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Diákok hónapja 
A június és a július - a közös élmények, 

a felejthetetlen örömök időszaka - már a 
múlté. Elérkezett az augusztus, ami min
denképpen valaminek a végét jelezte. Átad
ja a Itelyél a szeptembernek, amelyet jogo
san nevezhetnénk a diákok hónapjának. 

Sokan ilyenkor - talán a változó idő mi
att - szobánkba zárkózunk, a nyár slágereit 
hallgatva számvetést készítünk az emléke
zetes napokról. Ez így természetes, mind
annyian szívesen átélnénk újra a nyár nyúj
totta boldog perceket. Néhányan még ki-
liasználják ezen csodálatos évszak utolsó 
napjait, több diáknak azonban tanulással, 
isméiléssel telnek ezek az órák. 

Mindannyian másképp készülünk az Ősz
re, az iskolakezdésre. A kisdiákok örömteli 
várakozással, izgalommal, míg a nagyob
bakban {már) megfogalmazódik a köteles
ségtudat, a tanulni akarás. Hiszen ahogy 
volt év végi hajrá, úgy lesz szeptemberi 
drukk is. 

A tanulók egy része könnyen, de vannak, 
akik nehezen szoknak hozzá az iskolához és 
annak velejáróihoz. A szülök pénztárcája 
akaratlanul is nagyobbra nyílik. Ismerjük 
a tankönyvek és iskolaszerek magas árait, 
bár ebben az évben az áfa nulla százalékra 
csökkentésével könnyítettek az egy- vagy 
többgyermekes családok íielyzetén. 

Nemsokára a következő évezredbe lé
pünk át. Ez sokat jeleni a diákok számára 
is. Előny, hogy „tiszta lappal kezdhetünk", 
s a 2000. év új lelietőségeket rejt. Megnyí
lik mindenki előtt egy út, melyen végigha
ladni mindenképpen érdemes. Sípos Nóra 

Negyedszer is: falunap Csöngén 

Negyedik alkalommal rendezlek falunapot (Jsuiigéu, amelyen az ötszáz l'Os település upraja-imjy ja reszt 
vett A férfiak a folyamatosan zajló focimeccseken mérték össze tudásukat, a nűk gulyással és halászlével 
kedveskedtek az éhes vendégeknek, a gyerekeket pedig egy Halásziból érkezett arcfestö díszítette a kívánt 
figurára (képünkön). Egész nap sült a kürtőskalács, a becsületkassza bevételéből az ovisok kapnak majd 
játékokat. A falubelieket a celldömölki rockysok és mazsorettek szórakoztatták. T.G. 

Sportverseny, sörivás és kismalac 

Családi napot tartott a L A E T 
Családi napot tartott a Létminimum Alatt 

Élők Társasága Vas megyei és celldömölki 
szervezete augusztus 28-án városunkban a 
LAÉT segítőház melletti füves területen. 

A program délelőtt 9 órakor vette kezdetét: 

Kertész József, a LAÉT helyi elnöke, Né
meth Imre az országos vezetés megbízottja, 
Makkos István polgármester, a rendezvény 
fővédnöke és Balogh László támogató tag, a 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Vadászrandevú Cellben 

Vadusziiapöl rendeztek augusztus utolsó vasárnapján Celldömölkön. Repes 
beszámolónk a 4. oldalon olvasható. 
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Adományok 
az árvíz 

károsultjainak 
Az árvízkárosultak javá

ra szervez gyűjtést a celldö
mölki karitász-csoport. Tar
tós élelmiszert, pénzt, ruha
neműt várnak szeptember 
17-én, pénteken délután 2-
töl 5 óráig a Szent Márton 
Otthonba. 

Figyelmüket és támogatá
sukat ezúttal is jó szívvel 
megköszönik. A gyűjtést 
másnap, szombaton délelőtt 
9 és 12 óra között megis
métlik. 
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Családi napot 
tartott a LAÉT 

(Folytatás az 1. oldalról) 

rendezvény védnöke köszöntötte a megjelen
teket, majd a helyszínen kialakított futballpá
lyán megkezdődött az iskolák közti leány és 
fiú focikupa. Aki nem a borlabdát kergette, 
az benevezhetett lufifújó, kötélhúzó vagy 
más ügyességi versenyekre. A fiatalok köré
ben a legnagyobb népszerűségnek mégis a 
futó- és kerékpárverseny örvendett. Nem
hiába, hiszen az első helyezettek rádiósmag
nót és kerékpárt nyertek. A sümegi vadász
társaságnak köszönhetően délben ingyenes 
gulyásosztás volt a téren. 

A finom ebéd után az öregfiúk is bírták 
erővel a focit a láda sörért. Érdemes volt be
nevezni a sörivó versenyre, mert a győztes 
egy színes televíziót vihetett haza. A tombola 
és a virslievő verseny díja a jutalomosztásig 
a színpad mellett röfögött, ami nem is csoda, 
hiszen a fődíj egy-egy kismalac volt. 

A versenyek végén adományosztásra ke
rült sor, ahol a LAÉT vezetősége és segítőik 
a felajánlott ruhákat, cipőket, élelmiszereket 
és üdítőt osztották szét a rászorulók között. 

Este 6 órakor kezdődött a Treff együttes 
utcabálja, ahol fiatal és idős együtt ropta a 
táncot este 10 óráig. 

Markocsányi Ernőné, a LAÉT helyi szer
vezetének titkára elmondta, hogy a rendez
vény teljes bevételét a rászoruló gyerekek be
iskoláztatására kívánják fordítani, és remélik, 
hogy az idén első alkalommal megrendezett 
családi nap a jövőben hagyományossá válhat 
Celldömölkön is. Kovács N. Foló: Völgyi 

Köszönet a rendezvény támogatóinak! 
A LAÉT ezúton is szeretne köszönetet 

mondani támogatóinak, akik nélkül cz a ren

dezvény nem valósulhatott volna meg: Vas 
Megyei Önkormányzat, Vas Megyei Sporthi
vatal, Celldömölk Város Önkormányzata, 
MTSZ, Jákfa, Vasi Szóda Kft., Büki Üdítő 
Kft., Primőr Kft., Szombathely, Műanyag 
Kft., Szombathely, Klimck György hentes, 
Szombathely, Toronyi Kenyér Kft., Büki Ci
pó Bt., Zalai Vadásztársaság, Sümeg, Nóvák 

és Nóvák Rt., Velem, Wintertur Biztosító, 
Szombathely, Rozmán Ferencné, Celldö
mölk, Balogh László támogató tag, Celld., 
Balogh Zsolt vállalkozó, Szita Antal, Nyéki 
Zoltán, Kovács Emőné, Boldizsár Imréné, 
Eötvös Loránd ált. Iskola, Celld., Média Té
ka, Kemenesaljái Múv. Központ, MÁV Von
tatási Főnökség Celld., Apáczai Kiadó. 

A Szita-Varga tanulmányi támogatás 
idei ösztöndíjasai 

A Kemenesaljái Baráti Kör Szita-Varga 
tanulmányi támogatásának idei ösztöndíját 
a következő pályázók nyertek el: 

Hajba Attila közgazdász egyetemi 
hallgató és Szabó Marietta, az ELTE 
TTK matematika-fizika-német szakos 

hallgatója. A támogatás összege tíz hóna
pon át - tehát egy tanévben - havi hatezer 
forint. 

(Az ösztöndíjasokat a közeli jövőben 
bemutatja az olvasóknak az Új Kemenes
alja.) 

A celldömölki nagybúcsú programja 
1999. szeptember 11-12. 

Szombat: 17.00: A búcsúsok fogadása; 
17.30: keresztút; 18.00: rózsafüzér; 18.30: 
szentmise, jubileumi ünnepség, gyertyás kör
menet, megemlékezés a 10 éves Magyar Mál
tai Szeretetszolgálatról, szentbeszedet mond 
Kozma Imre pápai protonotárius, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a Szere
tetről... címmel előadást tart dr. Bíró László 
püspök, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
lelki vezetője; 21.00: ifjúsági szentóra; 
22.00: máltai adoráció a templomban; 23.00: 
szentóra a bűnösök megtéréséért; 24.00: 
szentmise. 

Vasárnap: 1.00-tól 4.00-ig rózsafüzér, 
4.00 keresztút, 6.00 szentmise, 7.00 szentmi
se, 8.00 szentmise (ifjúsági szentmise), 10.00 
búcsúi nagymise. A szentmisét imádkozza és 
szentbeszédet mond dr. Seregély István egri 
érsek; 12.00 szentmise; 14.30 búcsúsok bú
csúztatása 

TOVÁBBI PROGRAMOK 
SZEPTEMBER 12-ÉN 

Reggel 9 órától este 11 óráig 
kirakodóvásár és vidámpark 
(Piactér és Korona-sarok) 
Délután 6 órától 
„Az Eddától a Dáridóig" 
Pataki Attila műsora 
Este 7 órától 
Operett-parádé 
(a műfaj örökzöld slágerei népszerű elő

adók tolmácsolásában) 
Este S órától búcsúi bál 
Zenél: a Digital együttes 
A műsorok helyszíne az 1. sz. Postahiva

tal előtti-tér. 
(Rossz idő esetén a programokat a Ke

menesaljái Művelődési Központban rende
zik.) 
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
jubileumi konferenciája Celldömölkön 

Az 1999-es esztendő" a nagy 
rendezvények éve Celldömöl
kön. Itt rendezik meg a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 4. Or
szágos Elsősegélynyújtó Konfe
renciáját, amely egybekapcsoló
dik a nagybúcsű napjával. Az 
előadók névsora magáért beszél, 
mintegy százan beszélnek majd a 
szeretetről, a segélynyújtásról, az 
együvétartozásról. Hogy ez a 
megtiszteltetés városunkat érte, 
annak előzménye van. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Celldö
mölki Csoportja ez év április 1-
jén alakult. Ez ugyan rövid idő, 
de máris jelentós eredményeket 
mutattak fel a rászorulók megse
gítésében. Az alakuláskor a cso
port vezetőjévé Karádi Mihályt 
választották. 

A konferenciára 200-250 ven
déget várnak, ellátásukhoz az ön
kormányzat is hozzájárul. Meg 
kell még említeni, hogy Celldö
mölkön ad lehetőséget a segít
ségnyújtáshoz a területi csoport 
tulajdonában lévő, jól felszerelt 
gépkocsi (képünkön). Rendelke
zésre állt már a sportfesztiválon 
és napjainkban is igénybe vehe

tő. Karádi Mihály örömmel be
szélt arról, hogy a celli csoport 
létszámban és tervekben is egyre 

gyarapodik, az annyira fontos 
összefogás, egyetértés kibonta
kozóban van. Arról is „álmodik". 

hogy végleg kaphatnak egy gép
járművet a közeli vagy távoli jö
vőben, ami munkájuk hatékony
ságát növelni fogja. Bízik abban, 
hogy emberközpontú szolgálatuk 
meghozza gyümölcseit. Ehhez ad 
nagy erőt a Celldömölkön meg
rendezésre kerülő jubileumi kon
ferencia. DJ. Fotó: HetÉnyi L. 

Carnevál, Dorottya és a többiek 

A dámák diadalma Kemenesalján 
Csokonai Vitéz Mihály: Do

rottya, vagyis a dámák diadalma 
a farsangon című komikus epo
szát mutatta be augusztus 21-én 
este Celldömölkön a Beregszászi 
Blyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház. A beregszásziak már 
jártak nálunk. Korábbi előadása
ikbői már megszokhattuk az 
egyedi rendezést és előadásmó
dot. 

Csokonai, a szatirikus-komi
kus eposz műfajának megterem
tője saját társadalmáról rajzolt 
karikatúrát a Dorottyában. A 

köznemesség pazarló és kicsa
pongó életet él, majmolja az ide
gen szokásokat. A fiatalok kigú
nyolják a férfiak után kajtató 
vénlányokat, miközben ők ma
guk is csak a szerelemnek élnek. 
De aztán fordul a kocka: megje
lenik Eris, a viszályszító fekete 
istennő, és a két leginkább férfi-
éhes pártában maradott - Do
rottya és Rebeka - csatasorba ál
lítja a dámákat a fŐkujon, Carne
vál hercege és a születési évszá
mokat tartalmazó átkos mátriku-
la ellen. A harc sziszifuszi, hi

szen a hölgyek közben mégis 
meg-meghődolnak a szerelem ol
táránál, de végül, ha nem is Do
rottya, de Rebeka férjre talál a 
farsang utolsó napján. Dorottyá
nak (az eredeti szövegtől eltérő
en) még egy évet várnia kell a 
lagzijára. 

