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A választási bizottság vizsgálta az

aláírásokat

Ság hegyi szüret '99

Nem érvényes
a népi kezdeményezés
A szeptemberi képviselő-tes
tületi ülésen Döme László kép
viseld egy több mint 400 aláírás
sal ellátott tiltakozást nyújtott be
a celldömölki római katolikus
templom előtti tér méltatlan
használata ellen.
A választási eljárásról szóló
törvény alapján megalkotott ön
kormányzati rendelet kimondja,
hogy a képviselő-testület köteles
megtárgyalni azt a népi kezde
ményezést, amelyet a celldö
mölki városrészben a település
részt érintő kérdésben legalább
370 választópolgár kezdeménye
zett
Dr. Smidéliusz Sándor, a he

Kiváló országos

lyi választási bizottság elnöke tá
jékoztatott az aláírások ellenőr
zésének eredményéről.
Eszerint a bizottság összesen
457 aláírást regisztrált, ebből
141 aláírás bizonyult érvényte
lennek.
Az érvénytelenül aláírók kö
zött szerepelt például választó
joggal nem rendelkező kiskorú
állampolgár, nem állandó celldö
mölki lakos, de egyes személyek
többszöri aláírása is szerepelt a
benyújtott íveken.
Mivel az érvényes aláírások
száma nem éri el a 370-et, a kez
deményezés elutasítható.
T.

Két héttel a búcsú után a Ság hegyi szüreti napok résztvevőit is igazi jó idő
fogadta, s ez meg Is látszott a programok látogatottságán. Részletek a 2-3.
oldalon.

Nyílt napok
a gimnáziumban

helyezések

Versenyben
az éterben

A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná
zium az alábbiak szerint tartja a beiskolá
zással kapcsolatos nyílt napokat: A 8. osz
tályos tanulók és szüleik részére 1999. ok
tóber 7-én (csütörtökön) 7.50 órától. A hat
osztályos gimnázium iránt érdeklődő hato
dik osztályos tanulók és szüleik számára
1999. október 8-án (pénteken) 7.50 órától.

Egy feltaláló születésének évfordulója
kiváló alkalom arra, hogy tevékeny életé
ről különféle események, például verseny
rendezésével emlékezzünk meg.
1844. szeptember 17-én született Pesten
PUSKÁS TIVADAR, amikor hazánkban mű
ködni kezdtek az első ipari üzemek. Ezek
azonban még 20 évvel később is túl fejletle
nek voltak ahhoz, hogy a tehetséges fiatal
embernek lehetőséget adjanak az érvényesü
léshez. Felsőiskolai tanulmányait a bécsi
Theresianumban kezdte, majd a pesti Miiegyetemen folytatta, apja halála miatt

Önkormányzati
sorház épül

{Folytatás az 5. oldalon)

+ Szüreti beszélgetés
Usztics Mátyással

. (3, öld.)

* AnM

ürömök

<k Egy sportpszichológus.
. szobrai a KMK-ban
(5. oldj
* Megkérdeztük: Kdt~e
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a Bach ll Black?
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A celldömölki önkormányzat sorházat
építtet a Horváth Elek utcában. Dummel Ot
tótól, a polgármesteri hivatal műszaki osz
tályának vezetőjétől megtudtuk, hogy a pá
lyázatra három kivitelező jelentkezett. Ezek
közül a Cellszolg Kft. közép árfekvésű" aján
latát fogadták el. A hat bérlakás közül négy
kétszobás, két lakás pedig egyszobás lesz
konyhával és fürdőszobával, egyedi fűtéssel.
A pályázatok elbírálásának csűszása miatt az
építkezés kezdete is késik, így a tervek szerint
december közepe felé adják át az épületet
T.
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Az időjárás ezúttal is kegyes volt

Ság hegyi szüret '99
A hagyományos rendezvény
sorozat már csütörtökön megkez
dődött a Kresznerics könyv
tárban, ahol népes érdeklődés
mellett Balogh József költŐ-ta¬
nár mutatta be legújabb váloga
tott verseskötetét, ami Foltozott
ég címmel jelent meg. Ugyan
csak a könyvtár volt a helyszíne
a szüreti rajzkiállításnak.
Pénteken délután Várhelyi
György szobrászművész kiállítá
sát Makkos István polgármester
ajánlotta az érdeklődők figyel
mébe, este pedig a Back ü Black

együttes szórakoztatta a közön
séget.
Szombaton kirakodóvásár, autőbemutatő, vidámpark várta a
szórakozni vágyókat. A kosár
labda szerelmesei ugyancsak hó
dolhattak szenvedélyüknek a
szüreti kosárgálán.
A szüreti felvonulás előtt a
csoportok egy része külön mű
sort adott az alsóságiaknak, mi
vel az útlezárás miatt most az
Avanti benzinkúttól indultak a
felvonulók. A menet ezúttal kur
tább volt a tavalyinál. Hiányoz
tak a külföldi csoportok, de a kemenesaljaiak mellett itt voltak a
pápaiak, a vasváriak és a zala
egerszegiek. Sokan hiányolták a
kisbírót is szellemes mondókájával.
Az Évszázadok táncai című
szüreti műsor előtt a pápai Musi
cal Stúdió szórakoztatta a gyüle
kező tömeget a 60-as, 70-es évek
slágereivel - szép sikerrel, majd
átvették a terepet a mazsorettek
és a táncos lábú lányok, fiúk.
A tömeg közben nőttön nőtt.
Az érdeklődés Usztics Mátyás
Mondom az uramnak: Tibi... cí
mű műsorának szólt. Usztics
hozta igényes formáját, a kö

zönség pedig remekül szórako
zott
Ezek után jó hangulatban
kezdődött el a szüreti bál a város
főterén, amihez a Koffer együttes
színvonalas zenéje mellett a kel
lemes időjárás is hozzájárult.
Utána rengetegen csodálták meg
éjfélkor a látványos tűzijáté
kot.
A résztvevők csak azt sajnál
ták, hogy a tűzijáték egyben a
szüreti bál végét is jelentette...
V.
Jobb felső képünkön: búcsúi
hangulat; a bal oldali képen: au
tóbemutató; alul: mazsorettek és
szüreti jókívánság lóhátról.
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A hiábavalóságokért

ÚJ K E M E N E S A L J A

érdemes élni'

Beszélgetés Usztics Mátyással
- Amikor fellépése végén jött le a színpad
ról, egy idős hölgy megkérte, hadd Ölelje meg
önt. Milyen érzés ez Önnek?
- Szeretek vidékre jönni. Ezek az emberek
értik Teri nénit, értik azt, amin a nagyvárosi
ember csak nevet. Teri nénit én találtam ki,
nem konkrét ember. Hasonló nénit mindenki
sokat ismer: mindig dolgozik, senki ellen
nincs, nem politizál. Én is vidéken születtem,
hároméves voltam, amikor Budapestre köl
töztünk. A legtöbb emlékem városi: az óvo
da, az iskoláim, a szerelmeim városhoz kö
tődnek, de vágyódom a szabad, boldog vidék
után, A nagymamám vidéken élt Csodálatos
és megismételhetetlen élmények fűznek hoz
zá: a beszélgetések, a pipafüst, a háborús em
lékek...
- Ha jól értem, Ön a közönség közvetlen
közelében érzi jól magát, nem a tv-ben,
- Igen. Én gyűlölöm a televíziót Sunyin
és alattomosan beszivárgott vele a szenny és
mocsok, ami elveszi, megöli a kultúránkat A
televízió Magyarországon se nem magyar, se
nem közszolgálati. Az eszme diktatúráját fel
váltotta a pénz diktatúrája. Manapság az csi
nál filmet, akinek pénze van, nem az, akinek
mondanivalója. Nem készült még olyan film,
ami azt tárgyalta volna, kik vagyunk mi ma
gyarok. A Honfoglalás című" filmet egyene
sen hazaárulásnak tartom. írtam egy forgató
könyvet a világosi fegyverletétel 150. évfor
dulójára. Négy szabadságharcos elindul se
gítségért Amerikába. Ott meg kiröhögik Őket
De nem volt pénz a film elkészítésére. Pedig
az amerikaiak ma is csak röhögnek rajtunk.
Áldozatunk a Vajdaságért, a török időkben
megvédtük a kereszténységet, és mi maradt
nekünk? Az adósságok.
- Akkor mit tehetünk a kultúránkért?
- Én mindig azt mondom a tanítványaim
nak, hogy ne adják oda a politikáért a művé
szetet A kultúráért harcolni kell, hogy ne má
sok döntsék el rólunk, kik vagyunk. És a gye
rekekre sokkal jobban oda kell figyelni. Az

