMÁV temetkezési Segélyegyletnek 50 K-t adományozott, ezért dísz A legnemesebb célja volt a bevonultak megsegítésére szoruló hozzá
elnökévé választották, és az alapítók sorába felvették. 1925-ben tartozóit anyagi, erkölcsi és - ha szükséges - jogi segítségbe része
szintén jelentős összegű adományt kapott az egylet a Kemenesaljái sítse. Anyagi segítségért viszont a közönséghez fordultak. A szol
Közgazdasági Hitelbanktól 500 ezer K, a Kemenesaljái Takarékpénz gálat 1942 júliusában alakult, de a működését szeptemberben kezdte
tártól 100 ezer K . Sokéves tevékenységük alatt az egyesület tőkéje meg. Rendszeres gyűjtési munkájuk során az egyházak karitatív mun
megnövekedett, s biztosítása céljából a Petőfi u. 26. számú házat kájának bekapcsolásával, igénybe vették havi felajánlás alakjában. A
felajánlott havi összegeket hitelesített gyűjtőkönyvecskékbe felje
megvásárolták.
Füzesi József elnök, Nagy Dénes titkár és Békeffy György pénz gyezve a ,J_eventék" gyűjtötték össze díjtalanul. A hadbavonultról
táros közgyűlési jelentése szerint 660 I . osztályú, 47II. osztályú tagja kartotéklapokat fektettek fel, s a kiválasztott támogatásra szoruló csa
volt az egyesületnek. 1941-ben már 8633 P folyt be a tagdíjakból. ládok mellé az egyházak családgondozónőket jelöltek ki. A gondo
5447 P segélyt fizettek ki két elhunyt tag után. Az egylet tőkéje zónők állandóan figyelemmel kísérték á családok anyagi, erkölcsi
készpénzben és tőkében 32 207 P. A közgyűlés 26 tagú választmányt helyzetét
és hat zászlóvivőt választott meg.
A befolyt összegeket bank folyószámlára fizették be közvetlenül.
Következő évben tagdíjemelést végeztek elsősorban abból a célból, Hitelkeretet is biztosítottak a rászorultak három csoportjának. Az első
hogy 3-4 vasutas hadiárva felnevelését a megemelt díjakból fedez- csoportba tartoztak a kettő vagy több kiskorú gyermekes családok, a
második csoportba az egy kiskorú gyermekes családok, harmadik
zék.
hí Erzsébet Nőegylet 1898. október 5. ülésen megalakitottnak nyil csoportba az elaggott tehetetlenek. A hitelkeretek felhasználását rend
vánította az egyesületet. Elnöknek Schiber Bernátné úrnőt, titkárnak szeresen ellenőrizték a családgondozók. 1942-1944 között 126 db
dr. Scheibert Zsigmond ügyvédet választotta. Alapszabályát, mely bevásárlási könyvet adtak ki, általában 10—30 P között terjedő havi
1898. október 5-én készült a Magyar Királyi Belügyminisztérium hiteikeretekben. A havi segélyezettek száma: legkisebb 19; legna
124565/V. b. k. alatt hagyta jóvá. Az egylet céljának segélyezést és gyobb 62 volt. Ezenkívül kiosztott 150 kg kappant, 8 szekér össze
gyámolítást tűzte ki, az állandóan letelepült szegények, munkaképte aprított fát, 32 szeretetcsomagot A Bajtársi Szolgálat hazafias mun
len özvegyek, elhagyott betegek és árvák és a környék szegények kája során 1943. május 15-én, a bevonultak hozzátartozóinak kiosz
totta a havi segélyt
körében.
Az egylet tagja lehetett minden jó erkölcsű nő, aki magát beíratta
A Levente Szervezet pedig a bevonultak családtagjainak fát, szenet
és az alapszabály szerint kötelezettségeket teljesítette, pl. hetente 10 díjtalanul hazaszállította, akik nem tudták megfizetni a fuvart Kérés
fillér tagdíjat fizetett. Az egylet szabályzatának 14. §-a szerint segélyt re, összevágták a fát és elvégeztek minden olyan munkát, amellyel
nyújtott a helybeli és vidéki szegényeknek, aggoknak, özvegyeknek, segítséget nyújthattak a Tászoruló egyéneknek, de a köznek is. 1943
árváknak rendszeres ill. rendkívüli pénzsegély útján. Gondoskodott júniusában, a hadtest hazatérésekor 90 terítékes szeretetvendégséget
arról, hogy az elhagyott betegek orvosi segélyben részesüljenek. Se rendezett a hazatérő katonák részére.
gélyt nyújtott továbbá tisztességes hajadonoknak is férjhezmenetelük
(Folytatjuk)
alkalmával. Az egylet csak írásbeli kérelemre segélyezett. A kisVargáné Bodor Katalin
"emetkezésí
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egyedülálló