Vidnyánszki Attila rendezé
sét és a színtársulat sajátos, egye
di humorát még maga Csokonai 
is megirigyelné. Camcvál herce
ge fiatalos lendülettel táncolt, ug
rált, szédítette a fiatal, még ta
pasztalatlan fruskákat, míg a köl
tő saját észrevételeit, vicceit súg
ta a közönségnek. 

Nem volt megkötöttség, nem 
volt szegyenlősség és álszemé
rem a színtéren. Amit a darab 
megkívánt, megtettek. A ringó-
csípójű Rebeka vágyai visszafoj-
tása nélkül, bátran közelített a ki
szemelt férfiakhoz. Nem volt 
prűdség a színpadon: ha kellett, 
a megszégyenített vőlegényjelöl
tek csupán két fedővel takarták el 
magukat, tűrve azt is, hogy a szo

katlanul hűvös nyári éjszakán a 
felbőszített asszonyságok vödör
szám zúdítsák nyakukba a hideg 
vizet. 

A vaskos, olykor durva humor 
mellett öröm volt látni, ahogy a 
rendező pici fia a közönségtől 
cseppet sem félve eljátszotta 
Ámor szerepét. 

Ebben a darabban valahogy 
minden más volt: a melltartó 
fémszűrőből készült, Vénus kiít-
ágasról érkezett, Erisz tüllruhája 
alól rózsaszín bugyogó cafogott, 
a zene és a koreográfia egyszer 
dévaj és pajzán, máskor sötét és 
misztikus. Dorottya pedig halk 
szavú, visszafogott, játéka a lélek 
történéseit is hitelesen mutatja. 
Mozdulatai aprók, finomak, ki
véve, mikor varázstáncot jár 
Erisszel. 

A közönséget is magával 
ragadta a darab egyszerre mu
latságos és misztikus világa. Két 
és fél órára a közönség egy má
sik, varázslatos mesevilágban 
járhatott. Egy olyan világban, 
amelyet már nem először terem
tett meg profi módon Celldömöl
kön a beregszászi színház társu
lata. 

Kovács Nóra 

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 
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Vadászrandevú 
Celldömölkön 

Augusztus utolsó vasárnapján Celldömölkön találkozott a 
megye vadásztársadalma egy jól szervezett vadásznap kere
tében. 

A Kemenesaljái Művelődési 
Központ előtt Makkos István 
polgármester köszöntötte a meg
jelenteket. Beszédében Széche
nyi Zsigmond és Kittenberger 
Kálmán emlékét idézte, majd fel
hívta a figyelmet a mai kor vadá
szainak felelősségére. 

Miután felkerültek a szalagok 
a vasi vadászok zászlajára, a si
keresen vizsgázott ifjú vadászok 
tettek fogadalmat Szommer Ele
mér, a Vas megyei vadászkama
ra alelnöke előtt. 

A fogadalomtételcn és a dísz
ünnepségen jelen volt dr. Rad-
nal Endre, a megyei közgyűlés 
alelnöke, dr. Györkös Péter or
szággyűlési képviselő, dr. Babos 
Albert szombathelyi határőr
igazgató, Busa László hely
őrségparancsnok, László Győző, 
a Vas Megyei Vadászkamara 
szervezőbizottságának elnöke, 
valamint S. M . Maruta, a Namí
biai Köztársaság bécsi nagykö
vete is. 

A fogadalomtétcl után kitünte
tések átadására került sor. A ke-
menesaljai vadászok közül a Hu
bertus-kereszt arany fokozatát 
kapta Simon Zoltán,, bronz fo
kozatát pedig Nagy Attila és Se
bestyén László. 

A kitüntetések átvételét köve
tően a szemközti Szentháromság 
parkba sétáltak át a vadászok és 
a vendégek, ahol Hubertus-misén 

vettek részt. Délben megnyitot
ták a rendkívül gazdag és látvá
nyos vadászati kiállítást, mely
nek a KMK galériája és két kü
lönterme ad otthont egészen 
szeptember 19-ig. 

A rendezvények harmadik 
helyszínét, a piacteret közben 
fenséges illatok árasztották el. 
Az árnyat adó fák alatt készítet
ték ugyanis „versenyműveiket" -
a vadpörköltet - a „mcsterszaká-
csok". Közülük az őriszentpéteri 
Széchenyi Zsigmond Vadásztár
saság főztjét értékelte legmaga
sabbra a bírálóbizottság. Szeret
tük volna megkérdezni a készítő
jét a vadpörkölt készítésének tit
kairól, ám ez nem sikerült. 

Katona Kálmán az Ablánc 
Vadásztársaság szakácsa, aki 
vaddisznóból és gímszarvas-bor
júból készítette a művét, kész
séggel elmondta: szerinte fontos, 
hogy minden a megfelelő időben 
keiül jön a kondérba. O sok vö
röshagymát használ, és tesz bele 
füstült szalonnát vagy bőrkét is. 
Zsírt keveset használ. ízesítő
ként kömény, bors, majoranna, 
vadfűszerkeverék, lecsó és ke
véske vörösbor szerepel a reper
toárban. 

Végül is minden pörkölt f i 
nomra sikeredett, csak a kondé
rok lehettek volna valamivel na
gyobbak... 

Völgyi L. 
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Jutalomúton a Vetélkedő a városért győztesei 
Januártól májusig tartott 

a Vetélkedő a városért című 
többfordulós helytörténeti 
verseny, melynek fontosabb 
állomásairól lapunk is több
ször hírt adott. Nyár végére 
már a jutalomutak is meg
valósultak, a helyezettek él
ményekben gazdag progra
mokon vehettek részt. 

3. helyezettek 
Június 6-án Ópusztaszerre ki

rándult mindkét (felnőttek és ál
talános iskolások) korcsoport 
harmadik helyezettje. A Fekete 
párduc és a Szuper csapat a Nem
zeti Emlékparkot és Feszty Ár
pádnak a magyarok bejöveteléről 
festett körképét tekintette meg az 
egynapos túra keretében. 

2. helyezettek 
A második helyezettek jutal

ma egyhetes balatonrendesi tábo
rozás volt. A Félix csapat öt tagja 
július 12-e és 17-e közölt nyaralt 
a Balatonnál. A csapat saját ké
résére az iskolájuk által szerve
zett táborban élvezhette a kiérde
melt jutalmat. A felnőtt korcso
port Kalózok csapata az iskola
kezdés előtti hetet tölthette a 
„magyar tenger" mellett, 

1. helyezettek 
Az első helyezettek jutalma 

egy három napos velencei utazás 
volt. A Csipet csapat június 23-a 
és 25-e között látogatott el az 
olaszországi „ékszerdobozba". A 
csapat tagjai és kísérőik a velen
cei séták során végigjárták a vá
ros fejlődéstörténetét is jelképe
ző szigeteket. Jártak az ősi Ve
lence alapjait jelentő városrész-

Egy emlékkép az Ópusztaszeri kirándulásiról 

ben, a kereskedők, a matrózok és 
a híres üveggyártók szigetén, és 
természetesen körbesétálták a 
köztudatban leginkább ismert 
Szt. Márk teret is. 

Felnőttek 
A felnőtt korcsoport első he

lyezettje az 1. sz. Idősek Klubjá
nak csapata volt. Mivel az ott
honban a feladatok kidolgozásá
ban többen is részt vettek, és idős 
koruk miatt nem merték vállalni 
a hosszú utat, ezért ők az öt fős 
velencei út helyett egy Sümeg-
Tapolca-Balaton útvonalon 
megtett buszos kirándulást kap
tak jutalmul. Ezen viszont az in
tézményből 25 lakó vett részt jú-

A 
ti 

A |y6ztfs esiíjmt tagjai Velencében 

lius 2-án. Hogy a díjakat ily mó
don fel lehetett cserélni, az a 
MÁVÉPCELLKft. és Söptei Jó-
zsefné igazgató támogatásának 
köszönhető. 

Újabb - a későbbiekben re
mélhetőleg hagyományossá váló 
- celldömölki rendezvény zajlott 
le sikeresen. Mindenkinek, aki 
bármilyen módon közremúkö-
dött ebben, gratulálunk. 

Kovács N. 

Velencei látkép 

Ne feledje: 

Uj Kemenesalja 
továbbra is 
kéthetente! 
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Mivel foglalkoznak az önkormányzati bizottságok? (1.) 
Sorozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, mivel fog

lalkoztak eddig a celldömölki képviselő-testület állandó bizottsá
gai, s milyen feladatok elé néznek a közeli jövőben. 

Városfejlesztési, városüze
meltetési és környezetvédelmi 
bizottság - Elnök: Nagy Kál
mán; alelnök: László Tibor; 
Önkormányzati tagok: Döme 
László, Móger József, Somogyi 
Gyula, Szabó Endre; külső ta
gok: Balázs Béla, dr. Hollósy 
István, Kreiner István. 

- Milyen mértékben foglalko
zott a bizottság az önkormányzati 
tulajdonokkal a választások óta 
eltelt időszakban? - kérdeztük 
Nagy Kálmánt, a bizottság cinü
két. 

- A bizottság foglalkozik az 
Önkormányzat ingatlanjainak 
hosszú távú koncepcionális ren
dezésével. Tiszta tulajdonviszo
nyokat szeretnénk kialakítani az 
önkormányzati lakások tekinteté
ben, vagyis olyan helyzetben, 
ahol a lakások többségét már ér
tékesítettük, ott szeretnénk to
vábbi lakások értékesítési lehető
ségét megteremteni, viszont ahol 
minimális a már értékesített laká
sok száma, ott nem kívánunk az 
önkormányzati tulajdonon vál
toztatni, vagyis nem kívánjuk el
adni azokat. Fontos a tiszta tulaj
donviszony megteremtése, mert 
vegyes tulajdon esetében nehéz a 
rendbentartás, nehezebb a pénze
ket koordinálni. Jövő évtől lesz 
olyan lehetőség, hogy a nem el
adó önkormányzati lakások ese
tében egy hasonló cserelakás 
megvételét ajánljuk fel. Nem la
kás céljára szolgáló ingatlanok 
területén is sikerült előrelépni. A 
pénzügyi, gazdasági bizottsággal 
karöltve sikerült a bérleti díjakat 
piaci alapon meghatározni. Sze
retnénk olyan irányban is tovább
lépni, hogy ne többszörös áttéte
len keresztül hasznosuljanak 
ezek az ingatlanok, vagyis lehe
tőleg az önkormányzat adja bér
be az ingatlanokat a bérlőnek 
közvetlenül. A bérleti díjra szük
sége van az önkormányzatnak, 
tehát el kell dönteni, ezek közül 
mely ingatlanok adhatók el. Ha
sonló a helyzet a Ság hegyen is, 
ahol sokan bérelt területet művel
nek. A város, a hegyközség és a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park cél
ja, hogy rendezett birtokok le
gyenek, és nem szerencsés, ha az 
Önkormányzati tulajdon rende
zetlen. Nyilván, aki sajátjának ér
zi, szívesebben dolgozik, mint 
bérleményben. Itt is meg kell 
vizsgálni az értékesítést, melyek 

a frekventált helyek, amiket nem 
szabad eladni. Mindegyik terüle
ten hosszú távon gondolkodva 
kell ezeket megoldani. 

— Milyen terveik vannak laká
sok építésére? 

- Alsóságon sikerült viszony
lag kedvező áron kétszer négy la
kást építeni nagycsaládosok ré
szére. Szeretnénk tovább folytat
ni a szociális jellegű lakásépítést, 
elkezdődött a Horváth Elek utcá-

az idegenforgalom fejlesztéséről, 
az eddigi lehetőségeken túl a sokat 
emlegetett termálprogramról? 

- Egy termálfürdő kialakítása 
óriási pénzbe keiül, dc ennek el
lenére felvettük a szakmai kap
csolatot egy szegedi kft.-vei. 
Több funkcióra fúrnak tcrmálku-
takat, a mostani távfűtőrendszert 
lehetne korszerűsíteni, a fűtéskor 
lejövő termálvizet a termálfürdő
be lehet vezetni. Minimum két 
melegvizes és két hidegvizes kút 
kellene, így százmilliós nagyság
rendű" befektetésről szabad csak 
gondolkodni, és ehhez komoly 

Jó propaganda a városnak a CoII-Cup 
ban ilyen jellegű építkezés. A 
Szentháromság téren szeretnénk 
kialakítani lakásokat a földszin
ten üzlethelyiségekkel, erre az el
vi döntés már megszületett. Fog
lalkoztunk azzal, hogy hol lehet
ne családi házas jellegű további 
városépítést folytami. Erre van 
egy koncepció, kijelöltük, mit 
tartanánk első, második lépcső
ben megvalósítandónak. Elma
radtunk egy kicsit a lakásépítési 
programmal, ezt szeretnénk min
denképpen támogatni, napiren
den tartani. Nagyon szimpatikus
nak tartom, hogy végre mindenki 
támogatta a szociális otthon léte
sítésének lehetőséget. Ezek a tár
gyalások most folynak, az épület 
megvásárlásának anyagi fedeze
tét meg kell teremteni, később sa
ját tulajdonra már pályázni is le
het, lehet támogatást szerezni. 
Nyilván több lépcsőben lebet 
végső formájában kialakítani, dc 
viszonylag hamar el lehetne indí
tani, gyakorlatilag az emeleti 
szint festés-mázolással, takarítás
sal igénybe vehető. 