ő ízlésüket még meg lehet változtatni, de saj
nos, két-három generáció rámegy a rend
szerváltásra. Szeretnék gyerekműsorokat ad
ni, mert nem tud eljutni a vers a gyerekekhez,
pedig az alapműveltséget fiatal korban lehet
megszerezni. Én személyesen megkértem a
gyerekeimet, hogy ne nézzenek tv-t, hanem
olvassanak helyette. Ha a nagyobbik lányom
titokban mégis tévézett volna, akkor nem ve
szik fel maximális pontszámmal bölcsész
hallgatónak. Persze az olvasáshoz megfelelő
körülményeket kell teremteni. Diszkóban
nem lehet Móriczot, Márai Sándort, Vörös
martyt vagy Csokonait olvasni.

- Sokan nagyon szeretik Önt, Mii érez a
közönsége iránt?
- Én felelősséggel tartozom a közönsége
mért Nagyot esm" nem a járdaszélről, hanem
az emeletről lehet Azt hiszem, én már az
emeleten vagyok, az emberek szeretete jutta
tott oda, és ezt a szeretetet nem lehet elját
szani. Az ember mesterei szakmai ismerete
ket adhatnak, de azt nem mondhatják, hogy
szeretni is fogják. A pályám eleje nagyon ke
mény volt de mára elkényeztetett a sors,
mondhatok nemet Annyi fellépést vállalok,
amennyit teljes erőmből tudok adni. Minden
pályakezdő azt hiszi, hogy megválthatja a vi
lágot, de valójában a hiábavalóságokért érde
mes élni. Az élet egy verstől, egy drámától, a
szól zenéjétől, a tóparti sétáktól, egy lány csók
jától lesz több. Ezek a hiábavalóságok a legfon
tosabbak, de erre csak később jön rá az ember.
Az én műsoraimra azért jönnek el az emberek,
hogy jókedvük legyen, hogy felszabaduljon a
lelkük. Én elmondom, amire jöttek, de a végén
megragadom a lehetőséget, hogy a szabad lel
kekbe odategyek egy verset, valami pluszt So
ha nem szabad lenézni a közönséget Ha nem
neki való az előadás, majd távozik.
- Mi az, amit kevesen tudnak az Ön művé
szetéről?
- Kevesen tudják, hogy nemsokára jelenik
meg a verseskötetem, hogy van egy regé
nyem Esküdtek címmel, hogy Békéscsabán
most játsszák egy darabomat, és hogy rende
zek is. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy
meg tudjunk állni, időt tudjunk szakítani a
művészetre, mert a mi kultúránk és nyelvünk
megérdemelné...
- Köszönöm a beszélgetést!
Kovács Nóra Fotó: Völgyi L.

A szüreti kosárlabda
eredményei
Hét csapat részvételével rendezett szüreti
kosárlabda-bajnokságot a KMK. A három női
és két férfi hazai csapaton kívül egy-egy férfi
társaság érkezett Szombathelyről és Sárvár
ról. A Gáyer iskola pályáján Tamás Gábor
testnevelő vezetésével zajlottak a mérkőzé
sek. A nőknél az ARGOS LSL csapat szerez
te meg az elsőséget míg a férfiaknál a szom
bathelyi „Mi öten" csapata előzte meg a sár
váriakat és a cellieket Az első helyezettek
Galovich József vándorkupáit kapták. A ver
seny támogatói voltak még: FODAT, Forró
Árnyékolástechnika, Kiscelli Patika, Krajcsovics-cukrászda, Lakberendezési Áruház,
Maci Cukrászda, Nelli Harisnyabolt, Szabadosné Kamondi Katalin és Szalay István ma
gánvállalkozók.
T.

Leányarcok a szüreti felvonulásról.

Fotó: Vülgyi L.
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Back I I Black koncert Celldömölkön
Szeptember 24-én este S órakor kezdődött a Back I I Black
együttes koncertje a Ság hegyi szüreti programok alkalmából
a városközpontban felállított szabadtéri színpadon. Érdeklő
dő bőven volt, de eleinte nem tudtak mit kezdeni az Ifjúsági
Magazin szerint legjobban öltözött magyar előadók egyedi,
és a magyar füleknek néha még idegenül hangzó funky zené
jével. De az élő zene, a dob- és szaxofonszóló megtette a ha
tását: „felrobbant a szerelembomba", és „akár péntek, akár
szombat" volt is, az első sorokban kezdett beindulni a „szom
bat esti láz". A koncert végén az öt fiú alig győzte osztogatni
az autogramokat.

Glatz Gáborral, az együttes
vezetőjével és dobosával az alá
írásgyűjtők rohama után beszél
gettem.
- Manapság nem a funky a
legkapósabb zenei stílus. Miért
választottátok mégis ezt?
- Régebben klubokban zenél
tünk, és fokozatosan kialakult a
stílusunk. Ez nem tudatos tervezés
eredménye, de a zenénk hatása
szerencsére így sem marad el.
- Ti lettetek az ÍM olvasói sze
rint a '99-es év legjobban öltö
zött előadói. Szeretitek a fellépő
ruháitokat, a feszülős vagy tra
péznadrágokat, a mintás inge
ket?

-Miért ne szeretnénk? A szín
pad tisztelete megköveteli, hogy
ne utcai ruhában lépjünk fel. Van
egy régi mondás, hogy az embe
rek a szemükkel hallgatják a ze
nét. Ebben nagyon sok igazság
van: az emberek mégiscsak a fel
lépőt nézik meg először, a zenén
kívül a kinézetünk marad meg
bennük.
- Mi a véleményed a ma diva
tos, egy kaptafára készült play
back zenekarokról?
- Az ilyesmi nem is zenekar.
Diszkóban rövid fellépésekkor
esetleg lehet szó tátogásról, de
egy koncertnek élőnek kell len
nie. A közönséget nem érdekli

•vgJftHtek Asztali
^^m^ örömök
"w

1999 az asztali örömök
éve. Ebből az alkalomból
szeretnénk felújítani egy régebbi rovatun
kat, amelyben Kemenesalja konyhája cím
mel ételrecepteket adtunk közre.
Itt a szüret ideje, így elsőként Szemenyei
Lászlóné szüreti menüajánlatát adjuk közre.
(A receptversenyeken eredményesen szerep
lő Szemenyei Lászlónét a következő szá
munkban fogjuk bemutatni.)