teljesítménnyel

Felsőbb osztályba lépett a CVSE-Antók Nyomda
Ünnepel Celldömölk labdarúgást szerető társadalma. Példát
lan teljesítménnyel a CVSE-Antók Nyomda labdarúgó-csapata
bajnok lett az NB D l . Bakony-csoportban. A csapat a megsze
rezhető bajnoki pontok több mint 92 százalékát gyűjtötte be, és
már hét fordulóval a bajnoki idény zárása előtt, minden nemzeti
bajnokságban szereplő együttest megelőzve, végül is 30 pontos
előnnyel elnyerte a megtisztelő bajnoki címet.
Az éremosztás után adott
visszatekintést a bajnokságról
Fedor Sándor, a csapat népszerű
edzője. Azzal kezdte a beszélge
tést, hogy a szakosztály ennyivel
tartozott Antók Zoltán szakosz
tály-igazgatónak, aki e pompás,
országosan is egyedülálló telje
sítményhez a nyugodt és gondta
lan hátteret biztosította. (Az
utánpótláscsapatok is bajnoksá
got nyertek.)
- Csapatunk lényegében az el
ső mérkőzések után élről nyert.
A vezetést a negyedik fordulót
követően egyszer sem adtuk ki
kezünkből. A mérkőzéseken 21
játékos lépett pályára. Szép Ta
más és Lengyel Miklós vala
mennyi találkozónak részese

volt. A bajnokságban szerepelt
játékosok: (Zárójelben az első
szám a mérkőzések számát, míg
a második a pályán töltött időt
jelöli). Szép Tamás (30, 2685
perc). Lengyel Miklós (30,
2575). Bognár Zoltán (29,2536).
Latyák Tamás (28, 2486). Csákvári Zsolt (27, 2430). Szálai Zol
tán (29, 2398). Szőllősi Róbert
(28, 2262). Stieber Gábor (25,
2077). Lukács Ede (22, 1805).
Elekes Attila (19,1359). Győrvá
ri Gábor (26, 1324). Dobány Gá
bor (19, 1246). Kelemen Kornél
(21, 1230). Hegyi László (14,
1218). Orsós Zsolt (13, 414).
Molnár Tibor (19,389). PéczKároly (9, 322). Szabó Levente (3,
44). Nagy Zoltán (1, 15) és As-

bóth István (2,12). A csapat gól
királyi címét Szálai Zoltán 15
góllal érdemelte ki. Ót követik:
Bognár Zoltán 14, Szőllősi Ró
bert 9, Csákvári Zsolt, Kelemen
Koméi és Lengyel Miklós 7-7,
Hegyi László és Latyák Tamás
6-6, Elekes Attila 4, Dobány Gá
bor 3, Győrvári Gábor és Molnár
Tibor 2-2, valamint Orsós Zsolt
1 találattal.
Az edző úgy ítélte meg, hogy
a bajnokságban Bognár és Csák
vári végig egyenletes teljesít
ményt nyújtott, Győrváriról pe
dig megállapította, hogy egyen
letesen fejlődött. Természetesen
a csapat többi játékosának a tel
jesítménye is példás volt. A ne
héz pillanatokban mindig akadt
egy-egy olyan játékos, aki át tud
ta venni a hajóskapitány szere
pét. Ilyen volt: Latyák, Elekes,
Stieber, Lengyel, Szőllősi, Szá
lai. A tavasszal hozzánk került
Hegyi beilleszkedése után nem
csak gólpasszaival, de remek