-Milyen elképzeléseik vannak 

befektetők kellenek. A város 
hosszú távú fejlődését tekintve a 
grandiózusabb terveket támo
gatom, vagyis a termálkomplc-
xum kialakítását. Mint szülő, 
örülök a tanuszoda tervének, a l i 
geti helyszínnel mindenki részé
ről egyetértés van, a sportkomp
lexum kialakítása a gyerekek, az 
iskolák szempontjából nagyon 
fontos. Örülök annak, hogy váro
sunkban van egy-két visszatérő 
program (Szüreti napok, Ccll-
Cup), ami vonzza a látogatókat. 
Megvalósult első alkalommal a 
Kemenesaljái Expo, bízom ben
ne, hogy hosszú távon működni 
fog, hiszen ennek a térségnek eb
ben az időszakban - április vége, 
május eleje - visszatérő prog
ramja lehet, aminek a városra 
nézve idegenforgalmi és üzleti 
vonzata is van. Idegenforgalmi 
programot komplexen megalkot
ni nem könnyű, a Tourinform 
Iroda működése szakmailag jól 
indult, idő kell ahhoz, hogy híre 
menjen, de vannak jó próbálko
zások. Az idegenforgalomhoz 
kapcsolódik, hogy a Ság hegyen 

rendbe kell tenni az utakat. Az 
alsó körgyűrű tervezése megtör
tént, ezzel csatlakozni szeretnénk 
a Nyugat-Európa-Balaton bicik
liútvonalhoz. Meg kell oldani a 
Ság hegyen a víz, a szennyvíz, a 
villanyáram kérdését, ezek nélkül 
nem lehet nagyobb idegenforga
lommal számolni. A környező te
lepülésekkel együtt régiókban le
het pályázni, a pályázatokhoz, de 
a rendezvények szervezéséhez is 
szakemberek kellenek, a megfele
lő stáb létéről kell gondoskodni. 

- Hosszú idő óta tervezik az 
ipari parkot. Milyen stádiumban 
van a megvalósítás? 

- Az elmúlt ciklusban is szor
galmaztam az ipari park létesíté
sét. A városnak egy része a vá
rosrendezési tervben is c célra 
szánt, ide kellene telepíteni azo
kat a beruházásokat, amelyek a 
város fejlődését elősegíthetik. 
Bizonyos magánkezdeményezés 
elindult, egy kft. vásárolt terüle
tet további fejlesztésre, és nagy 
beruházás történt a Cellcomp kft. 
részéről is. Ez talán másokat is 
fog inspirálni, van még terület a 
fejlesztésre. A Styl például két 
éve megvette a terület egy részét, 
de azóta nem történik semmi. 
Probléma, hogy a munkaerő már 
nem igazán adott Celldömölkön, 
sokan járnak Sárvárra dolgozni, 
de látni kell, hogy az itteni cégek, 
üzemek viszont más megyéből is 
hozzák a dolgozókat. A szándék 
tehát megvan ipari park létreho
zására, a tervezésre is szánunk 
pénzeket. 

- Milyen fejlesztéseket terveznek 
környezetvédelmi szempontból? 

- Aktuális feladat a szelektív 
szemétgyűjtés megvalósítása, a 
kerti hulladék, a háztartási hulla
dék, az üveg, a veszélyes hulla
dék különválasztása lehet a jövő. 
Élihez biztosítani kell egy olyan 
telephelyet, ahol zárt térben át
rakják, tárolják a hulladékot. 
Kulturált hely kell, hiszen ami a 
Pápai úton most működik, az 
nem mehet tovább. A Müllex 
Kft. piaci alapon dolgozik, rajtuk 
múlik az új rendszer elindítása, 
de a fejlesztést minél előbb meg 
kell lépni. Környezetvédelmi 
szempontbői fontos a csatorna
hálózat kiépítése, ezzel együtt el
végezzük a vízvezetékrendszer 
korszerűsítését és az úthálózat 
rendbetételét is. Fontosnak tar
tom a bizottság munkájában azt, 
hogy a napi teendők mellett 
hosszú távú, kimondottan város
fejlesztési feladatokkal is tudunk 
foglalkozni. Tulok G. 
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Ha csütörtök, akkor piac 
Milyen is a piac? Lehet olcsó 

vagy drága. Jó helyen fekvő vagy 
éppen „kinőtte" a területet. Lehet 
keresgélni, válogatni, élvezni a 
vásárlás ízét, de lehet céltudato
san végigrohanni rajta. A piacon 
mindig lehet valamit találni, va
lakivel találkozni. A piac sokszí
nűsége hozzátartozik a város sa
játos hangulatához. 

Mi lesz a celli sorsa? Az ön
kormányzat szeretné az eddig ál
tala üzemeltetett piacot bérbe ad
ni. 

Egy vállalkozó érdeklődik a 
piac üzemeltetése iránt, össze

kötve a tervet a Korona-sarok be
építésével. Egyelőre nem történt 
megegyezés: a vállalkozó ma
gasnak tartja a bérleti díjat, az 
önkormányzat viszont nem akar
ja a helypenzeket felemelni. Az 
árusok - más városokban tapasz
taltak alapján - a felemelt hely
pénz esetén nem biztos, hogy 
jönnének. M i , vásárlók viszont 
szeretnénk viszonylag olcsón vá
sárolni, lehetőleg a megszokott 
árusoktól. Talán minden marad 
a régiben? 

T. G. 
Fotó: Heténji L. 

J 
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Katonapálya Celldömölktől Nápolyig 
Interjú Szenes Zoltán NATO-tábornokkal 

Több mint egy évig látta 
el a NATO mellett működő 
katonai képviselői hivatal 
vezetését Szenes Zoltán dan
dártábornok, aki április 
végétől a nápolyi vezérkari 
főnök logisztikai helyette
seként dolgozik. A fiatal 
tábornokkal lapunk mun
katársa készített interjút, 
amelynek teljes szövege 
megjelent a Vas Népében 
is. 

— Önt április végén nevezték ki 
a Dél-Európai Szövetséges Erők 
Parancsnokságának vezérkari 
főnöke logisztikai helyettesének 
Nápolyba. Mi a logisztika, a lo
gisztikai helyettes feladata, ki
váltképpen ebben a kritikus idő
szakban? 

- A logisztika - klasszikus de
finíciója szerint - a hadsereg 
fenntartásának és mozgatásának 
elmélete és gyakorlata. A mi fel
adatunk a NATO déli szárnyán a 
háborús konfliktu sokba, béke
fenntartási feladatokba bevont 
szövetséges erók logisztikai biz
tosításának tervezése, a végrehaj
tás koordinálása, segítése. Ezen 
kívül feladatomhoz tartozik a 
biztonsági beruházások mene
dzselése a déli parancsnoksághoz 
tartozó országok területén. Ez 
utóbbi szintén bonyolult és érzé
keny feladat, hiszen jelentós for
rásokról van szó. Az ez évi költ
ségvetésünk ezen a területen 
meghaladja a fél milliárd USA 
dollárt. Az alaprendeltetésünkből 
fakadóan jelenleg a KFOR (ko
szovói békefenntartó erók) és az 
AFOR (albániai humanitárius 

misszió) logisztikai feladatait ko
ordináljuk és támogatjuk. A fel
adatok megoldásához a főcso
portfőnökségünk logisztikai ter
vezési, hadműveleti, közleke
dési-szállítási, egészségügyi és 
infrastnikturális osztállyal ren
delkezik. 

- Az új NATO-tagországok-
ból került-e valaki hasonlóan 
magas beosztásba? Minek kö
szönhető, hogy önre esett a vá
lasztás? 

- Mindhárom új tagország - a 
NATO-költs ég vetés befizetési 
hányadának, a hadsereg nagysá
gának megfelelően - kapott tá
bornoki pozíciókat, de a körül
ményeknek és a kitűnő szervezé
sünknek megfelelően nem csak 
az első magyar NATO-tábomok 
vagyok, hanem elsőként foglal
tam el beosztásomat a most fel
vett országok részéről is. Az első 
cseh, illetve lengyel tábornok 
várhatóan szeptemberben áll 
munkába. Kiválasztásom való
színűleg szakmai végzettségem
nek, vezetői tapasztalataimnak, 
NATO-ismereteimnek és az an
gol nyelvtudásomnak köszön
hető. 

- A kiválasztásnak, a kineve
zésnek nyilván voltak előzmé
nyei. Mik voltak ezek? Hogyan 
készült fel a magas NATO-tiszti 
feladatra? 

- Több mint 20 éves tapasz
talattal rendelkezem a katonai lo
gisztika területén. 1991-től 1994-
ig a Magyar Honvédség hadtáp
főnöke voltam. NATO-logiszti-
kából habilitáltam a Zrínyi Mik
lós Nemzetvédelmi Egyetemen. 
Elvégeztem több nyugati szak

mai tanfolyamot az USÁ-ban és 
Kanadában. Tanultam a NATO 
Védelmi Akadémia tábornoki 
tanfolyamán Rómában. Az el
múlt egy évben pedig a brüsszeli 
NATO-központban dolgoztam 
katonai képviselőként. Mindezek 
valószínűleg befolyásolták a ki
választást. 

- Beosztásából fakadóan van¬
e lehetősége, hogy a jelenlegi 
helyzetben Magyarország, illetve 
a vajdasági magyarság érdekeit 
képviselje? 

- Természetesen minden 
olyan katonai kérdésben, amely 
hazánkat érinti, megpróbálok 
közvetlenül vagy közvetve segí
teni, lobbizni vagy információt 
küldeni. Ezt minden nemzet csi
nálja, ezért is van nagy verseny, 
harc a befolyásos beosztásokért. 
Közvetlen beosztásomból faka
dóan sokat tudok tenni Magyar
országért a befogadó nemzeti tá
mogatás feltételrendszerének ja
vításáért, egyes beruházások el
nyeréséért. A vajdasági magya
rok érdekképviselete politikai 
kérdés, realizálása a NATO-n be
lül a brüsszeli nagykövetünk fel
adata. 

- Milyen a kapcsolata Buda
pesttel? 

- Közvetlenül, szakmailag 
nem tartozom a honvédség veze
tése alá. Mint NATO-tábornok
nak közvetlen főnököm az AF-
SOUTH vezérkari főnök, jelen
leg J. P. Nix amerikai altábor

nagy. Személyügyi, logisztikai, 
pénzügyi vonatkozásban válto
zatlanul magyar tábornok va
gyok, hiszen fizetésemet, járan
dóságaimat továbbra is a honvéd
ség biztosítja. 

- Mennyire idegfeszítő a mun
kája? 

- A munka emberileg és szak
mailag egyaránt nagyon érdekes, 
nagy kihívás, és egyúttal nehéz 
és fárasztó. Nemcsak azért, mert 
egész nap idegen nyelven kell 
dolgozni, hanem azért is, mert 
április közepétől hétnapos (hábo
rús) munkarendben dolgoztunk, 
pihenőnap nélkül, napi 10-12 
órát. Ezenkívül sokat kell utaz
nom, most jelenleg a válságöve
zetbe (Albánia, Koszovó, Mace
dónia, Észak-Görögország), ami 
az érdekessége mellett egy sor 
óvó rendszabály betartását is kö
veteli. 

- Az ön véleménye szerint 
mikor lesz igazi béke Koszovó
ban? 