$4c

W^JLQL^

másfél-két órán keresztül a
gépzene. Úgy érzem, igénylik,
hogy előttük „szülessen meg" a
dal.
- Ha már a dalok születésénél
tartunk: a ti számaitok hogyan
nyerik el azt a formát, amit végül
a lemezről ismerünk?
- Megírjuk a dallamot és a
szöveget, és mindenki hozzáteszi
a saját részét Utána kipróbáljuk
a közönség reagálásán a koncer
ten. Ha tetszenek a változtatások,
akkor megtartjuk őket.
—Az együttes és az egyik dalo
tok, „A szerelem betege lettem"
népszerűsíti a Hepatitis B (fertő
ző májgyulladás) elleni védő
programot. Miért éreztétek fon
tosnak, hogy részt vegyetek a rek
lámkampányban ?
- Azzal a kéréssel kerestek fel
rnmket hogy valamilyen szim
patikus formában kellene felhív
ni az emberek figyelmét a ve
szélyre és a védekezési lehető
ségre. Ezzel mi is egyetértettünk,
hiszen a legtöbb fiatal az elret
tentő példákkal nem nagyon tö
rődik mondván, vele ez nem tör
ténhet meg. M i a zene segítségé
vel szeretnénk megbarátkoztatni
a védőoltást a veszélyeztetettek
kel.
- Nem sokat hallani rólatok
mostanában. Mi van veletek?
- Éppen egy koncertsorozat
vége felé járunk, és már zajlanak
az egyeztetések a kiadóval, hogy
minél előbb stúdióba vonulhas
sunk, és elkezdhessünk dolgozni

A szüret nem csak gond és munka, hanem
ünnep is a szőlősgazdának, mivel ilyenkor
általában összejön a család apraja-nagyja, és
a háziasszony is kitehet magáért
A Szemenyeiné-féle menü a következő:
Reggeli: Érkezéskor egy jó kupica pálinka;
főtt császárhús, főttkolbász, mustár, kenyér,
forralt bor.
Ebéd: Csülökpörkölt, burgonya, kovászos
uborka; töltött káposzta, sajtosrúd, mákos-,
dióskalács.
Uzsonna: pecsenye csalamádéval.
A menüből most a csülökpörkölt receptjét
adjuk közre, ami 10 személyre készül:
Veszünk két nagy húsos csülköt, öt darab

a második lemezünkön. Kozber
folyamatosan bővül a zenekar
Velünk zenél Solti János, azLGl
dobosa, aki sajnos ma nem tudoti
eljönni velünk ide Celldömölkre
- Hogy éreztétek magatoka,
nálunk?
- Jól. Tudomásul kell ven
nünk, hogy mi egyelőre „egylemezes" együttes vagyunk, méj
nem ismernek rninket olyan szé
les körben, és a nézőink nem ol
dódnak fel olyan hamar, min
egy ismertebb együttes koncert
jén. De a végére itt is minden oki
volt.
- Kíváncsian várjuk az új le
mezt, és reméljük, hallunk mé^
benneteket mifelénk zenélni.
Kovács Nón

r

F T, X.

körmöt 60 deka vöröshagymát megpárolunl
30 deka zsíron, és fél dekányi szegedi piros
paprikát adunk hozzá. A csülköket 4 centi
méter széles csíkokra vágjuk, a körmöket két
felé, és beletesszük a pörköltalapba. Vize
csak kb. 1 óra múlva kell hozzáadni, addij
nem sül le. Fűszerként borsot és Delikát 8-a
teszünk hozzá.
Amikor puha a köröm, 7-8 húsos zöldpap
rikát és 6 darab bőrétől megszabadított para
dicsomot karikára vágunk és hozzáadjuk, d
csak kb. 10 percre, hogy ne süljön szét, és
másnapi melegítésnél is lecsósan maradjon
hűs között. Sós vízben főtt burgonya ilbl
hozzá.
^
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Kemenesaljái rádiósok versenyben az éterben
(Folytatás az 1, oldalról)

azonban befejezni nem tudta. 1866-ban Lon
donba költözött, ott és Brüsszelben távíróhá
lózatot épített Közben jutott tudomására
Graham Bell Philadelphiában bemutatott ta
lálmánya, a telefon. Az újvilágba utazott
Tehát a telefon már ismert volt, a rádió
még nem, amikor az Egyesült Államokban
megismerkedett Thomas Alva Edisonnal. Az
akkor már világhírű, ám nála 3 évvel fiata
labb feltalálónak lett munkatársa, s párizsi
megbízottjaként a fonográfot mutatta be.
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1879-ben megkezdte a budapesti távbeszélőhálózat kialakítását Két évvel később szólal
tak meg az első pesti telefonok, és Puskás
Tivadar 1884-ben haza is települt, s hatalmas
fejlesztésbe kezdett: néhány hét múlva már
működtek az elsőnyilvános telefonállomások
is; berendezett újabb 3 központot és az előfize
tőket új rendszerű, jobb készülékkel látta el.
1892-ben az Osztrák-Magyar Monarchia
szabadalmi hivatalában és még 18 országban
bejelentette „Űj eljárás telefonújság szerve
zésére és berendezésére" elnevezésű szaba
dalmát, ez volt a telefonhírmondó! 1893. feb
ruár 15-én indult meg a budapesti telefonhír
mondó-szolgálat - Európa és Amerika nagy
érdeklődése mellett! Puskás Tivadar üzleti út
ra készülődött de közbeszólt a sors: 1893.
március 16-án szívroham következtében
meghalt
Edison Theodore Puskas-t a telefonköz
pont feltalálójának ismerte el. Kiépített tele
fonhálózatainak történetéhez fűződik, hogy
neves hazánkfia már 1881-ben telefonvezeté
ken közvetítette a párizsi nagyopera előadását
az előfizetőknek, egy évvel később pedig Bu
dapesten a Bánk bán-t az operából a Vigadó
ba! Az úgynevezett beszélő újság, a telefon
hírmondó 1893-ban már magában hordozta a
később megvalósult rádióműsorszórás gon
dolatát Ennyiben a rádió őse is.
Ezeket a tényeket vette figyelembe a Hon
véd Vezérkar Híradó Csoportfőnöksége, ami
kor Puskás Tivadar születésének 155. évfor

dulójára Puskás Tivadar-emléknapokat szer
vezett és ennek részeként augusztus 18-ától
30-áig rádióamatőr aktivitási versenyt rende
zett A rendező Honvéd ,3udapest" Rádió
amatőr Klub a Puskás Tivadar nevét viselő
klubok közreműködésével és 42 rádióállomás
bevonásával biztosította az aktivitást, „csak
meg kellett találni őket" az éterben, és a velük
létesített összeköttetés után pont, pontok jár
tak. A versenyzők 13 napon át állandó ké
szenlétben voltakAugusztus 30-án este elkészülhetett a
számvetés: a Kemenesalja Rádiőklub HA 1
KVK hívójelű állomása 279 pontot, a klub
egy tagja a HA 1 YB hívójellel 395 pontot
ért el. A versenyen hazánkból és a környező
országokból mintegy 1300 rádióállomás vett
részt Az eredmények a hivatalos verseny
jegyzőkönyvek beküldése után váltak ismert
té, a verseny helyezettjeit ezt követően hívták
meg a díjak átadására. Erre szeptember 17-én,
a Híradók napján Vácott került sor azt köve
tően, hogy a Kerepesi temetőben megkoszo
rúzták Puskás Tivadar síremlékét
A végeredmény: a Kemenesalja Rádióklub
amatőréi a klubállomások kategóriájában 3.,
a HA 1 YB rádióamatőr állomás kezelője pe
dig az ultrarövidhullámű egyéni állomások
közt 2. helyezést ért el. Eredményük a népes
mezőnyben kiválónak mondható. (Képünkön
a versenyen nyert kupák és oklevelek.)
Másik
(Fotó: Hetényi)

Harmincnál több kiállításon szereveit már itthon és külföldön

Egy sportpszichológus szobrai a KMK-ban
Szeptember 24-én nyílt meg Várhelyi
György szobrászművész kiállítása a K M K
galériáján. A művész életútját és főbb alkotásait
Makkos István polgármester mutatta be.
Várhelyi György 1942-ben született Sze
geden. A művészettel a kaposvári szabad is
kolában ismerkedett meg. A budapesti Kép
zőművészeti Gimnáziumban akvarellistaként
jeleskedett, de a Képzőművészeti Főiskolára
nem vették fel. Diplomát az ELTE pszicho
lógia szakán szerzett Sport- és művé
szetpszichológusi pályája mellett jelenleg is
szabadfoglalkozású szobrászként alkot
Kisplasztikák, érmek készítésére folyama
tosan kap megrendeléseket a Művelődési M i 
nisztériumtól. Rendszeresen részt vesz hazai
és külföldi művésztelepek munkájában, bará
taival évente rendeznek fafaragó, faszobrász
táborokat a Balatonnál. Az 1997-ben Vörösberényből Balatonboglárra költözött Balaton
Akadémia egyik tanára. 30-nál több önálló
kiállítással szerepelt Magyarországon és kül
földön.
önálló éremkiállítása Balatonboglár és
Ausztria után most Celldömölkön látható.
A megnyitó végén Várhelyi György barát
ja, Németh István Péter mondta el Három
királyok című versét az ihlető szobor mellett.
Kovács N. Fotó: Völgyi L.
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Kell-e Celldömölknek múzeum?