góljaival is kivívta a közönséj
szimpátiáját. Sajnálta az edző
hogy Elekes sérülése miatt kéve
sebbet játszott, vele még eredmé
nyesebb lett volna a csapat.
- K i kell emelni azt is, hogy i
fegyelem terén sem volt szégyen
kezni valónk - folytatta a veze
tőedző. - Mindössze két kiállítáí
történt, és csupán 35 percig vol
tunk emberhátrányban emiatt A
kiállított játékosok nem durvasá
gért, hanem kezezésért és máso
dik sárga lapért kellett, hogy el
hagyják a pályát. Dicséretes voll
a csapatszellem és töretlen s
győzni akarás. Ezt bizonyítja,
hogy a bajnokság megnyerése
után sem álltak le a fiúk, az utol
só hét fordulóban is mérkőzésről
mérkőzésre mindent megtettek a
győzelemért. Egy szerencsétle
nül sikerült meccs kivételével ve
retlenül szerepeltek, amit minden
játékosnak megköszönök.

A CVSE-Antók Nyomda bajnokságot nyert csapata. Felső sor: Lengyel Miklós, Csákvári Zsolt, Latyák Tamás, Bognár Zoltán,
Dobány Gábor, Kelemen Kornél, Szőllősi Róbert, Elekes Attila. Középső sor: Szép Tamás, Gasztonyi Csaba szakosztályvezető,
Sebestyén Attila pályaedző, Fehér László ügyvezető elnök, Fedor Sándor vezetőedző, Antók Zoltán szakosztály-igazgató, Pintér György
kapusedző, Szabó Ferenc technikai vezető, Sott Zoltán gyúró, Nagy Zoltán. Alsó sor: Lukács Ede, Bodor Tibor, Szabó Levente,
Györvári Gábor, Szálai Zoltán, Hegyi László, Molnár Tibor, Stieber Gábor.
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- Már említettem, hogy a jó
szerepléshez a szükséges háttér
adott volt - folytatta az értéke
lést. - A csapatszellem kialaku

eredmények - események ^ SPORT 4>
lását és a csapat összekovácsolá
sát nagyban elősegítették a nyári
holland és a téli Marcali edzőtá
borozások, ahol tökéletesen meg
tudtuk alapozni a csapat fizikális

Sikerek
az utánpótlásnál
Az évekkel ezelőtt elfogadott városi sport
koncepció előirányozta a színvonalas labdarú
gó-utánpótlás megteremtését. Ennek megfelelő
en az Eötvös iskolában minden korcsoportban
megalakították a csapatokat, és a fegyelmezett,
szakszerű munka az idei évben már eredmé
nyekben is megnyilvánult. Az iskola és a város
történetében először a 3-4. osztályos csapat a
diákolimpia országos döntőjén vehetett részt
Fonyódon, ahol mindössze egy vereséget
elszenvedve a 7. és 10. hely között végzett. A
csapat edzője Kazári József, aki a siker
hátterében a jószíntű szakmai munkát, a nyu
godt anyagi hátteret, és egy kicsit a szerencsét
is látja.
Szintén várostörténeti jelentőségű, hogy
ugyanezen csapat, valamint az 1-2. osztályosok
együttese bejutott a GOLIAT MC Donald's Ku
pa országos döntőjébe, ahol az 1-2. osztályos
csapat a 16. helyet, míg a 3—4. osztályosok megismételve a remek diákolimpiai szereplést a 10. helyet szerezték meg. Növeli a helyezések
értékét, hogy másfél nap leforgása alatt 9 mér
kőzést kellett játszaniuk a fiúknak, mely önma
gában is tiszteletre méltó teljesítmény.
A gyerekfoci előretörésében természetesen
a városban dolgozó más szakemberek mun
kája is benne van, hiszen Szabó István, Do
hány Gábor és Szemenyei Károly szintén ré
szesei a sikernek.