- Ez természetesen egy nehéz 
kérdés, és nem is lehet rá jól vá
laszolni. Úgy gondolom, hogy a 
békefenntartás katonai rendszere 
szeptemberre vagy októberre ki
alakul, stabilizálódik. A politi
kai-gazdasági-nemzetiségi fel
adatok megoldásának időtávlata 
szinte megjósolhatatlan. Igen 
hosszú békefenntartási misszió 
elé nézünk. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
Völgyi László 

s 

Életrajz 
Dr. Szenes Zoltán Köcskön 

született 1951-ben. Okleveles 
hadtáptiszt, szakközgazdász, 
közgazdasági egyetemi doktor, 
a hadtudomány kandidátusa, 

1973 és 1982 közölt hadtáp
tisztként szolgái Tatán és Ka
posváron; 1976 és 1979 között 
a leningrádi katonai akadémi
án tanul; 1982 és 1991 között 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem logisztikai tanszékén 
tanít. 1987-től tanszékvezető 
egyetemi docens, 1996-tól c. 
egyetemi tanár. 1991 és 1994 
között a Magyar Honvédség 

hadtápfőnöke; 1995-ben Lon
donban tanul a brit vezérkari 
akadémián; 1996-97-ben fő
osztályvezető a Honvédelmi 
Minisztériumban; 1996-ban 
dandártábornokká nevezik ki; 
1998-ban a Magyar Köztár
saság NATO és WEU katonai 
képviselője Brüsszelben; 1999 
áprilisától a vezérkari főnök 
logisztikai helyettese a NATO 
déli parancsnokságán, Ná
polyban. 

Édesanyja és rokonságának 
egy része ma is Celldömölkön 
él. 
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A Kemenesaljái Baráti Kör ösztöndíjasa 
Május végén adták át a Kemenesaljái Baráti Kör évente meghirdetett Jónás Már

ton-pályázatának ösztöndíjait. Az ösztöndíjra Celldömölk két középiskolájának ne
velőtestülete javasolhatta az erre érdemesnek tartott végzőseit, akik közül a baráti 
kör vezetősége iskolánként egy-egy tanulót választott. A Berzsenyi Dániel Gimnázi
umból az idén Csite László részesülhetett ötezer forint anyagi támogatásban és 
könyvjutalomban. 
Csite László a Berzsenyi Dániel Gimnázi

um 6/ő-odik osztályában fejezte be középis
kolai tanulmányait kitűnő érettségi bizo
nyítvánnyal. Kiemelkedő közösségi munkát 
végzett, aktív tagja volt az iskola irodalmi 
színpadának, szinte minden tantárgy megyei 
és országos tanulmányi versenyein eredmé
nyesen szerepelt. 

- Kiss Zsuzsa tanárnő, az osztályfőnököm 
mondta, hogy szeretne jelölni az ösztöndíjra. 
Nagyon meglepődtem, váratlanul ért. Nem 
számítottam ilyen megtiszteltetésre, de na
gyon örültem neki - mondta a díjazott. 

- Hogyan sikerült párhuzamba állítanod a 
közösségi tevékenységet és a tanulást? 

- Amit az iskola diákságáért tettem, az 
nem feladat, hanem szórakozás volt számom

ra. Kiélhettem tervező-, szervező-, irányító-
kedvemet. A gimnázium régebben pangó di
ákéletébe kellett űj színt hozni. A többéves 
küzdelem után lassanként társakra találtam, 
úgy érzem, a sok energia nem volt hiábavaló, 
sikerült változtatnunk. A különböző verse
nyeken elért eredményeimet nagyban kö
szönhetem annak, hogy olyan osztályba jár
tam, amelybe feltűnően sok jó képességű fia
tal került össze. Az osztályban kialakult ver
seny sokat lendített saját tudásomon is. 

— A sikeres celli évek után hol folytatódik 
majd az életed? 

- Néhány évig remélhetőleg Szegeden, 
ugyanis megvalósultak az elképzeléseim, és 
felvettek Szegedre a József Attila Tudo
mányegyetem természettudományi karára, 

közgazdasági programozó-matematikus 
szakra. 

- Az eddigiekhez gratulálunk és hasonló, 
eredményekben gazdag jövőt kívánunk ne
ked. 

Kovács N. 

Ezerhatszáz kilométer - hazai utakon 
A celldömölki református egyházközség tagjai júliusban a sokunk 

által kevéssé ismert Északkelet-Magyarországra kirándultak. A 
gazdag program sok élményt ígért, így kíváncsian vágtunk neki az 
útnak. 

ElsŐ éjszaka Miskolcon szálltunk meg a hosszú út után, ahol meg
néztük a vandál gyújtogatás után példátlan gyorsasággal újjáépített, 
űn. „deszkatemplomot". A helyreállításnál ügyeltek arra, hogy a 
templom szellemisége megmaradjon, így díszítésében az ősi magyar 
és az egyetemes keresztyén jelképeket ötvözték. A legkifejezőbb 
szimbólum mégis talán az volt, hogy az „Úr asztalába" beleszerkesz
tették a horvátországi Szentlászlő lebombázott református templomá
nak kapurészletét az együttérzés és az összetartozás jeleként. 

Szerencsen megtekintettük a várat és a templomot, melynek krip
tájában Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem harcokban súlyosan sé
rült koponyája látható. A templom egyben az 1705-ös országgyűlés 
helyszíne is volt. A Zemplénben Boldogkővára következett, mely egy 
szirten állva dacol az időjárás viszontagságaival. Ezután Vizsolyban 
láthattuk az első nyomtatott magyar nyelvű Biblia eredeti példányát, 
és a magyar kálvinizmus eme ősi fellegvárában el is énekeltük a 
„református himnuszt", a 90. zsoltárt. A délutánt az egyetemes magyar 
kultúra és egyben a reformátusság egyik legjelentősebb fellegvárában 
töltöttük, Sárospatakon. A vár, a múzeum, a református könyvtár és 
az iskolatörténeti kiállítás megtekintése után az volt az érzésem, hogy 
ez a kollégium még a pápain is túltesz (itt persze sokat jelentett a 
Rákóczi-család támogatása). Itt tanított pl. Comenius, s tanult Kossuth 
Lajos. A múzeumban engem a gazdagon díszített úrvacsorai terítők 
igadtak meg leginkább. Az estét Tokajban töltöttük, és ez már ga-

Uálta a jó hangulatot, s azt hiszem, itt kezdett igazán összeková-
iolódni a társaság. 
Kirándulásunk harmadik napját Nyíregyházán kezdtük. Istentiszte

leten vettünk részt, majd a „Magdaléneum" nevű, a református egyház 
tulajdonában lévő, fogyatékos gyerekotthont néztük meg. A megrázó 
látogatás után mindannyiunkon látszott a döbbenet. Az áldozatos 
munkát végző dolgozóktól példát kaphattunk, kik is azok, akik igazán 
gyakorolják a szeretet parancsát. A délután folyamán még megnéztük 
Vaján a méltatlanul keveset emlegetett Vay Ádám emlékmúzeumát, 
aki n . Rákóczi Ferenc főembere volt (követte őt Rodostóba is). Még 
szerencse, hogy a helyiek szépen rendezett emlékparkkal őrzik a ku
rucok emlékét. Este következett a kirándulás talán legszebb emléke: 
megérkeztünk a magyar-román-ukrán hármashatár közelében fekvő 

Nagyhódosra, ahol szállásadónk vendégszeretete örök emlék marad. 
Noha szakadt az eső, amikor megérkeztünk, a helyi almapálinka ha
mar felmelegítette az arra vállalkozókat. A szerényebb komfortot az 
ott dolgozókból áradó szeretet teljes mértékben ellensúlyozta. Másnap 
a szatmári táj megismerésére indultunk, s sokan csodálkoztak, hogy 
szinte kizárólag református templomokat láthattunk, hogy a nálunk 
szegényebb körülmények között élő falvak milyen tiszták, rendezet
tek, s a templomokban sok helyen látható a nemzeti lobogó. A nap 
folyamán Tiszacsécsén Móricz Zsigmond szülőházát, Túristvándiban 
a vízimalmot, Tarpán a szárazmalmot, az Esze Tamás- és Bajcsy-Zsi
linszky Endre-emlékházat és a református templomot, Szatmárcsekén 
a Kölcsey-emlékszobát és az Európa-hírű református temetőt néztük 
meg, ahol csónak alakú fejfák láthatóak. Két műemlék templomot is 
megtekintettünk. A csarodait, melyben hat művészeti korszak emlékei 
láthatóak, és a tákosit, a „mezítlábas Notre-Dame-ot", mely tapasztott 
falú, festettkazettás mennyezetű. Ott voltunk a Tisza és a Túr össze
folyásánál, ahol Petőfiben megfogalmazódott a Tiszánál című verse. 
A nap végen a bátrabbak megfürödtek Gergelyiugomyánál a folyó
ban, melynek rendkívül gyors folyása és az áradások miatti zavaros 
színe marad emlékezetes. 

Az estét ismét Nagyhódoson töltöttük véget nem érő nótázással. 
Másnap reggel vendéglátónk szó szerint könnyes szemmel vett tőlünk 
búcsút, de mi is szívünkbe fogadtuk őt, és reménykedünk a viszont
látásban. Napközben, a nyírbátori gótikus stílusú református templo
mot tekintettük meg, mely hatalmas méreteivel, kitűnő akusztikájával 
és a kilenc gyermekes leikipásztornő kedvességével marad emléke
zetes. Délután a „kálvinista Rómába", Debrecenbe értünk, ahol a 
nagytemplomot és a kollégiumot szemrevételeztük, melyek a Habs
burg-ház trónfosztásának helyet adva vonultak be kitörölhetetlenül a 
magyar történelembe. 

Utunk utolsó napján a Hortobágyon a Pásztormúzeumot és az Epo-
na lovasfaluban a Nőniusz lovakat láttuk. A sebesen közeledő ítéletidő 
elől a buszba menekültünk, de sajnos az eső Egerben is útitársunk 
maradt, így „csak" pincelátogatás lett a városnézés helyett. 

Mindnyájan sok szép élménnyel gazdagodva tértünk haza, épen, 
egészségben, köszönhetően a mennyei vezetésen túl Nagy Ferenc 
sofőrünknek is. A fáradtságot is szinte csak akkor vettük észre, amikor 
hazaértünk. 

Takács Péter 
egyetemista 
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Hittantábor Zselickisfaludon 
Az elmúlt nyáron immár harmadik al

kalommal vettek részt a celldömölki refor
mátus egyházközség hittanos gyermekei a 
sárvári és a zalaegerszegi hittanosokkal kö
zös táborozáson. A Kaposvárhoz közeli, 
festői szépségű Zselickisfaludon „vertünk 
tábort", ahol változatos és tartalmas prog
ramokkal, pompás időben telt a közel egy 
hét. 

A táborozás célja elsődlegesen a hitépí
tés, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat 
megteremtetése és megerősítése volt, mely
hez az „...én terólad el nem feledkezem!" 
(Ézs. 49;15) bibliai igevers szolgált alapul, 

amit a hét vezérgondolatául is választot
tunk. 

Az első napon, megérkezésünk után átsé
táltunk a szomszédos faluba, Szennára, ahol 
megtekintettük a festett-kazettás mennyeze
tű református templomot és a kertjében ta
lálható falumúzeum „talpas" házait a kora
beli használati eszközökkel együtt. Vacsora 
után játékos és hangulatos ismerkedési est
tel zártuk a napot. 

Keddtől péntekig a reggeli áhítatok után 
délelőtt és délután korcsoportok szerinti 
foglalkozások voltak, melyek témái: Jézus 
és én, hétköznap és ünnepnap a családban, 

a gyülekezetben, a hazámban és a világban. 
Ezekkel a témákkal különböző bibliai tör
ténetek kapcsán foglalkoztunk. 

Ebéd után különféle egyéni és csoportos 
együttlétek voltak, úgymint kézműves fog
lalkozás, sportverseny, szellemi vetélkedő. 
A vacsora és az esti áhítat - amit maguk a 
gyerekek tartottak - után táncház, ki mit 
tud?, éjszakai kirándulás nyújtott tartalmas 
szórakozást és kikapcsolódást mindenki 
számára. Az utolsó este élményekkel gaz
dagon, tábortűz mellett búcsúztunk el egy
mástól. 