Boznánszky László

Hetényi László

Klnlczky István

Boznánszky László:
Mindenképpen kellene a városba egy mú
zeum. Több gyűjtemény is van Cellben, amit
ki lehetne állítani, másrészt a város most kap
ta meg a Szilágyi-hagyatékot, azt is meg kel
lene mutatni az érdeklődőknek. Jó ötletnek
tartottam a régi postaépület múzeummá tör
ténő átalakítását, de ez az eladása miatt már
nem megvalósítható. Nem tudom, a városban
melyik épület lenne alkalmas múzeumnak.
Ha máshol nem, talán a Sághegy Múzeum
emeletén lehetne elhelyezni ideiglenesen.
Szóba jöhet még a sági kultúrház, ami az év
nagy részében úgyis kihasználatlanul, üresen
áll. Fontos, hogy megfelelő körülmények le
gyenek, gondolok a világításra, a gyűjtemény
Őrzésére, persze ez mind pénzkérdés. Míg ez
megvalósul, addig is a Ság hegyi múzeumnak
gyakrabban nyitva kellene lenni.
Hetényi László:
Celldömölknek van olyan múltja, hogy
össze lehetne szedni megfelelő anyagot kiál
lításra. Sokaknak van gyűjteménye a város
történelmi múltjából, de vannak hagyo
mányőrző anyagok is. Úgy gondolom, a gyűj tők szívesen adakoznának. A jövő nemzedék
nek át kell adni azt, amit az itt élt emberek
életéről tudunk. Fontos, hogy ne csak a Ság
hegyre mehessünk múzeumba, vagy ne csak
vallási jellegű értékeket láthassunk kiállítva,
a város központjában is szükség lenne egy
múzeumra. Jó elgondolás volt a postaépület
átalakítása, de most új megoldás után kell
nézni. Ha a romtemplom felújításának prog
ramja megvalósulna, talán ott is ki lehetne
alakítani a múzeumot.
Klnlczky István:
Szükség lenne egy diszkrét méretű" múze
umra, ami a város történetét Összefoglalja, és
a kulturális értékeit összegyűjti. Olyan helyen
kell ezt létrehozni, ami központi, nem félre
eső, könnyen megközelíthető, hogy az érdek
lődők könnyen megtalálják. A városközpont
ban, a Szentháromság téren most újíttat fel az

önkormányzat egy épületet Itt az üzletek
mellett lenne hely múzeumnak is. Egy száz
négyzetméteres múzeum raktárral, irodával
kialakítható, van utcafronti kapcsolata. Ráadá
sul városközpontban fekszik, kellemes helyen,
szép épületek környezetében található.
Huszár Hajnalka:
Elég öreg ahhoz a város, hogy egy múze
uma legyen. A felhalmozódott értékeket,
anyagokat mindenképpen az érdeklődők elé
kell támi. Sokan foglalkoznak helytörténet
tel, van magángyűjteményük, amit - gondo
lom - szívesen kiállítanának. Az idelátogató
kon kívül a helyiek is hozzáférnének a város
történetéhez, hiszen van elég anyag, csak ne
héz hozzájutni. Hogy hol lenne alkalmas épü
let, azt nem tudnám megmondani. A Ság
hegy vonzó lehet ilyen szempontból is, de
kívül esik, nem biztos, hogy jó választás len
ne. A városban kellene egy olyan épület, ami
neves, esetleg híres ember lakott ott. Elkcp-

zelhetőnek tartom a rendelőintézet udvarán
található épületet is, de annak a felújítására
is sok pénz kellene.
Majnovics Mária:
Celldömömölknek annyi anyaga van, hogy
csak helyet kell találni a múzeumnak. Értékes
anyagokat gyűjtöttek össze celli gyújtók, eze
ket az utókor értékelni tudná, ha ki lennének
állítva. Itt van ezeken kívül a Szilágyi-hagya
ték, a Móritz-hagyaték, más nevezetes gyűj
temények, érdemes lenne ezeket egy helyre
összesíteni. Egy helyre kerülve ezek tovább
fejleszthetőek lennének. Ha szakember venné
kézbe, még inkább az anyagbőség okozna
gondot, nem a hiány. Talán akadna olyan he
lyiség, ami alkalmas lenne múzeumnak. Tud
tommal a Sági úton van egy ház, amit a leg
utolsó tulajdonosa a városnak adott el. Ez az
épület üresen áll, fel kellene újítani, vélemé
nyem szerint alkalmas lenne múzeumnak.
Tulok G. Foló: Völgy! L.

Huszár Hajnalka

Majnovics Mária
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Csendes emlékezés tanáromra, Zongor Ferencre
Vannak nagyon színes, tartal
mas és gazdag életű" emberek,
flyen volt régi tanárom, Zongor
Feri „bácsi", akit szeptember 10én kísértünk utolsó útjára a
veszprémi - Dózsavárosi - teme
tőben. Istenem, de régen volt közel 50 éve - amikor szülőfa
lumba. Alsóságra került kedves
feleségével, Erika nénivel és kis
fiaival.
Hazajött Kemenesaljára, hi
szen Nagysimonyiban született
és a szülőföld szeretete szinte
élete végéig itt tartotta! Éppen 5.
osztályba indultunk, ő lett a ma
gyartanárunk. Milyen tanár volt?
Olyan, amilyen ember, egyszerű
en: jó! Sosem lehetett nála ezt a
két fogalmat különválasztani,
hogy ember és tanár, hiszen ta
nárként is mindig emberséges
volt, és emberként is mindig kis
sé tanár! Látom magam régi kis
diákként - osztálytársaimmal
együtt -, amint ámulva hallgat
juk meséit és felolvasásait, aho
gyan kedvet „csinált" nekünk ah
hoz, hogy megismerkedjünk
egyik csodálatos nemzeti kin
csünkkel: irodalmunkkal.
Hazafias szellemű ember és ta
nár volt, a rendkívül nehéz idők
ben is megtett mindent, amit csak
lehetett A tanítást az alapoknál

kezdte, vagyis fegyelmet rendet
követelt a tanulóktól, később
igazgatóként a nevelőktől egy
aránt Tehette, mert őmaga is fe
gyelmezett ember volt, és mert a
nevelő munkából éppúgy kivette
a részét, mint bármelyik más kol
légája. Máig őrzöm gyöngybetűs
bejegyzését régi vázlatfüzetem
ben: „Gondosan készül fel taní
tási óráira." Szigorú volt és bí
rált, de mindig emberséges volt
és segítőkész.
M i , alsóságiak tudjuk, hogy
nem csak tanított és iskolát igaz
gatott, hanem nyelvi, néprajzi
kutatásokat is végzett Talán
minden régi kamrát, pincét meg
járt a faluban és a Ság hegyen,
kutatva a múlt emlékeit, tárgyait,
örült, ha biztatására régi sági
szavakat, nyelvi kifejezéseket
gyűjtöttünk, hiszen egyik „sze
relme" volt a népi nyelvjárás. Az
Ő munkássága révén vált igazán
ismertté Kresznerics Ferenc ne
ve, akiről a ságiak szinte nem is
tudták, milyen tudós plébánosuk
van.
Sokat tudnék még írni szerte
ágazó munkásságáról, de akkor
sem tenne teljes a megemléke
zés, hiszen mindig kimaradna va
lami! Élete utolsó éveit - amikor
már nem kerülték el a betegsé