erőnlétét is. Az erőnlétnek kö
szönhetően mérkőzésről mérkő
zésre támadószellemben tudtunk
pályára lépni, és rá tudtuk kény
szeríteni ellenfeleinkre akaratun
kat. A jó eredményeinknek tehát
ez volt az egyik legfontosabb
összetevője, valamint az, hogy
mindvégig baráti hangulat ural
kodott az öltözőben. Hétről hétre
vidám és elégedett játékosokkal
találkoztam az edzéseken, s így
könnyebb volt Őket munkára ser
kentenem.
— Remélem a szurkolóink is
elégedettek voltak a csapat telje
sítményével. Ok szép számban
kísérték el a csapatot idegenbe is,
s ha kellett, a buzdításukkal átse
gítették a fiúkat a nehéz perce
ken. Felejthetetlen marad szá
munkra a Lenti TE elleni mérkő
zés utáni közös Öröm, ami aztán
másnapig tartó ünneplésbe tor
kollott. Köszönet a szurkolók
nak! S ha már a köszönetnél tar
tok, akkor mindenek előtt Antók
úron kívül köszönjük Balogh
Zsolt úrnak, Celldömölk város
polgármesterének, Makkos Ist
ván úrnak és az összes önkormányzaü képviselő úrnak támoga

Megvonva az éves mérleget, inponáló ered
ményekről számolhatunk be. A különböző korú
Eötvös-csapatok 16 kupán vettek részt, ahol 4
'első, 8 második, 4 harmadik helyet szereztek.
Külön öröm, hogy a képviselő-testületi döntés
szerint megnyugtatóan rendeződni látszik az
utánpótlás támogatása, s ez azt jelentheti, hogy
az eddigi szép sikereket bizonyára még továb

tó jószándékát, amit a feltételek
javítása és megteremtése terén
nyújtottak az utaztatásban, a lé
tesítmények építésében. ígérjük,
hogy a lehető legjobb eredmé
nyekkel igyekszünk meghálálni a
labdarúgásról való gondosko
dást.
- A bajnokság megnyerésén
túl csapatom remekül helyt állt a
Magyar Kupa megyei selejtező
mérkőzésein és 29—l-es gólkü
lönbséggel bekerült az országos
selejtezőbe. Három hét megérde
melt szabadságot kaptak a labda
rúgóim. Természetesen a szabad
ság ideje alatt a szakvezetés nem
maradt tétlen, hiszen a következő
céljaink elérése érdekében né
hány erősítésre is szükség lesz.
Sokat fogunk azért közösen dol
gozni, hogy a labdarúgás átszer
vezése után is kvalifikálni tudjuk
magunkat a legmagasabb amatőr
osztályban - fejezte be a beszél
getést Fedor Sándor edző.
Kívánjuk, hogy céljaikat való
sítsák meg, és az NB II-ben is
szerezzenek sok szép felejt
hetetlen percet, jó szórakozást a
Celldömölkön és Kemenesalján
élő szurkolóknak.
- tim -