Hála legyen Istennek ezért a hétért, és 
köszönet az önkormányzatnak a támogatá
sért! Piriné Bendc Hajnalka 

hitoktató 

Bélyeg válogatás 
a napfogyatkozás alkalmából 

Gondjaink egyike volt, hogy a teljes nap
fogyatkozásra kiadott képes levelezőlapokon 
az alkalomhoz megfelelő bélyegek álljanak 
rendelkezésre. Több próbálkozás is történt e 
tekintetben, hogy az érdeklődők és a gyűjtők 
igénye valamiként teljesülhessen az alkalmi 
bélyegzés során. Ez sajnos csak részben sike
rülhetett, mert már a forgalomból kivont, 
most újra esedékesnek mondható bélyegek 
nem állnak rendelkezésre. A celli posta veze
tőinek igyekezete a legmesszebbmenőkig di
csérendő. A teljes napfogyatkozás alkalmá
ból kiadott - nem olcsó - bélyegblokk kap
ható volt, és még ma is megvásárolható. Ér

téke évről évre növekedni fog. Az alábbi 
összeállítás betekintést nyújt abba, mi min
denből válogathatnánk. Mostanában jelent 
meg a SOMLÓ 24 címletű szép bélyeg. Kü
lönösebb magyarázat szükségtelen, hogy mi
ért fontos ennek a szerepeltetése a kiadott ké
pes levelezőlapokon. Az új hegytörvény sze
rint a Ság hegy újra a történelmi borvidék 
tagjává válhatott, tehát az aktualitás kézen
fekvő. Kerestük természetesen a régebben ki
adott, Berzsenyit ábrázoló 2 Ft címletű bélye
get, hisz levelezőlapunk a jeles költőt is idézi. 
Sajnos beszerezni már nem lehetett Az 
1848-49-es szabadságharcra utaló bélyegek 

ffi \ í ' t & í » 1 " 

CELLDÖMÖLK - SAG-HEGY 
1999. 

y 
t/i 

Márciusi ifiak 

iüaualitása is hangsúlyozott. Petőfi valamiko
ri „napbanézése" külön történet, erről szá
mos írás látott napvilágot ezekben a hetek
ben. A Ság heggyel kapcsolatban Eötvös-bé
lyegre is szükségünk lett volna. Nyilván a 
lehetőségek sorába tartozik a természeti érté
keket idéző bélyegsor abban a tekintetben is, 
hogy a Ság hegy ötödikként lett az országban 
tájvédelmi körzet. Ehhez kapcsolható a vé
dett madarat ábrázoló korábban kiadott bé
lyeg. Mindezek csupán példák, amelyek eset
leg egy későbbi kiállítás során felhasználha
tóak. DJ. 

ás 

•Tus. 4§m 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 19/1999. (V. 26.) sz. rendelete 
a vásárokról és piacokról szóló, többször módosított 

M 
A rendelet 8. §-a az alábbiakra módosult: 
(1) Helypénzjegyek: 

új (bruttó) (Ft/m2) 
1. Negyedévi helypénzjegy (csütörtöki árusításra) 
a) Fedett piactér: 

(csak élelmiszer-árusításra adható) 1000 
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület: 
1. díjzóna (Koptik u. és a Széchenyi u.¬

dr. Géfin L. téri járdával érintkező terület) 1500 
I I . díjzóna (Korona-sarok belső területe, 

használt cikk piac területe) 1300 
Negyedévi helypénzjegy (szombati árusításra) 
a) Fedett piactér: 

(csak élelmiszer-árusításra adható) 750 
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület: 
L díjzóna 1000 
I I . díjzóna 900 
Negyedévi helypénzjegy (csütörtöki és szombati árusításra) 
a) Fedett piactér: 

(csak élelmiszer-árusításra) 1500 
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület: 
1 díjzóna 2150 
I I . díjzóna 1900 
Negyedévi helypénzjegy napi árusításra: 
a) Fedett piactér: 

(csak élelmiszer-árusításra) 5000 
2. Havi helypénzjegy napi árusításra: 
a) Fedett piactér: 

(csak élelmiszer-árusításra) 3000 
3. Napi helypénzjegy csütörtöki árusításra: 
a) Fedett piactér: 

- élelmiszer esetén 200 
- nem élelmiszer esetén 300 

43/1995. (XI I . 20.) sz. rendelet módosításáról 
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület: 
I . díjzóna 150 
I I . díjzóna 150 
c) Földről történő árusítás esetén: 150 
d) ElŐ baromfi darabszámra napos 7 Ft/db 

vágásérett 15 Ft/db 
Napi helypénzjegy csütörtök kivételével naponta: 
a) Fedett piactér: 

- élelmiszer esetén 150 
- nem élelmiszer esetén 250 

b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület: 
I . díjzóna 125 
I I . díjzóna 125 
c) Földről történő árusítás esetén: 125 
d) Élő baromfi darabszámra napos 6 Ft/db 

vágásérett 12 Ft/db 
(2) Szállító és tároló eszközök (ketrecek után) 
a) rekesz 5 kg-ig, kosár 100 
b) láda, batyu, zsák, rekesz 5 kg-on felül 125 
c) hordó, kád 150 
(3) Koszorú, nagyságrendtől függően (db) 
- kicsi 20 Ft/db 
- közép 30 Ft/db 
- nagy 40 Ft/db 
(4) Jármüvek után: 
a) tehergépkocsik, vontatók 400 
b) személygépkocsik 250 
b) motorkerékpár 60 
d) kisebb jármú (kerékpár/moped/segédmotorkerékpár) 30 

2.§ 
Ez a rendelet 1999. július l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1999. május 26. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

Börtöncella a versmondónak 
Világunk mindennapjainak fordulatokban gazdag, változó történé

seit átélve keserű érzéssel tapasztalja az értő emberi szellem azt, hogy 
a világtörténelmet formáló „politikacsinálók" mennyire tudatlanok, 
érzéketlenek a népek múltban gyökerező jelenével szemben. Kevesen 
látják és ismerik fel, hogy milyen indulatok feszülnek a Kárpát-me
dence és a Balkán elmaradott népeinek izzó kohójában. Ezért tapsol
nak ügyesen fogalmazott nyelv törvényeknek, melyekkel béklyóba ve
rik a hatalmuk alá ajándékozott kisebbségek nyelvét, hogy kiölhessék 
a nemzettudatát is. 

Az alábbi vers - melynek szerzőjét, egy felvidéki görögkatolikus 
pap negyedikes gimnazista fiát az egykori Csehszlovákiában három 
évre ítélték ezért a müvéért - Jókai regényeire épül. Híven figyelmez
tet, mit kell hallani a múltból, mire kell figyelni a jelenben, és mit 
lehet remélni a jövőtől! Plasztikus kép ez, mely ráillik jelen történel
münkre is. Figyeljünk reá és gondolkozzunk el rajta! 

JÓKAI 
A „Jövő század regényét" megértük, 
Jöttek utána bús „Hétköznapok", 
Reménnyel élünk mi, „Gazdag szegények", 
Rablott kincsen a „Szegény gazdagok". 

„Aki a szívét a homlokán hordja", 
„Rab Rábi" módra tengődik csupán, 
„Arany ember" -nek keserves a sorsa, 
„A politikai divatok" után. 

„Enyém, tied, övé" lett most az ország, 
„Magyar elŐidők" -bői" nincsen napunk, 
A „Csataképek" még előliünk állnak, 
S a „Szélcsend" alatt kisírjuk magunk. 

Lesz-e idő, hogy kötünk „Még egy csokrot". 
Sok „Névtelen vár", hogy gazdát cserél? 
Az „Öreg ember nem vén ember", bízunk, 
„Kánok utóda" szenved, túr, remél. 

Hová lettek a „Fekete gyémántok" 
S a Kárpátok büszke hegysora? 
Látod-e, Jókai, az égből. 
Hogy „Erdély"-nek nincs már „aranykora" ? 

A „ Kőszívű ember" megtér „fiaihoz", 
„Magyar nábob" is, hajh'kevés maradt, 
De „El az Isten", s mi tudjuk, hogy él még, 
A „Szabadság", a magyar „hó alatt". 

Mester, lia Te most itt lennél közöttünk, 
Enyhítenéd-e szívünk bánatát? 
Elmondanád-e, hogy „Mire megvénülünk", 
Összeszedjük a szétszórt garmadát? 

A Te nagy szívednek ezüst hegedűjén 
Egy szebb jövőről zengene a húr, 
Végét jósolni a „Szomorú napok" -nak, 
Hogy nem lesz köztünk több „Újföldesúr". 

Neved nagyságát gyermekükbe oltják 
A magyar anyák édes csókjai. 
Öröm, dicsőség magyarnak születni. 
Mert Te is magyar voltál, Jókai. 

Bárcsak a mai magyar anyák csókjai is gyermekeikbe, szívükbe s 
lelkükbe oltanák - csak mustármagnyi szemcsékkel is - a hitnek és 
hazaszeretetnek, a magyarságtudatnak megtartó, édes magvait! 

Nádasdy Lajos 
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Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának története 
és fejlődési iránya a II . világháborúig (5. 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. nyárelÓ hó 9.) 

A gyermekvédelem terén végzett 
szociális tevékenységről 

Az első törvény 1877. évi XX. tc. nem elsősorban az elhagyott, 
talált, Ül. árva gyermekekről szólt, hanem a gyámság és gondnokság 
intézményét szabályozta. A törvény fő tézise, hogy minden kiskorú 
„atyai hatalom" alatt áll, amely 24. életévének betöltésével a „teljes
korúság" elérésével megszűnik. 

1877. évi XX tc. kimondta azt is, hogy a gyámhatósági feladatok 
ellátására, a törvényesség biztosítására, minden község, város ún. ár
vaszéket volt köteles létrehozni, amely az árvák és elhagyottak ügyeit 
intéző első fokú eljáró szerv volt. 

Ezt a rendelkezést Kis-Czell nagyközség önkormányzati szabály
rendeletében (1873. április 5.) gyermekvédelmi intézkedésével meg
előzte, mivel a szabályzat 4., 5., 6. § a közgyám hatáskörében már az 
árvák tartásáról és neveléséről gondoskodik. 

Központilag az elhagyott és talált gyermekek gondozása iránt az 
1898. évi XXI. tc. intézkedett. A 3. § kimondta, hogy a „talált, vala
mint hatóságilag elhagyottnak nyilvánított gyermekek után 7 éves 
korig a felmerülő gondozási, ápolási és nevelési költségeket az Or
szágos Betegápolási Alap (OBA) fedezi. A 7 éven felüli gyermekek 
gondozására pedig 1909-től telepfelügyelőket alkalmaztak (1901. 
XXL tc.) Ezt a Széli Kálmán gyermekvédelmi törvény kimondta, 
továbbá azt is, hogy a gyermekeknek, akiknek hozzátartozói erre nem 
képesek, s igénye van arra, az állam gondozásba veheti. 

Az 57588/1904. számú belügyminiszteri körlevél a gyermekmen
helyek igazgatójának, diszkrecionális jogokat biztosított azzal, hogy 
a rászorult gyermekeket hatósági intézkedés nélkül felvehette intéz
ményébe. 1" 

1904-ben az elhagyott, államilag védett gyermekek száma 20 965, 
1908-ban 44 453, s a négy év alatt több mint 50 százalékos emelkedés 
volt. 

17 városban működött gyermekmenhely, s a székhelyeken a házas
ságon kívül született gyermekeket jelentkezés esetén felvettek.173 

Az Országos Gyermekvédő Liga 1906-ban alakult a gyermekvéde
lem érdekében Edelsheim Gyula Lipót gróf vezetése alatt. Társadalmi 
szervezetben fejtették ki szociális gondoskodás terén munkásságukat, 
de jelentős állami támogatást is kaptak. Községünkben még 1906-ban 
366 K 6 fillért gyűjtöttek össze az Országos Gyermekvédő Liga ré
szére, mely adományból 254 K-t a Sági római kath. népiskola gyűj
tötte. 1 7 4 

Takács Márton főszolgabíró 1907.március 17-én értekezletet hívott 
Össze az Országos Gyermekvédő Liga nemes céljainak további elő
mozdítása érdekében, s a vidékre is kiküldött bizottságok további 
101 K 22 fillért biztosítottak az országos szervezeteknek.175 

Április 2-án nagyszabású gyermeknapi bankettet rendezett a község 
a Koronában. A gyermeknap javára a városháza előtt gyűjtőperselye
ket állítottak fel adományok gyűjtése céljából. 1 7 6 

Az Országos Gyermekvédő Liga 1914-ben a hadbavonultak csa
ládtagjainak a támogatására országos akciót hirdetett: „az országosan 
jelentkező nyomor enyhítésében nemes szívű emberbarátok hat
hatós támogatását" kérték. Elfogadtak mindent, ami az emberi 
nyomorúság enyhítésére alkalmas volt. Pl. pénzt, élelmiszert, vas
ágyakat, csecsemő elhelyezésére alkalmas ruhakosarakat, fertőtlení
tőszereket stb. Segítséget kértek az árva és elhagyott gyermekek 
egészben vagy részben való ellátására, gondozására ajánlatokat és 
jelentkezéseket.177 

Ezen országos akcióra reagálva az elöljáróság a község polgárainak 
a figyelmét az alábbiak szerint kérte fel a gyermekek védelme érde
kében: 

„... felkérünk minden komoly gondolkodású polgárt, aki olyan por
tákra bukkan, amelyeknek tűzhelyénél nem találja meg a gyermek azt 
a meleget, azt az oltalmat, amely becsületes emberré fejlődésében 
szükséges, akkor álljon meg a ház előtt ... jegyezze fel, amit látott, 
és hívja fel a gyermekvédők figyelmét 

... mert a gyermek, az Isten után való szentségünk, ő érte élünk, az 
ő számára kell építenünk a mi sorsunknál szebb életutat, törekednünk 
kell arra, hogy nálunk jobbak, erősebbek és boldogabbak legye-
nek."178 

A háború kitörését követően a kolduló gyermekek száma rohamo
san növekedett. A községeknek az iskolák bezárásával nehéz felada
taik adódtak, valamint azzal is, hogy a nyomorban élő családok gyer
mekeiket az utcára küldték koldulni betanított „mondóka", szánalmat 
gerjesztő arcjáték begyakorlásával. Átmenetileg napközi otthon léte
sítésével próbáltak a megélhetéssel küzdő családok gyermekein segí
teni.1 7 9 1920-ban gyermekmentés céljából a celldömölki MOVE osz
tály a fővárosban élő éhínséggel küzdő gyermekeket a nyári hóna
pokra az ellátásukat vállaló családoknál helyezte el. A június 12-én 
du. 4 órakor érkező gyermekeket, akiknek a nyakában kis rózsaszínű 
kartonlap csüngött (tartalmazta a gyermek nevét és lakását, valamint 
a vendéglátó nevét) az állomáson Posfay főszolgabíró, a védő egye
sület és a családok fogadták. Ideiglenesen otthont négy gyermek talált 
községünkben, vidéken pedig 66. 