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Tóth László és Csőre Ramóna, Hor
váth Szabolcs és Varga Tímea, Csillag Péter és
Varga Éva, Wellesz Tibor József és Márton Or
solya, Murai Gábor és Pál Andrea Ilona, Hor
váth Csongor és Szabó Tímea, Ambrus Tamás
Péter és Faragó Judit, őri László és Bognár Ka
talin, Zábrádi István László és Sebestyén Ágnes,
Lőrincz István és Nagy Nikoletta Vivien, Péter
József és Szabó Katalin, Máté Péter és Tóth
Mónika Tünde, Minoli Luigi Ernesto és Sala
mon Rita, Fider Péter Lajos és Szakái Éva, Végh
László Tamás és Németh Szilvia, Imre Balázs
és Szűcs Renáta, Pázsi Imre és Sándor Zsuzsa,
Kiniczky András és Molnár Hajnalka, Toronyi
Norbert Lajos és Szabó Valéria, Barna István és
Biczó Andrea, Erb Benno Guido és Farkas Klá
ra Kinga, Karvaly Szilárd és Harsányi Klára,
Takács Ákos és Bolla Erika, Horváth Árpád és
Boda Hajnalka, Kosztolánczi Tamás és Róka
Mária.
Születés: Porkoláb József és Deé Éva Tünde
lánya: Viktória. Nóvák István és Horváth Krisz
tina Andrea fia: Martin, Karádi Zoltán József és
Görög Anikó leánya: Dorina, Bödör Ferenc és
Németh Judit fia: Zsolt Péter, Fülöp László és
Szabó Krisztina leánya: Dominika, Bogdán
Zsolt és Kalányos Juditfia:Balázs, Karáth Péter
és Horváth Marianna fia: Péter Zoltán, Rosta
József Dezső és Szabó Éva leánya: Eszter Judit

gek, testi szenvedések őt sem Veszprémben töltötte, ebben a
gyönyörű, történelmi emlékekkel
teli ősi városban, szerető családja
körében. Innen tért haza Ura hívő
szavára: „Jól vagyon, jó és hű
szolgám, Kevesen voltál hű, sok

ra bízlak ezután: menj be a te
Urad örömébe!" / M t 25,21/
Rövid kis írásomat mellyel ta
nítványaként szeretettel és tiszte
lettel emlékezem Zongor Ferenc
tanár úrra. Dzsida Jenő verséből
vett idézettel zárom:

„Megteltem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
Felejtsd el arcom romló földi mását!"
Isten őrizze síri álmát!

Balhási István és Somogyi Veronika Éva fia:
Milán, Baráth Zsolt Gábor és Molnár Veronika
fia: Richárd.
Halálozás: Lukács Gyula, Horváth János, Eger
szegi József, Sárvári Józsefné sz. Berta Teréz,
Kazári Józsefné sz. Herceg Mária, Bödör József,
Varga Ferencné Pöör Rozália, Wendler Anna,
Nagy Sándorné sz. Erdélyi Rozália, Vágvölgyi
Sándorné sz. Nagy Margit, Simon Ferenc, Far
kas Lajosné sz. Nagy Irén, Kertész József, Ká
rász Ernőné sz. Collognáth Irma Aranka, Parádi
Tamás Zoltánné sz. Szávai Irén Julianna, Mars
Jánosné sz. Tarczi Anna, Illés Jánosné sz. Ta
kács Ilona, Jakab Györgyné sz. Gács Anna,
Tóth Lajos, Gőcze László, Kovács József, Pol
gár Gyöngyi.
KEMENESMAGASI
Születés: Nagy Zoltán és László Anita fia: Mar
cell, Takács Norbert József és Mátyás Enikő
leánya: Adrienn Anita.
KENYÉRI
Születés: Horváth Péter és Kovács Gabriella le
ánya: Flóra Gabriella. Németh Imre és Odonics
Virág leánya: Fruzsina.
Halálozás: Tóth József, Németh Antal.
MERSEVÁT
Születés: Mogyorósi László és Sebestyén Kor
nélia fia: László, Verasztó Ákos és Fodor Krisz
tina fia: Dominik.

PÖCZe Istvánná
(Németh Katalin)

NAGYSEVIONYI
Születés: Orsós Zsolt és Cséve Violetta Erzsé
bet leánya: Anita Violetta és fia: Zsolt Roland
(ikrek).
Halálozás: Molnár Ferencné sz. Biró Katalin.
JÁNOSHÁZA
Születés: Szabó Balázs Szabolcs és Bakonyi
Tímea leánya: Dominika.
Halálozás: Baráth Imre, Horváth Imre Sándor,
Mészáros Istvánné sz. Fazekas Jolán.
NEMESKERESZTÚR
Születés: Kertész András István és Rosta And
rea fia: Bálint András.
Halálozás; Máthé Lajosné sz. Tompos Margit
MESTERI
Halálozás: Kocsis István.
TOKORCS
Halálozás: Szegvári Pálné sz. Kiss Irma.
KEMENESMIHÁLYFA
Halálozás: Gulyás Géza, Németh István.
VÖNÖCK
Halálozás: Tőke Ferencné sz. Horváth Aranka.
EGYHÁZASHETYE
Halálozás: Balogh László Ferenc.
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A Szita-Varga tanulmányi támogatás ösztöndíjasa

idei évtől kezdve lehet szakosod
ni. Én valószínűleg a gazdálko
dási karon fogok tanulni, de hogy
azon belül pénzüggyel vagy
számvitellel foglalkozom-e, azt
még nem tudom pontosan.
- Tanulmányi eredményedet

sokan megirigyelhetnék. A tanu
lás mellett jut még időd „élni
is"?
- Persze, ha akarom, jut időm
akikapcsolódásra. A gimnáziumi
éveim alatt kézilabdáztam, az
egyetemen pedig az első két év
ben kötelező a sportolás, ezért ott
kosaraztam, és ezt idén folytatom
majd. Sok új barátot is szerez
tem, ami nem volt nehéz, hiszen
csoportrendszer van, és ez majd
nem olyan, mint egy gimnáziumi
osztály. Kénytelenek voltunk
Összeszokni.
Attila reméli, hogy minél
előbb európai uniós tagország
lehetünk, és ezzel a lehetősé
gek széles skálája tárul majd fel
előtte, melyekkel csak tudni kell
élnie.
Kívánjuk, hogy így legyen.
Kovács N.

Miután pályázatukat a Vas
megyei és a Győr-Moson-Sopron
megyei tűzoltó parancsnokság,
valamint a helyi önkormányzat is
támogatta, nemhiába bíztak a si
kerben.
A 25 tagú egyesület büszke rá,
hogy Vas megyében az Önkéntes
tűzoltó egyesületek közül ők
jutottak elsőként ilyen típusú
géphez. Kezelésére Takács Imre
és Fehér Zsolt végzett tanfo
lyamot. A tanultakat hamarosan
kamatoztathatták a gyakorlatban
is. Az új masina ugyanis nem so
káig állt tétlenül: a nyár folya
mán már több bevetésben vett
részt Pápocon, Kenyériben és a
környéken.
A nagy méretű gépnek még
nincs garázsa. Megépítését a jö
vő évre tervezik. A költségek egy

részéhez ugyancsak pályázat út
ján szeretnének hozzájutni, de
segítséget kémek a helyi önkor
mányzattól, és bíznak a pápoci
emberek segítőkészségében is az
építésnél. Segítséget bárkitől el
fogadnak.
Mint azt Bereczky Csaba pa
rancsnok-helyettes elmondta, az
építési helyre ígéretet már kaptak
a polgármestertől, de ehhez még
a képviselő-testület jóváhagyása
is szükséges.
A fiatal pápoci tűzoltók folya
matosan fejlesztik felszereltségü
ket Legutóbb csizmákat, védő
felszereléseket sisakokat vásá
roltak. Teszik mindezt azért,
hogy minél hatékonyabban segít
hessenek, ha felröppen a környé
ken a vörös kakas.
V. L.