biak követik. Képünkön a diákolimpiai helye
zett 3-4. osztályos csapat Álló felső sor: Ger
gely Ádám, Pongor Zsolt DÖbrÖnte László, Ko
vács László, Magyar László. Álló sor: Sebes
tyén Dávid, Molnár Zoltán, Németh Bálint, Ba
logh Zsolt, Kazári Ákos. Guggolők: Baranyai
Bálint Gőcze Gergő, Szinger Rajmund. Edző:
Kazári József.
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Harmadszor is Cell-Cup
Molnár János, a Cell Sport
BL szervezőjének tájékoztatása
szerint nem is oly rég még kétsé
ges volt, meg tudják-e rendezni a
kupát. Mostanra már biztossá
vált, hogy augusztus 8-ától 13áig Celldömölk ismét otthont ad
a nemzetközi kézilabda-feszti
válnak. Január elejére Európa
összes kézilabda-szövetségének
elküldték prospektusaikat, de a
jelentkezések a koszovói háború
miatt kétségessé váltak. A háború
befejezése óta körülbelül 25 csapat
nevezése érkezett meg, s a szerve
zőkremélik, a július 20-ai sorsolá
sig még érkezik néhány.
A rendezvény a hagyomá
nyokhoz híven a sporton kívül
kulturális programokban is bő
velkedik. A mérkőzések a szo
kott helyszíneken és korcsopor
tokban zajlanak, sorozatuk a 12ei (csütörtöki) döntőkkel ér vé
get. A napközbeni meccsek után
a versenyzők és vendégek mellett
a celldömölkiek, a kemenesaljaiak is kulturális programokon ve
hetnek részt Újdonság az első
nap programja, amikor a 10 éves
Eötvös DSE-t ünneplik. Az Eöt
vös DSE történetében négy leg
sikeresebb kézilabdacsapat mér
kőzik egymás ellen, a nap szülői
focival, gulyásfőzéssel, koncert
tel egészül k i .

A programok között immár
hagyományosnak mondható kar
neváli felvonulás, megnyitó, tű
zijáték, könnyűzenei koncertek,
gulyásfőző verseny mellett újak
kal is találkozhatunk. Észtor
szágból aerobic-csoport, Pancsovából népdalokat éneklő magyar
művészeti csoport érkezik, de a
celliek is megmutathatják erejü
ket kamionhúzásban. Augusztus
11-én, a teljes napfogyatkozás
kor különvonat indul a Sághegy
re, ahol meglepetés várja az oda
látogatókat. Sajnos a háborún kí
vül más akadályozó tényező is
mutatkozik a szokásos rendezés
ben, hiszen a színpad elhelyezé
sének kérdése még nyitott (A
tárgyalások lapzártakor még tar
tottak.) A szervezők fontosnak
tartják az eddigi helyszínt, a szín
pad helyét, hiszen a méltó háttér
is rangot ad a rendezvénynek. A
vendégek azért jönnek vissza
Celldömölkre, mert jól érezték
magukat, tetszett nekik a rende
zés, és a turisták ittléte az idegen
forgalom szempontjából sem
mellékes. Remélhetőleg, az Ifjú
sági és Sport Minisztérium, a
Magyar Kézilabdaszövetség és
Makkos István polgármester
védnöksége alatt álló rendezvény
nagy sikerrel, méltó rendezéssel
zajlik.
Tulok G.