A gyermekek szánalmas képet mutattak, a kezükben lévő csomagot 
tartva, melyben néhány szegényes ruhadarab és egy kávésbögre volt 
bekötve. Budapestről két missziós hölgy kísérte a gyermekeket Cell
dömölkre. A helyi bizottság még indulásuk előtt élelmet szállított fel 
Budapestre, hogy utazásuk ideje alatt is biztosítva legyen étkezteté
sük. 

Szőgyény Marich Ferencné grófnő az állomásligetben terített asz
talhoz hívta a Budapestről érkezett gyermekeket, magyaros gulyást, 
túrós csuszát, cseresznyét tálalt fel. A sóskiflit már nem tudták elfo
gyasztani, ezért valamennyien a zsebükbe dugták. 1 8 0 A nyaralásra 
érkezőknek a jószívű adakozók, különösen akik ellátásukra nem vál
lalkoztak, ruhaneműt, pénzt stb. adtak. Dr. Rédey István 300 K-t, 
Szabó Károly gőzmalom-tulajdonos 40 kg lisztet, a jánosházi gőzma
lom 25 kg lisztet, tejszövetkezete 2 kg vajat adományozott. 

A cipőjük javítását Veszesz Sándor lelkes MOVE-tag díjmentesen 
vállalta.1 8 1 Kulturális célokra pedig dr. Móritz Dénes és a Kemenes
aljái Hitelbank adományozott 50-50 koronát. 1 8 2 

A gyermekvédelem terén a közösség fő tevékenységi köre az er
kölcsileg veszélyeztetett gyermekek védelme, szegény gyermekek 
felkutatása, gondozása megfelelő nevelésük biztosítása, napközi ott
honok és gyermekgondozó egészségügyi ellátásának megszervezése 
volt. 

Űj szellem a prevenció gondolata jelent meg a gyermekvédelem 
terén kifejtett szociális tevékenységükben. Gyermekvédelmi intéz
ményként 1891-től kisdedóvó működött már Celldömölkön, amelyet 
a Római Katolikus Egyházközség tartott fenn, mely az Elemi Népis
kola épületében működött. Az intézmény építése Hollósi Jusztián 
bencés apát nevéhez fűződik, aki fő anyagi és erkölcsi támogatója 
volt. A főpap az életének nagy részét az iskolának szentelte. 27 évig 
működött mint tanár. Adománya 32 530 forint volt, még Seraphin 
Philippina kőszegi úmő végrendeletében 8700 forinttal járult hozzá 
a kisdedóvó létrehozásához. 

Az óvoda az épület földszinti részében volt berendezve, padokkal, 
asztalokkal, egy polcon pedig a játékok voltak elhelyezve. Az óvo
dához kert is tartozott. 

Az intézményben 8 órától (reggel) az apácák foglalkoztak a gyer
mekekkel, délben ebédre a szülők hazavitték, majd délutánra ismét 
az óvodában helyezték el . 1 8 3 

1891. augusztus 28-án érkeztek meg Adalbert főnöknő négy társá
val (Klára, Jolán, Stefánia, Osvalda), akik gondoskodtak az óvodások 
felügyeletéről és neveléséről is. 1 8 4 

Később Maronits Júlia (apáca) óvónő lakásában magánóvodát 
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nyitott. 1935. augusztus 17-én kérelemmel fordult a képviselő-testü
lethez, hogy az utóbbi években az óvodások száma megnövekedett s 
a lakásán csak korlátozott számban képes csak kisgyermekeket párt
fogásba venni, ezért építsenek így községi óvodát. Megígérte a község 
elöljáróságának, hogy az általuk igazolt vagyontalan szegény gyer
mekeket éppen olyan szeretettel fogja nevelni, oktatni, mint a többit 
Az apáca számára telket biztosítottak.1 8 5 

Ságon dr. Kiss Lajos katolikus plébános kezdeményezésére 1924. 
október 27-én a piaci utcában óvoda-zárda építését engedélyezték. 
Gróf Erdődy Sándor adományozta a telket és egy épületet lebontásra. 
Az óvoda építéséhez a községi katolikus hívek közadakozással és a 
Ság hegyi Bazaltbánya Rt. építő anyaggal (kővel) segítette. Az óvoda 
két tanteremmel lett kialakítva. A Kalocsai „Miasszonyunknak" el
nevezett nővérek végezték az oktatást és gyermekek felügyeletét. Az 
épület emeletén laktak, amelyet az egyházközség kibővített 1941-ben, 
és vízvezetékkel is ellátták. 

A bányatelepi óvoda 1911-12-ben épült, igaz az első évtizedekben 
bányafelügyelői lakás volt, csak 1946-ban kezdett működni, de nem 
óvoda néven, hanem „Svéd konyha"-ként, amelyben az óvodáskorú 
kisgyermekek étkezését biztosították.1 8 6 

A századfordulón létrehozott és működő kisgyermek-intézmények 
elsősorban az anyák otthoni, ház körüli, illetve a földeken a munkájuk 
elvégzéséhez nyújtott segítséget azzal, hogy gyermekeik felügyeleté
ről napközben gondoskodtak. 

A két világháború közti időben alakult meg a napjainkban is mű
ködő óvodák nagy része és a bölcsődék. Községünk gyermek
intézményeibe főként szegény gyermekek jártak, csak kivételes eset
ben vették igénybe tehetősebb családok. Ezek az intézmények köz
egészségügyi szempontból sok tennivalót hagytak maguk után, fenn
tartásuk is sok nehézségbe és áldozatba került. Állami-, felekezeti- és 
magánintézményként működtek, i l l . részben működnek ma is. A fenn
maradó forrásanyagokban gyakran olvasható számukra, a működé
sükhöz igényelt állami segélyekről. 

Harc a munkanélküliség ellen, 
a munkáskérdés megoldása 

A századfordulón a korabeli újságok elkeseredett írásaival tükröz
ték a munkások helyzetét: „A munkaadónak biztos tőkéje van, vala
mint árukészlete, és bőven munkása... az ipar halad, a kereskedelem 
nincs korlátok közé szorítva, a bankok, a takarékpénztárak felszapo
rodtak, a gyárak, a nagy ipartelepek gomba módra nőnek ... ugyan
akkor a munkásosztálynak ezzel a haladással szemben anyagi hely
zete csak súlyosbodott." 

Sztrájkolni nem mertek, mert úgy ítélték meg, az csak káros a 
munkaadóra, munkásra és az egész társadalomra is, és veszélyeztet
nék a közbékét.1 8 7 

A nyomor általánossá vált, és a segélyezés amit nyújtottak 
- csak egy csekély részét fedezte szükségleteiknek - nem volt elég
séges. 

A XX. század leghumánusabb feladatának, egyben legsürgetőbb 
problémájának a százezrek munkanélküliségének megszüntetését tar
tották. Erre pedig maga a törvényhozás nem volt elégséges ... egy 
országra szóló biztonságos intézkedést tartottak volna fontosnak a 
társadalom együttműködésével karöltve. 1 8 8 Celldömölkön a század
forduló utáni években a vasút és a sághegyi bazaltbánya biztosított 
rendszeres munkát 

A forradalmak során létrejött Magyar Tanácsköztársaság a szociális 
gondoskodást sokoldalú szociális tevékenységgé bővítette. A szoci
álpolitikát azzal tudta produktívvá tenni, hogy a kizsákmányolást je
lentősen felszámolta. Á munkafeltételeket, a munkabéreket nagymér
tékben javította. Ezzel csökkentek a szegényüggyel kapcsolatos ki 
adások, bár a Tanácsköztársaság néhány hónapja alatt felszámolni 
nem lehetett. 

Celldömölkön is megalakult a Munkás-, Katona- és Paraszttanács, 
a dolgozók érdekeit képviselve. Hirdették, hogy a régi rendet meg
szüntetik, a munkásság szervezetten lép fel az elnyomók ellen.1 8 9 

A háború alatt községünkben a legjobban sújtottak a vasutas és 
egyéb állami alkalmazottak családjai voltak. A csekély forgalom mi-

alt megnövekedőit a szabadidejük, s ezért 1920-ban kérték a község 
körül lévő földek földbirtokosait, hogy a közelebb fekvő területeket 
engedjék át a vasutasoknak bérletbe. Gazdálkodással könnyíteni sze
retnének a megélhetési gondjaikon.190 

Később már a mezőgazdasági- és földmunkás nép is munkanélkü
livé vált A fellépő infláció, valamint az elaggott és munkaképtelen 
személyek mellé a munkanélküliek serege járult, akiknek a támoga
tása állami (községi, városi) feladattá vált. 

A Belügyminisztérium 185149/1932. számú levelében a törvény
hatóságok első tisztviselőjéhez fordult a munkanélküliség leküzdése 
tárgyában. A gazdasági válság nehéz éveiben sürgősen megoldásra 
váró legfontosabb feladatuk a munkanélküliek elhelyezésének bizto
sítása. 1923. október 23-án kiadott fenti számú felhívásban kérte a 
munkaadókat a munkanélküliek foglalkoztatásának fontosságára, kü
lönösen az önhibájukon kívüliek munkába állítására. 

A községeknek, a városoknak kötelező volt havonként nyilvántar
tást készíteni a munkaadókról, hány munkanélkülit foglalkoztattak és 
mennyi időre, és a munkanélküliek számáról. 

Celldömölki járás főszolgabírója az alispánnak küldött jelentésében 
beszámolt, hogy az akció keretében 25 munkanélkülit sikerült elhe
lyezni, a munkanélküliek száma 1462, a figyelembe vehető munka
adók száma 23, az akcióban bekapcsolódott 5 munkaadó csak a rendes 
létszámon felül alkalmaztak munkanélkülieket, 18 munkaadó pedig 
tartózkodott. 

Megkezdődtek községünkben a munkanélküliek ellátását segítő ín
ségakciók, ínségmunkák. Az 1933. december 10-én készült községi 
jelentés szerint 71 ínséges (munkanélküli) családfőt tartottak nyilván, 
és ez 149 családtagot is érintett.1 9 1 

1932/33. téli ínségsegélyezés tárgyában felhasznált „Egyéni La
pon" a segélyezésre jogosultról feljegyezték élet és vagyoni viszo
nyait, munkaképességét, munkaképtelenség okát, miért nem tudott 
elhelyezkedni, segélyezésben részesül-e, pl. OTI-től stb., milyen tá
mogatásra van szüksége (élelmiszer, ruházat, tüzelőszer, munkaalka
lom). 

A segélyezést pengőben havonta kimutatták. A segélyezés odaíté
lésében a képviselő-testület és a bizottság döntött 

A harmincas évek elejének gazdasági válsága után a kül- és bel
politikai változásokat figyelembe vevő magyar uralkodó osztálynak 
új jelszavakra is szüksége volt 

A munkanélküli proletariátust az ínségmunka és -segély már nem 
tudta megnyugtatni, mert megismerte annak értékét a gazdasági vál
ság idején. 