A Kemenesaljái Baráti Kör tanulmányi támogatásként jut
tatott Idei ösztöndíját Szabó Marietta mellett Hajba Attila, a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója nyerte
el, aki tíz hónapon át havi hatezer forint anyagi támogatásban
részesülhet.
Attila 1997-ben érettségizett a
Berzsenyi Dániel Gimnázium
ban, majd tanulmányait közgaz
dász hallgatóként folytatta Buda
pesten. Benyújtott pályázata
megfelelt a Baráti Kör által meg
szabott feltételeknek, hiszen az
utolsó két félévben a tanulmányi
átlaga jeles volt.
- Egyetemi tanulmányaim
kezdetén egyszer már elnyertem
ezt az ösztöndíjat, ezért amikor
az idén ismét megpályáztam, már
ismerősek voltak a kritériumok.
Az egyetemi oktatás, a kollégi
um, az étkezés sajnos nagyon
sokba kerül. Ezek finanszírozását

fogja könnyíteni a családomnak
ez az összeg - mondta a díjazott.
- Ösztöndíjpályázatodnak tar
talmaznia kellett választott hiva
tásoddal kapcsolatos terveidet is.
Milyen konkrét
elképzeléseid
vannak a jövőddel kapcsolat
ban?
- A pályázatomban azt írtam,
hogy pénzügyi és számviteli
rendszerekkel, azok vizsgálatá
val szeretnék foglalkozni, de mi
vel még csak most leszek har
madéves, korántsem biztos, hogy
tényleg ez valósul meg. Az egye
temen az elsőkét évben speciális
alapképzésben részesültünk. Az

Uj felállásban
a pápoci tűzoltók
Nagy öröm érte a közelmúltban a Pápoci Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjait: pályázat útján birtokukba került Győr-MosonSopron megyéből egy nagy teljesítményű IFA-gépjárniüfecskendő.
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Hetyei
Nemzetközi
Művészeti
Napok
- nyolcadszor
Idén nyáron nyolcadik al
kalommal rendezték meg
Egyházashetyén a nemzet
közi művészeti napokat. Ez
alkalommal különböző' he
lyeken vertek tanyát az
egyes csoportok, legtöbben
a Sellyei-portán, de találtunk
csoportot Vincze professzor
portáján, vagy a művelődési
házban is. A valóban nem
zetközi összetételű kürtö
sökre például a Berzsenyi
emlékházban találtunk rá már csak a hang után is...
Felvételeinken a textile
sek láthatók Kovács Péter
rel, a népdalosok Sellyei
Gábornéval és a kürtösök
Vincze Istvánnal (középen).
Volt ezen kívül agyagkoron
gozás, játéktanulás, konst
rukciósjáték, építészet, falu
védelem és nemezelés Nigóné Papp Anna, Sellyei Gá
bor és Németh Zita vezeté
sével.
A felsoroltakon kívül k i 
állítás, számos előadás és
kerekasztal-beszélgetés, há
zimuzsikálás és kráterkon
cert szerepelt az egy hetes
programban.
Völgyi L.

Vigyázzunk
a városra!
A Városgondnokság felhí
vással fordul Celldömölk vá
ros lakosságához, az intézmé
nyek vezetőihez, az iskolák
tanulóihoz. Kérjük, szíves
kedjenek segíteni, s ha lehet
aktívan közreműködni abban,
hogy városunk tisztább, ren
dezettebb, virágosabb telepü
lés legyen.
Ne engedjük, hogy a sze
metelés ennyire eluralkodjon,
hogy városunkról az idegenek
rossz véleményt alakítsanak ki.
Kérjük az épület- és lakástulaj
donosokat, hogy virágosítással tegyék széppé környezetü
ket. Együttműködésüket kö
szönjük!
Németh Sándor igazgató
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Állja a versenyt a MÁVÉPCELL Kft.
Söptei Józsefné: a kitüntetés az egész kollektíváé
Kevesen hitték a 90-es évek elején, amikor
két kft-vé alakult át a MÁV Celldömölki
Építési Főnöksége, s a szervezet akkori hét
száz dolgozójából mindössze háromszázra
volt szükség, hogy a harmadik évezred kü
szöbén ismét Celldömölk egyik legjelentő
sebb üzeme lesz a MÁVÉPCELL KfL névre
keresztelt új gazdasági társaság. Ráadásul
úgy, hogy a cég megtartotta eredeti profilját,
mely alapvetően három részből áll: mélyépí
tés, magasépítés és vasútépítés. (A járműüze
meltetést és a szállítást a Mávaut Kft. örököl
te meg az egykori építési főnökségtől.)
A kevesek egyike, aki hitt a jövőben, Söp
tei Józsefné, a kft. ügyvezető-igazgatója, aki
korábban főmérnök és igazgató volt egyszemélyben az építési főnökségnél. Ezt megelő
zően szinte nem volt olyan munkakör a fő
nökségen, amelyben ne töltött volna el rövi
debb-hosszabb időt. Huszonnyolc éve költö
zött Budapestről Celldömölkre, miután befe
jezte a vasútépítő technikumot. Bérszámfej
tőként kezdte, aztán különféle ügyintézői fel
adatokkal bízták meg. Volt személyügyes,
vállalkozási osztályvezető, sőt: még vállalati
jogász is. Mindehhez persze munka mellett
elvégezte a szükséges iskolákat, elsőként a
közlekedésépítő műszaki főiskolát, majd pe
dig közgazdász diplomát szerzett
- A nehéz kezdeti időszak után sikerült
talpra állítani a céget, ami mindazoknak az
érdeme, akik - bármilyen szinten dolgoznak
is, de - becsülettel végezték és végzik ma is
a munkájukat - emlékezik az ügyvezető-igaz
gató a kft. történetének első éveire. - Ma is
úgy vezetjük a gazdasági társaságot, mintha
ez egy közös vállalat lenne. Félévkor és év
végén minden dolgozó kap jutalmat annak
arányában, hogy mennyit tett bele abba a bi
zonyos közös kosárba. A legnagyobb ered
ményünknek azt tekintem, hogy nem csupán
megtartottuk, hanem meg is erősítettük a po
zíciónkat az építőipari piacon, amihez na

gyon komoly összefogásra volt szükség mind
az alkalmazottak, mind pedig a fizikai dolgo
zók részéről. Alapításunk évében, 1993-ban
mindössze 246 dolgozót foglalkoztattunk, ma
viszont már több mint négyszázan vagyunk.
Amellett azonban, hogy minden elképzelé
sünkből sikerült valamit, talán nem is keveset
megvalósítani, továbbra is gondot jelent,
hogy nem tudtunk megnyerni a cég számára
elég felsőfokú végzettségű szakembert, s a
technológiát sem voltunk képesek olyan szín
vonalra fejleszteni, ahogy azt szerettük volna.
A kft számos nagy volumenű beruházáson
dolgozik jelenleg is. Ezek között megemlí
tendő a gödi vasútállomás átépítése, a Göd és
Dunakeszi közötti vasúti pálya korszerűsíté
se. Foglalkoznak szabadtéri transzformátorál
lomások telepítésével, így számíthatnak arra
is, hogy komoly szerepük lesz a Székesfehér
vár és Szombathely közötti vasútszakasz vil
lamosításában. Emellett pályáztak a zalalövői
vasútállomás felújítására, s várhatóan lesz
munkájuk az őrségi űj vasútvonal egyes sza
kaszain is. Eddig is kaptak már megbízást az
osztrák érdekeltségű GYSEV vasúttársaság
tól, s továbbra is számíthatnak hasonló fel
adatokra. S ha véletlenül még mindig lesz
szabad kapacitásuk, szívesen dolgoznak ön
kormányzati megrendelésre, mint ahogy tet
ték azt eddig is. Alsóságon a tornacsarnok és
az új orvosi rendelő kivitelezése fűződik a
MÁVÉPCELL K f t nevéhez.
Söptei Józsefné a teljesítetlen célok között
említi, hogy még nem sikerült olyan bérszín
vonalat kialakítani a cégnél, amit szerettek
volna. Elsősorban a rendkívül nehéz fizikai
körülmények között becsületesen helytálló
dolgozóknak a bérét kívánják fejleszteni, ám
ehhez - úgy tűnik - az eddigieknél is na
gyobb összteljesítményre van szükség. Az
egykori építési főnökség sokféle módon se
gítette Celldömölk várossá válását, s ezt a
hagyományt a település iskoláinak, sport