M E G Y E I LL OSZTÁLY
Kilenc gól a simonyiak hálójában
Hegyfalu-Szergény 2:1 (1:1) Góllövők: Horváth P., Németh B.,
ül. Elek. Jákfa-Kemenesmagasi 1:3 (1:2) Góllövők: Tóth, ill. Szabó
K. (2), Szabó Cs. Szeleste-Kenyeri 6:1 (3:1) Góllövők: Fazekas (3),
Rozmárt, Peszlen, Ül. Gombás. Ostffyasszonyfa-Kőrismenti 3:1
(1:0) Góllövők: Vörös A. (2), Takács Gy., UL Horváth. Sárvári Vasas-Nagysimonyl 9:0 (4:0) Góllövők: Horváth B. (3), Horváth L,
Kovács Gy., Sinka, Horváth P., Máhr, Hajas (Öngól). Kenyeri-PecöI-Hozer 3:1 (2:0) Góllövők: Csordás, Módos, Császár S-, ill. Dávid.
Kemenesmagasi-Szeleste 3:2 (2:0) Góllövők: Szabó K. (2), Szabó
Cs., i l l . Rozmán (2). Szergény-Jákfa 1:2 (1:0) Góllövők: Kovács,
DL Böröndy (2). Mersevát-Sárvárl Vasas 1:3 (0:2) Góllövők: Hor
váth L., ill. Sinka (2), Horváth I .
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Birkózás
Az Eötvös DSE birkózó szakosztályának versenyzői a szünet előtt
Pápán léptek szőnyegre szlovén, szlovák, osztrák és természetesen
magyar versenyzők társaságában.
Dobogós helyezések: Gyermek korcsoport: 24 kg: 1. Sólymos And
rás, 28 kg: 2. Egervári Gábor. Diák I I . korcsoport: 34 kg: 3. Fertig
Tamás, 45 kg: 2. Gáncs Zoltán.
-vl-

Jubileumi torna Lentiben
A 20 éves városok ünnepi ren
dezvényei között a Négy város lab
darúgó-torna kiemelkedő ese
ménynek számít. A 20., jubileumi
labdarúgótornát az idén Lenti vá
ros rendezi meg július 24—25-én. A
jubileumi tornán megmérkőznek
kispályán is újra a húsz évvel ez
előtt Celldömölkön első alkalom
mal rendezett találkozón szerepelt
csapatok játékosai.
Az eddigi találkozók eredmé
nyei azt bizonyítják, hogy a torna
kimenetele független a csapatok

bajnoki szereplésétől. A mérkőzé
sek mindig kiélezett játékot hoztak,
és sokszor váratlan eredményekkel
végződtek. Erre jó példa már az el
ső celldömölki találkozó is, ahol az
akkori NB Il-es Körmend csapatá
nak meg kellett elégednie a 3. he
lyezéssel. Az elmúlt évben Kör
menden a Lenti TE csapata végzett
az első helyen. Amióta a celldö
mölki csapat a CVSE-Antők
Nyomda nevet viseli, még nem si
került elnyernie a kupát Talán
most sikerül...

A jubileumi torna programja:
24- én szombaton, 17.00 órakor: Körmendi FC-GVSE-Antók Nyomda
18.00 órakor: Lenti TE-Barcsi SC
25-én vasárnap, 9.00 órakor: Lenti TE-Körmendi FC
10.15 órakor: Kispályás selejtező mérkőzések
Celldömölk-Barcs, Lenti-Körmend
11.00 órakor: Barcsi SC-CVSE-Antók Nyomda
14.00 órakor: Kispályás döntők
15.00 órakor: Barcsi SC-Körmendi FC
16.30 órakor: Lenti TE-CVSE-Antók Nyomda
-tlm -

Az NB I I I . Bakony-csoport
végeredménye
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1. CVSE-Antók Nyomda
2. Pápai ELC
3. Lenti TE
4. Ajkai SE
5. Kőszegi SE
6. Jánossomorjai SE
7. FC Keszthely
8. Csornai SE
9. Lébényi SE
10. Kapuvári SE
11. Répcelaki SE
12. Soproni VSE
13. Tapolcai Bauxit-Honvéd
14. Csepregi SE
15. Petőházi CSE
16. Herendi Porcelán SK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

27
15
15
14
13
11
11
10
10
10
9
9
9
8
7
5

2
8
7
9
6
6
6
7
7
6
8
8
8
10
10
6

1
7
8
7
11
13
13
13
13
14
13
13
13
12
13
19

83-18
51-32
46-34
64-32
43-38
51-60
31-41
44-43
39-41
30-55
32-33
45-55
37-53
40-49
34-54
28-60

83
53
52
51
45
39
39
37
37
36
35
35
35
34
31
21
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