(Folytatjuk) 
Vargáné Bodor Katalin 
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Celldömölkön 1900. november 11-én alakult meg az első 
sportegyesület, a Kis-Czelli Korcsolyás Egylet. Ettől az idő
ponttól számítjuk a város szervezett sportéletének létrejöttét. 
A közelgő jubileumra való tekintettel az Új Kemenesalja el
következő számaiban egy-egy sporttörténeti szempontból je
lentősebb esemény felelevenítésével kívánunk emlékezni a 
celldömölki sportélet első évszázadára. 
1925. Az 1920-as évek köze

pére fellendült a sportélet Celldö
mölkön. A két társadalmi sport
egyesület labdarúgói a kerületi 
I I . osztályban jeleskedtek. A lab
darúgáson kívül először a teke
sport kedvelői hallattak maguk
ról. A két sportegyesület nyaran
ta meghirdette nyári tekeverse
nyeit. Az elsőt még 1922-ben a 
CSE rendezte, melyen kilenc- és 
hárombábus versenyre került sor. 
A kilencfás 20 teli és 20 tárolásos 
versenyt id. Komatics Ernő 198 
találattal, míg a háromfás ver
senyt - 3 teli és 3 tarolás - Jakab 
István nyerte meg 13 találattal. 

A tekézést a sakkozás követte, 
mellyel a Katolikus Legényegy
letben ismerkedhettek meg a 
sportág korai hívei. Az első nyil
vános versenyre március 15-én 
került sor, amire nyolcan nevez
tek be. A kétfordulós verseny 
győztese Eredics Gyula 13,2. he
lyezett: Kovács József 10,5, 3. 
Galuk Pál 9 ponttal lett. 

A háború alatt elcsendesedett 
teniszélet nehezen tért magához. 
A CSE teniszpályáit felverte a 
gaz, játékra alkalmatlanná vál
tak. A teniszezés újraélesztésére, 
csak 1925-benkerültsor. Arend-
betétel után újra benépesültek a 
pályák, és akik a labdarúgás, va

lamint a tekézés helyett a „lab
daverést" választották, havi 
1000 korona tagdíj megfizetése 
mellett igénybe vehették a felújí
tott pályákat. Az év során megint 
víg élet alakult ki a teniszpályá
kon, sikerült a sportegyesület ve
zetésének „csipkerózsika álmá
ból" felrázni a teniszsport bará
tait. 

1926. Az OTT egyetértésével 
a Vallás- és Közoktatásügyi M i 
nisztérium futballtilalmat rendelt 
el 1925 és 1926 nyarán. A tila
lom alatt olyan érzés uralkodott 
el, „mintha kivégezték volna 
Celldömölk sportját". A vásárté
ri pályát „halotti csend" vette 
körül. A csendet csak a tenisze
zők a ligetben, hétvégeken a te
kepályákon a kuglizok törték 
meg. Szinte tekeverseny-láz ütöt
te fel a fejét, annyi volt a meg
hirdetett verseny. Erről így ver
selt a Kemenesalja: „Most meg 
tekeláz terjed a világon, I Bete
gek benn Cellben, betegek benn 
Ságon." Valóban egymást érték 
a versenyek, melyek közül ki 
emelkedett a július 4-én rende
zett Törekvés SE tánc- és teke-
versenye, melyet a Korona Szál
lodában tartottak. Ez alkalommal 
írtak ki először nők részére is 
versenyt. A férfiaknál Molnár 

Ferenc lett az első, és kapott egy 
Doxa zsebórát. A nők versenyét 
Szarka Iluska nyerte, és egy pár 
cipővel lett gazdagabb. A tánc
versenyen a Kárász István-Mar
ton Nelli páros nyert. 

Az év során a diáksportkör és 
a leventeegyesület is hallatta 
hangját a város sportéletében. A 
szeptember 5-én rendezett leven
tesportolók megyei seregszemlé
jén 100 m-es síkfutásban Hor
váth István első, magasugrásban 
Bólinger István harmadik helye
zett lett. A diáksportkör is meg
rendezte első atlétikai házi verse
nyét, amelyen az alábbi tanulók 
nyertek bajnokságot: 100 m: Pin
tér József, 400 m: Egyed János, 
800 m: Takács Mátyás, távolug
rás: Eggewarlh (Egervári) Gyula, 
magasugrás: Horváth József, 
diszkoszvetés: Hernitz Ferenc, 
gerelyhajítás: Birkás Jenő, súly
lökés: Szabó Lajos, rúdmászás: 
Bognár László. 

Egy év alatt a CSE teniszezői 
is sokat fejlődtek. Szeptember 
12-én Szombathelyen, a Haladás 
teniszpályáin megrendezett du
nántúli bajnokságon a férfi pá
rosban a dr. Hetthéssy Jenő-Lá
zár Jenő kettős első, míg dr. Hett
héssy egyéniben és vegyes páros
ban a győri Lázárral az oldalán 
második helyezést szerzett. Ok
tóber 2-3-án, a sportegyesület 
megrendezte első nyilvános 
egyéni bajnokságát. Bajnokok 
lettek: Férfi egyéni: dr. Hett
héssy, női egyéni: Gálba Vincé-
né, vegyes páros: dr. Hetthéssy 

Jenő-dr. Holéczy Zoltánné. A 
férfi kezdőknek kiírt egyéni ver
senyt Deutsch István (Kemenes-
sömjén) nyerte meg. 

Az egyre jobban bővülő és 
eredményesebb celli sportélet ki
emelkedő jelentőségű eseménye 
a város első tornatermének fel
avatása. A tornateremben az ok
tatás már az 1925-26. évi tanév
ben elkezdődött, de avatását egy
bekötötték az iskola névadó- és 
avatóünnepségével. A tornate
rem-avatásra október 24-én ke
rült sor. Szépséghibája volt, hogy 
azon az intézet tanulói nem sze
repeltek, akárcsak hetven évvel 
később a Berzsenyi Lénárd Álta
lános Iskola tornacsarnokának 
avatásán sem. 

Az avatási sportműsort erede
tileg az iskola udvarára tervez
ték, de az időjárás közbeszólt, 
így a tornaterembe szorultak a 
nézők. A tornaterem azonban a 
nagy érdeklődés miatt a teljes kö
zönség befogadására szűknek bi
zonyult. Akik mégis bejutottak, 
azok az Újpesti Polgári Iskola ta
nulói által bemutatott szabadgya
korlatokban, talajtomában és 
gúlaépítésben gyönyörködhet
tek. Áz iskola tanulóinak „nagy 
precizitású és lendületesen ügyes 
gyakorlatai annyi csodálatot 
elismerést váltottak ki a közön
ségben, ami hosszú időn át 
kedves és kellemes emléket 
hagy a lelkekben" - olvasható az 
iskola 1926-27. évi évkönyv 
ben. 

- t tm 
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Megszületett a labdarúgók első NB Il-es győzelme 
CVSE-Antók Nyomda-Balatonlelle 3-0 (2-0) 

Celldömölk, 1200 néző. Vezette: Farkas Balázs (Budapest), 
pj. Hidasi, Sallai 

Celldömölk: Szép - Lukács, 
Csákvári, Bognár, Stieber -
Tóth, Hegyi, Lengyel, Elekes -
Kovács, Szálai. Edző: Fcdor 
Sándor 

Balatonlelle: Gyenes - Cube-
lák, Buzsáki, Kiss, Kónya - Ba
logh, Kolovics, Himics, Somo
gyi - Takács, Papp. EdzÖ: Kenéz 
István 

Jók: Szép, Csákvári, Bognár, 
Lengyel, Elekes, Ül. Gyenes, Ba
logh, Takács, Papp 

Csere: Tóth helyett Dobány a 
60., Hegyi helyett Szőlíősi a 67., 
Balogh helyett Hosszú a 69., 
Bognár helyett Bodor a 87. perc
ben. 

Sárga lap: Lukács (Pappot 
felrúgta) a 26., Balogh (Elekest 
megrúgta) a 39., Gyenes (rekla
málásért) a 40., Kolovics (sza
badrúgás elvégzését akadályoz
ta) a 47., Lengyel (Cubelákot 
megrúgta) az 53., Csákvári (rek
lamálásért) az 58. percben. 

Kiállítás: Cubelák (Dobányt 
utolsó emberként felrúgta) a 92. 
percben. 

Szögletarány: 8:2 (6:2) 
A harmadik fordulóban az el

múlt évi NB IH-as Bakony- és 
Dráva-csoport bajnokcsapatai 
mérték Össze az erejüket, most 
először bajnoki mérkőzésen. Ta
valy a Balaton-parti gárda volt 
az egyetlen NB-s csapat, amely 
veretlenül nyert bajnokságot. Ed
dig azonban az NB II-ben nem 
sikerült nekik bizonyítani, s így 
volt ez Celldömölkön is, annak 
ellenére, hogy játékukkal nem 
keltettek csalódást. 

A várakozásnak megfelelőét 
az első játékrészben a vendégek 
zárt védekezésből kontrajátékkal 
próbálkoztak, azonban elképU 
lésüket nem tudták valóra váltc 
ni. A hazai rohamok sem sikerül' 
tek, az ellenfél védői és Gyenes 
kapus mindig hárítani tudtak 
kellő időben. Azonban két belőtt 
szögletnél a védők és a kapus 
megingását jól használta ki a ha
zai csapat, így kétgólos előnyt 
jutott a félidő végére. 

A második játékrészben 
meglepően - a vendégek kezdte* 
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jobban, de az első negyedórában 
el is puskázták a helyzeteiket. 
Mindenesetre a vendégek a zárt 
védekező taktika feladása után 
nyíltabbá és változatosabbá tet
ték a játékot. Itt is, ott is adódott 
kapu előtti helyzet, de gól csak a 
liosszabbításban született. Az An-
tók Nyomda csapata annak elle
nére, hogy halványabb játékot 
nyújtott, mint az előző két fordu-
ióban, a mérkőzés végén megér
demelt győzelmet ünnepelhetett. 

3. perc: Bal oldali kisszöglet 
után Elekes szépen játszotta be 
kapu elé a labdát, de a kaputól 7 
méterre álló Lukácsot meglepte 
az, és elügyetlenkedte a nagy 
helyzetet. 

6. perc: Takács iramodhatott 
meg egy előre vágott labdával 
Szép kapujára, de hosszan szök
tette magát, így a résen levő celli 
kapus a 16-oson kívülre kifutva 
mentett a csatár elől. 

11. perc: Csákvári pazar lab
dával indította Kovácsot, aki szé
pen ment el a jobb oldali szög
letzászlóig, ott kicselezte a rátá
madó védőt és remekül ívelt ka

pu elé, ahol Elekes közeli fejesét 
Gyenes bravúrral hárította. 

17. perc: A félpálya közepéről 
a bal oldalon indult kapura Len
gyel. Átverekedte magát a védő
kön, majd 12 méterről leadott rö
vid sarkos erős lövését Gyenes 
kapus üggyel-bajjal tisztázni tud
ta. 

33. perc: Most a játékvezető 
felfogása borzolta fel a nézőtéri 
kedélyeket. Elekes jobb oldali át
adását a kaputól 18 méterre Ko
vács kapásból zúdította kapura, s 
a tömörülő védők közül Buzsáki 
kézzel ütötte vissza a labdát a 
mezőnybe. Farkas játékvezető 
vétlen kezezésnek minősítette az 
esetet, így ezen a mérkőzésen is 
elmaradt egy jogos 11-es. 

34. perc: A nézők gyorsan fe
lejthették az előbbi eseményt, 
mert megszületett az első gól. 
Kovács lőtte be balról szögletből 
a labdát a kapu előterébe, ahol a 
kapus is és a védők is alá futot
tak. Nem így Csákvári, aki 4 mé
terről elegánsan a kapuba vágta 
a pettyest (1-0). 

36. perc: Továbbra is a hazai 
csapat támadott. Tóth a 16-os 
előtt nagyszerűen fordult le el

lenfeléről, s indult egyedül kapu
ra, de a veszélyt megérezve a vé
dők „leterítették". A megítélt 
szabadrúgásból Hegyi a labdát 
csak centiméterekkel lőtte a kapu 
fölé. 

45. perc: Hegyi indította kö
zépen mesteri labdával Elekest, 
aki 16 méterről a jobb kapufát 
találta el. Még ebben a percben 
szöglethez jutottak a hazaiak, 
melyet most jobbról Hegyi lőtt a 
kapu előterébe. Most is, akárcsak 
az első gólnál, a kapus és a védők 
elméláztak, s Bognár közvetlen 
közelről a hálóba fejelt (2-0). 