egyesületének, kulturális csoportjainak, a
mozgássérülteknek és másoknak a támogatá
sával a MÁVÉPCELL Kft. is folytatni kíván
ja. Tudnia kell azonban mindenkinek, hogy
csak a pénzügyi eredményből lehet ilyen cé
lokra költeni, azaz a lehetőségek termé
szetesen korlátozottak, hiszen egy-egy jelen
tősebb munka elnyeréséért igen komoly kihí
vásoknak kell megfelelniük. A 90-es évek
elején létrehozott hat vasútépítő kft.-bői egy
időközben tönkrement, ám a meglévő öt kö
zött igen éles a verseny a piacon. A MÁVÉPCELL-nél például a kapacitásnak mindössze
hatvan százalékát tölti ki az eredeti profilnak
megfelelő munka, a negyven százalékra a
külső megrendelők előtt kell állandóan start
ra, pontosabban munkára készen állniuk.
Söptei Józsefné a település várossá avatá
sának huszadik évfordulóján a Celldömölk
Városért Emléklap kitüntetésben részesült A
hivatalos indoklás szerint a város gazdasági
életében végzett kiemelkedő munkájáért kap
ta az elismerést Ezzel kapcsolatban azt
mondja: semmiképpen nem úgy tekint a ki
tüntetésre, mintha azt személy szerint ő kapta
volna, hiszen annak alapján, amit az érdemek
között felsoroltak, az elismerés a MÁVÉP
CELL K f t kollektíváját illeti meg.
B.
Fotó: Völgyi L,

következett: néhányan egymás
hoz fordultak: Hé, te! Van
könyved? Ha kell, neked adom,
mert nekem kettő van... Ha nem
magam láttam volna, akkor ta
Itt mindenki barátja a má ötlete ma még sikeresebb, mint lán el sem hinném, hogy ilyen
Sitke. Tízezer ember. A tö
meg tombol, a kezek hullámza- siknak. Nincs verekedés, nincs valaha volt Nemcsak a kápolna létezik a mi önző világunkban.
nak a levegőben. Kezd sötéted tülekedés. Botladozó léptek, miatt, hanem azért is, mert au Hihetetlen volt az egész.
szomszéd, gusztus 28-án bebizonyosodott,
Ezen az estén mintha valami
ni, de ez senkit sem zavar. Sőt! meg-megszédülő
A buli, vagyis a teljes őrület már összekoccanó könyökek, de se hogy a magyar rock él és élni is megmozdult volna az emberek
ben. Lehet, hogy a zene tényleg
délután elkezdődött A színpa baj! Mindenki elnézően moso fog.
don a fiatal zenészeket igazi lyog: csápoljunk együtt, öre
Ráadásul az is kiderült (a Ge- csodákra képes?
Sokan szidják a rockot és a
rock-legendák követik. Az éj gem!
sarol együttesnek köszönhető
szakában egy fénycsóva kör
A tömeg közösen kérdezi: en), hogy a manapság oly sok mai hangos, dübörgő zenéket,
bepásztázza a közönséget, a Részegen ki visz majd haza? De mindennel megvádolt fiatalság de néha jó lenne, ha ezek az
háttérben a kivilágított kápolna. ez most valójában senkit nem mégis szeret olvasni, legalábbis emberek kinéznének a saját rej
tekük mögül, és bekukkantaná
A hatás fenomenális: idős és érdekel: csillagszórók gyúlnak, érdeklődik a könyvek iránt
fiatal, rocker és repper, köz és az öngyújtók fényénél hirte öröm volt nézni, ahogy a kezek nak az utált világ színfalai mö
gazdász és lakatos kiabálja len ezrek jönnek rá: Homok a a magasba lendültek a magyar gé. Hátha az igazság vagy an
együtt: nyolc óra munka, nyolc szélben, tudom, hogy az va pop-rock legendákkal készült nak legalább egy része odaát
óra pihenés, nyolc óra szórako gyok...
riportokat felvonultató kiadvá van.
Kovács Nóra
zás...
Balázs Fecó évekkel ezelőtti nyért De a legjobb csak ezután

Tízezer ember felejthetetlen nyári

emléke

Rockfesztivál volt Sitkén
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Tanévnyitó istentisztelet az evangélikus templomban
Elérkezett a szeptember,
újabb tanév kezdődött gyermek
nek, szülőnek, neveidnek. Iste
nem! Milyen közhely és sem
mitmondó mondat ez! A sok
gond, vásárlás, rohanás, felké
szülés közben vajon gondolunke arra, hogy kinek az irányítása
alatt áll a gyermekek, a szülők,
a tanítók, a gyülekezet élete.
Ezt a kérdést tette fel Sághy
András tisztelendő urunk a
tanévnyitó istentiszteleti prédi
kációja elején. Elfogadjuk-e,
hogy a szellemi értékek maga
sabb rendűek az anyagi értékek
nél? Úgy gondolom, hogy a
szellemi értékek iránt fogékony
minden gyermek. Ha rninél több
szellemi, lelki értéket adunk
gyermekeinknek, ők annál job

v é d e l m i

bak, többek lesznek! Melyek
ezek az értékek, melyek a Lélek
ajándékai?
Pál apostol szerint: „...szere
tet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hűség, szelíd
ség, önmegtartóztatás ..."Jelen
legi iskolai oktatásunk nagyon
erősen a racionális képzésre f i 
gyel, háttérbe szorulnak a lelki
értékek. Pedig ezek teszik jobbá
az embert, hozzájárulnak felnőtt
korban - de nem csak abban a viselkedési kultúra, a munká
hoz való hozzáállás újfajta ér
telmezéséhez.
Nekünk, felnőtteknek nehéz
a feladatunk és nagy a felelős
ségünk gyermekeinkkel szem
ben. Fel kell őket készítenünk a
felnőtt életre, a szabadságra. A

¡3O Z A I K

Kakukk nélkül nincs nyár. Számolja hangjával a nap perceit Részletes leírásától ezúttal
eltekmtünk, a szakkönyvek erre rendelkezésre állnak a könyvtárakban és másutt is.
A szőlősorokban dolgozók tényleg nap
hosszat hallják a hangját Monotonnak tűnő
„énekére", hangjának ütemére dolgozunk.
Átszól a szomszéi
- Hát csak nem unja meg, naphosszat
mondja.
- Kit zavar ez? - válaszolom.
- Hát azért cifrázhatná, nem? A többi éne
kes ezt teszi.
- Cifrázhatná? Minek? Nem elég „cifra
ság" az, hogy más fészkébe rakja a tojásait?
- Ahhoz van esze - így a szomszéd.
E beszélgetéstől függetlenül a kakukk so
kunknak egyik kedvelt madara. Az omilológusok megfejtették, hogy miért más, kisebb
madárfajok fészkébe rakja a tojásait. Nálunk,
mivel hegyről van szó, a vörösbegy mint
.mostohaszülő" neveli fel a kakukkfiókát.
Okként azt említik, hogy a kakukkok közt
több a hím, mint a tojó, az utóbbinak több
társa van és ez okozhatja ezt a furcsaságot.
Erról ennyit tudtam meg olvasmányaim so-