56. perc: Papp hozta ígéretes 
helyzetbe egy nagyszerű labdá
val Takácsot, aki a kifutó Szép 
mellett 14 méterről ugyan ellőtte 
a labdát, de a lövés szerencsére a 
bal kapufa mellett elhagyta a já
tékteret, 

58. perc: Somogyi labdájával 
lesgyanús helyzetben Papp ira
modott meg a bal oldalon. Már 
bent járt a 16-oson belül, de 8 
méterről keresztbe a kapu mellé 
durrantott 

60. perc: Himics nagyszerű 
labdájával lépett ki Papp közé
pen, de kivárt a lövéssel, és há

rom méterre a kaputól elügyet
lenkedte a helyzetet, sőt még fe
leslegesen szabálytalankodott is. 

66. perc: Szép hazai támadás 
végén Szálai kapott labdát, aki 
16 méterről kapura eresztette, de 
lövése a felső lécen csattant. 

78. perc: Takács parádés cse
leit láthatták a nézők. Három ha
zai védőt is kicselezett, majd 
ahogy beért a 16-oson belülre, 
11-est remélve feldobta magát, 
de a játékvezető sípja néma ma
radt 

79. perc: A celliek ellentáma
dását követően Bognár hozta já
tékba Dobányt, aki 23 méterről 
célozta meg az ellenfél kapuját, 
de jól eltalált lövését Gyenes bra
vúrral tornázta ki a bal felső sa
rok elől. 

92. perc: Dobány és Szálai pa
rádés adogatása futott a pályán, 
amikor Szálai okosan játszotta a 
11-cs pont környékén lépés
előnyben levő Dobány elé a lab
dát, akit Cubelák hátulról „leterí
tett". A megítélt büntetőt Dobány 
magabiztosan lőtte a hálóba (3-0). 

Fedor Sándor: A második ha
zai mérkőzésünkön magabiztos 
győzelmet arattunk. - tim -

Atomerőmű S E -
CVSE-Antók Nyomda 2-1 (1-0) 

Paks, 300 néző. Vezette: Heibl József (pj. Filus, Tumó) 

Paks: Mausz- Aradi, Jávorka, 
Debreczeni - Majsai, Benedecz-
ki, Varga, Mersich - Fejes, Osz-
termájer, Kiss T. Edző: Patkós 
István 

Celldömölk: Szép - Lukács, 
Csákvári, Bognár, Stieber -
Tóth, Dobány, Hegyi, SzőlIŐsi, 
Lengyel - Kovács. EdzŐ: Fedor 
Sándor 

Jók: Jávorka, Aradi, Fejes, 
Mersich, ¡11. Bognár, Csákvári 

Csere: Dobány helyett Szálai 
az 51., Osztermájer helyett Sza
badi a 61., Varga helyett Magócs 
a 74., Szőllősi helyett Kelemen a 
86., Kiss T. helyett Nagy a 90. 
percben. 

Sárga lap: Majsai (Dobány 
buktatásáért) a 21., Lukács (Osz-
termájert fellökte) a 24., Oszter
májer (Bognárt megrúgta) a 33., 
Mersich (Bognárt akasztotta) az 
55., Aradi (kezezésért) az 58. 
percben. 

Kiállítva: Lukács (második 
sárga lappal) a 76., Hegyi (Mer
sich felrúgásáért) a 79. percben. 

Szögletarány: 7:1 (3:0) 
Már a mérkőzés elején kide

rült, hogy a celli együttes véde
kezésre rendezkedett be. Táma
dásaiban nem volt átütőerő, az 
egyedüli ék, Kovács Sándor nem 
tudott mit kezdeni a létszámfö
lényben lévő hazai védelemmel. 
Az első félidő utolsó harmadá
banfelülkerekedtek az Atom-fiúk, 
és három helyzetükből egyet ér
tékesítettek. 

A második játékrész elején ki
egyensúlyozott lett a játék, amit 
a szerencsétlen 11-es borított fel, 
majd a két kiállítás végleg meg
pecsételte a vendégcsapat sorsát. 
Mindenesetre ilyen defenzív játé
kot a csapattól már nagyon régen 
láthattak a celli szurkolók. Az ed
dig minden mérkőzésen sok hely
zetet kidolgozó csapatnak ezúttal 
gólhelyzete sem volt. 

30. perc: Osztermájer balról 
remekül vette észre, hogy Fejes 
egyedül maradt a jobb szélen. 
Nagyszerűen emelte eléje a lab
dát, amit a csatár 8 méterről egy

ből kapura lőtt. A labda az elcsú
szó Szép fölött az üres kapuba 
tartott, de Csákvári még a gólvo
nal előtt elérte, és szögiébe tudott 
menteni. 

39. perc: Jobbról a második 
szögletét végezhette el a paksi 
csapat. Kiss ívelte a kapu előte
rébe a labdát, ahol az ötösön Fe
jes három védő között emelke
dett ki, és fejelt védhetetlenüi a 
kapu bal alsó sarkába (1-0). 

55. perc: Bognár és Tóth össz
játék után utóbbi szépen szöktet
te a védők között Bognárt, akit a 
kaputól 20 méterre - a mérkőzés 
során sokadszor - felrúgtak. A 
megítélt szabadrúgást Hegyi bal
lal a sorfal mellett a bal alsó sa
rokba csavarta ( l - l ) . 

60. perc: Mersich vette észre, 
hogy Kiss egyedül maradt a bal 
oldalon. Remek labdával indítot
ta. A játékos élt a lehetőséggel, 
és egyedül indult meg a celli ka
pura. Szőllősi vette üldözőbe a 
paksi játékost, akit mikor az a 16-
os sarkánál beért a büntetőterü
letre, egy feleslegesnek tűnő, 
rossz ütemű becsúszással leterí

tett A megítélt jogos büntetőt 
Fejes a bal alsó sarokba vágta 
(2-1). 

76. perc: A felezővonaltól 
nem messze a paksi térfélen Bog
nárt szerelte Kiss. Lukács be
csúszva akarta megmenteni a 
labdát, de a paksi játékos elgurí-
totta mellette, majd feldobta ma
gát A játékvezető továbbot in
tett, majd egy perc elteltével ele
get tett a közönség akaratának, és 
sárga lappal büntette a celli vé
dőt. Lukácsnak már volt egy sár
gája, így a pirosat is felmutatta 
neki. 

79. perc: Hegyi elől szedte fel 
a paksiak kapusa a labdát, majd 
a bal oldalon indította Mcrsichet, 
akit Hegyi vett üldözőbe és az 
oldalvonal mellett hátulról be
csúszva felrúgott. A játékvezető 
most jogosan mutatta fel a piros 
lapot Ezzel lényegeben eldőlt a 
mérkőzés, a celli csapat 9 főre 
fogyatkozott 

Fedor Sándor: Úgy érzem, a 
döntetlen igazságosabb ered
mény lett volna, de a játékvezető 
ezt megakadályozta. - tim -

LEGFRISSEBB: 
CVSE-Antók Nyomda-Marcali l - l (0-0) 
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Mi a véleménye a Cell-Cup-ról? 
Rózsás Péter: 
Nem értem a felháborodást a 

rendezvényt illetően. Ez a rendez
vénysorozat hasznot hoz a város
nak. A szervezés profi volt, példát 
lehet róla venni. Csak segítők kel
lenének még, hiszen néhány ember 
viszi a vállán az egészet, ahelyett, 
hogy egy nagyobb közösség vállal
na részt. Hallottam, problémát 
okozott az, hogy a templom előtt 

ha örülnénk neki, és inkább segíte
nénk. 

Horváth Jánosné: 
A rendezvény jót tesz a város

nak, hiszen ilyenkor van egy kis 
élet Cellben. A színvonalas műso
rokon Fiatalabbak és idősebbek is 
kikapcsolódhatnak, jó, hogy so
kaknak nyújt szórakozást. A várost 
nem nagyon ismerik máshol, ez a 
rendezvény is viszi a hírét, ez elő-

nőttek és a gyerekek is élvezték, 
kellemesen szórakozhattak. 

Nagy Gyöngyi: 
Nagyon tetszett a rendezvény, 

kitűnő volt a szervezés. Mindenfé
le korosztály szórakozhatott, én is 
kint voltam rendszeresen a progra
mokon. Ezt a teret tartom alkal
masnak a rendezésre, hiszen a köz
pontban van, és megfelelő nagysá
gú ez a tér. Én távolabb lakom, így 

busznyi utas nagy részétől azt hal
lottam, hogy a celli atya példát ve
hetne. Meggyőződésünk, ha az 
atya megáldotta volna a rendez
vényt, még akár híveket is szerez
hetett volna. 

Erdélyi Ferenc: 
Nekem nem a rendezvény ellen 

van kifogásom, bár én nem vettem 
részt a programokon. Borgátán 
dolgozunk, korán kelünk, pihenni 

Rózsás Fctcr 
rendezték. Ezt nem értem, hiszen 
régen is a templom köré rendezték 
a vásárokat, ez a szokás a városban 
sem lehetne gond. Nem voltam 
kinn a rendezvényeken, mert dol
goztam, de ahogy hallottam, nem 
volt nagy dorbézolás. Úgy hiszem, 
a kézi labda-fesztivál minimális za
vart okozott a városban. Jó lenne. 

Horváth Jánosné 

Némctli Istvánná 
nyére szolgál Cellnek. Nem tartom 
sértőnek, hogy a templom előtt 
rendezik, bár azt megértem, ha a 
központban lakókat zavarja, főleg 
a kicsiket. Mi eléggé kint lakunk, 
így ez minket nem érint. Viszont, 
ha a város szélére vinnék, valószí
nűleg kevesebben vennének részt. 
Úgy gondolom, áldozatot kell hoz
ni, valamit valamiért. Más váro
sokban is vannak a központban 
rendezvények. Az állítólagos ren
detlenségről pedig azt gondolom, 
hogy az ezen a rendezvényen kívül 
is előfordul. 

Vúnkosné Horváth Orsolya: 
A kézilabda-fesztivál az idegen

forgalom szempontjából is kell a 
városnak, és nagyon jó programok
kal várja az érdeklődőket. Felrázza 
a várost, van mozgás, élet, ilyenkor 
lehet szórakozni. Véleményem 
szerint a legjobb helyen rendezik, 
hiszen a legjobb hely az, ahol sok 
ember megfordulhat. Cellben a 
templom előtti tér alkalmas erre, ez 
a tér tud sok látogatót befogadni. 
Nem hiszem, hogy vallásilag sértő 
lenne, ha nem mise alatt rendezik 
a programokat, akkor nem zavar 
senkit. Az idei rendezvénysorozat 
is színvonalas volt, sokrétű, a fel-

Vánkosné Horváth Orsolya 
nem is zavarhatott volna, a nagy
mamám a kilencemeletesben lakik, 
tehát közel, de az ő számára sem 
volt zavaró. Talán éjfél után nem 
kellett volna zenélni, így senkit 
sem idegesített volna. Én templom
ba nem járok, nem tartom zavaró
nak azt, hogy a templom előtt ren
dezték. Itt lehet elférni. Hogy ott 
van a templom, az csak egy része 
a dolognak. 

Németh Istvánné: 
Családommal együtt továbbra is 

támogatnám a rendezvényt, mert e 
pár nap alatt minden korosztály 
megtalálja a maga szórakozási le
hetőségét. Elismerés jár a rende
zőknek, hiszen nem kevés munká
val kitűnően szervezett rendez
vényt kínáltak a cellieknek. A 
sportolók eredményei is hozzájá
rulnak ahhoz, hogy Celldömölk 
város nevét megismerjék a világ
ban. Ez épp olyan, mintha valaki 
Jesolóba jut cl, őneki a Jesoló név 
marad emlékezetül Olaszország
ból. A megnyitó körüli kellemet
lenséget hallottam, ezzel kapcso
latban szeretném példának hozni a 
debreceni virágkamevált, ahol a tű
zijáték a Nagytemplom udvaráról, 
sőt az ablakából történt. A két 

Nagy Gyöngyi 
szerettünk volna. A rendezvények 
alatt viszont nem lehetett aludni, a 
melegben még az ablakot sem le
hetett kinyitni, olyan hangos volt a 
zene. Jó lenne, ha a rendezvényt 
kivinnék oda, ahol nincsenek la
kók, akik pihenni szeretnének. Az 
is megoldás lehetne, ha csak tizen
egy óráig zenélnének, így nem za
varnák a városközpontban lakókat 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi 

Erdélyi Ferenc 
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