Köszönet
A Celldömölki Tehetségekért Alapít
vány megköszöni mindazok támogatását
akik az 1998. évi személyi jövede
lemadójuk 1%-át felajánlották az alapít
vány javára. Az összeget, 65 072 Ft-ot az
alapítványi célkitűzésekkel összhangban a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
tanulóinak Ösztöndíjára és pályázati támo
gatására használtuk fel. Tisztelt támogatóuűaa a következő években is számítunk.
Adószámunk: 19246729-1-18

keresztyén ember szabadsága
nem egyfajta elméleti tanítás,
hanem választás a kétfajta lehe
tőség közül, melyeken kívül
nincs más! Vagy test szerint
élünk, öntörvényűén, vagy lélek
szerint - és akkor van békessé
günk, szelídségünk, hűségünk.
Ezek azok a kincsek, amelyek
mással nem pótolhatók!
Gyülekezetünk gyermekei
nek nagyszerű műsora - verse
ik, énekeik - emelték még az
ünnep méltóságát, szépségét.
írásom végén kedves szülőés nevelőtársaimhoz szeretnék
röviden szólni! Hányszor pa
naszkodunk, méltatlankodunk,
hogy ez sem sikerül, meg amaz
sem! Nehezen ,jön össze", amit
szeretnénk! Közben gondolunk-

e arra, hogy Isten segítségével
mennyi baj elkerül bennünket?
Legtöbbször eszünkbe sem jut!
Kívánom mindnyájunknak, vál
tozzon meg ez a felfogásunk és
annak örüljünk, amink van!
„Mondd, hol terem
a türelem?
Tagadhatatlanul ott van
halraváró horgászbotban,
órás mester műhelyében,
hangyák, méhek életében,
egérleső kiscicákban,
rejtvényfejtő kisdiákban.
Most azt mondom:
Kiváltképpen
tanítóink jó szívében!"
(Szénási Sándor)
így legyen!
Pőcze Istvánná

Hegyi beszéd a

kakukkról

KAKUKK
vörhenyes

(csak Q )

PETTYES
KAKUKK

rán. Eddig azonban nem fedeztük fel, leg
alábbis mi nem, hogy például a tojó azért
„cifrázza" ám a hangját. Szakszerűen ezt így
írják le: „A tojó trillázó kacagást hallat." így
arra a következtetésre juthatunk, hogy kika
cagja vélekedésünket, ahogy „énekükről"
szót váltottunk.
A kakukkról szép dalok ismeretesek. Az
egyik ilyen például a népdalok gyöngyszeme.
A Magyar népdalok című régi kötetben (a
Kisfaludy Társaság gondozásában a Franklin
Társulat Budapesten adta ki) találtam rá az
eredeti szövegre, amely így hangzik:
Erdő mélyén kakukk madár búsan szól.
Elbúcsúzik a nefelejtsbokortól.
Én is, én is elbujdosom,
Elmögyök a világnak,
Vagy elmögyök az Alföldre,
Ott beállok betyárnak.
A betyárnak jól mögy dolga, hiába.
Zöld erdőbe nefelejts a tanyája,

Kakukkmadár ébresztgeti
A betyárt az álmábul:
Ébredj, ébredj betyárgyerök,
Éjfélt ütött az óra!
A mi vidékünkön a szöveg kicsit eltér ettől,
emlékezetből így tudom:
Kakukk madár az erdőben szépen szól,
Most búcsúzik a nefelejcs bokortól.
Én is, én is elbúcsúzom,
Ki megyek a világból,
S valahol a Nagy-Alföldön,
Beállok majd betyárnak.
A betyárnak jól megy dolga, bujában.
Zölderdőben nefelejcs a párnája,
Kakukk madár ébresztgeti
És rákiált az alvóra.
Kelj fel betyár ne aludjál,
Éjfél után hármat ütött az óra."
Valószínűleg más változata is van, öröm
mel fogadnám a kiegészítést A kakukk pedig
csak mondja tovább: kakukk, kakukk... D. J.
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Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának története
és fejlődési iránya a I I . világháborúig (7. 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.)
A szociálpolitika tetszetős és egyes részleteiben - családokra le
bontva - eredményeket is felmutató intézménye a nép- és a család
védelemről szólt az 1940. XXIII. tc. Országos Nép és Családvédelmi
Alap (ONCSA) néven. Ez a törvény tervszerű" segítséget ígért a tá
mogatásra szoruló néprétegek részére, egy állandó életlehetőséget
tisztes megélhetés formájában. Azonban az ígéret ebben a formában
nem valósult meg, de egyes családoknak valóban produktív támoga
tást nyújtott Az ONCSA a háború alatt széles körű tevékenységbe
kezdett, gazdasági tevékenységét a Közjóléti Szövetkezetek bonyolí
tották. A házépítéseken, házvételeken kívül fontos feladatai közé tar
tozott a házassági kölcsönök folyósítása is.
A rendelet szerint ezt a kölcsönt azok igényelhették, akik 32 éven
aluliak voltak és a házasulandó és a jegyese együttes havi jövedelme
nem haladta meg a 300 P-t, valamint ha közös vagyonuk 5000 P alatt
volt kamatmentes kölcsönt nyújtottak számukra. A kölcsön törlesz
tése havonként történt, és minden születendő gyermek után egy évig
szüneteltették a visszafizetést. Négy gyermek születése esetén pedig
elengedték a hátralévő kölcsön összegét. A kölcsönöket az Országos
Nép- és Családvédelmi Alap folyósította. Sok-sok szegény ember
boldogságát jelentette ez a szociális intézkedés, mert lehetővé tette
számukra a család alapítását. A kérelmet a törvényhatóság első tiszt
viselőjénél kellett benyújtani.
A családvédelem munkáját az Országos Szociális Felügyelőség irá
nyította, amely 1942. március 26-án egy háromnapos értekezletre
hívta össze az országban működő szociális gondozókat. " Az Orszá
gos Nép- és Családvédelmi Alap működésének eredményesebbé tétele
érdekében minden községben megalakították a szociális munkaközös
ségeket.
Községünkben 1944. január 20-án alakult meg a helyi szervezet
Az alakuló ülésen jelen volt Kowalecz Anita megyei szociális gondo
zónő is.
Tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a szociális munkaközössé
gekre komoly feladat vár a segítségre szorulók kataszterének (nyil
vántartásának) Összeállításában és a helyi ismeretek alapján az aján
lásoknál. A helyi szervezet vezetőjének megválasztották gróf Eltz
Károlynét, jegyzői tisztségre pedig Fessler Erzsébet tanítónőt
A helyi szervezet munkáját segítette dr. Steuer Anna járási szo
ciális gondozónő is, aki egyébként minden pénteken a járási főszol
gabírói hivatalban tartózkodott. Ez évben újabb 12 ONCSA-ház fel
építését vették tervbe községünkben szociális gondoskodás keretein
belül.
Ha szamba vesszük, hogy a lakosság milyen nagy százaléka szorult
támogatásra, nem nehéz megállapítani, hogy az ONCSA csak egyes
családoknak volt képes segítséget nyújtani, s mindez a kizsákmányo
lás megszüntetése nélkül tüneti kezelés volt Az ONCSA országosan
nagy szervezettel is aránylag magas költségekkel dolgozott így a
bevezetett nép- és családvédelmi pótadó a szociális gondoskodásra
fordított összegek nagy részét fölemésztette.
A két világháború közötti kor szociálpolitikájának azonban az ON
CSA volt a legjelentősebb akciója, tevékenysége kétségtelenül csök
kentette a szegényügyi ellátásra szorulók számát
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A hadba vonultak családtagjainak
gyámolítása
Sándor János belügyminiszter 1914-ben a hadiállapot folytán be
vonultak családtagjai segélyezésére vonatkozóan az 1888. évi XI. tc.
9. §-a alapján elrendelte, hogy a gyámolítás nélkül maradt családta
gokat össze kell írni. A magyar állam mindent megtesz létfenntartásuk
biztosítása tekintetében.

Segélyre jogosultak a magyar szent korona országainak területé
tartózkodási hellyel bíró, tényleges katonai szolgálatra bevonult, s
legénység nem tényleges állományába tartozó, tartósan szabadságo
lévő, tartalékosnak, tengerésznek és népfölkelőnek, valamint az 19K
évi LXVIII. tc. alapján személyes szolgálatra bevonult egyének nej<
gyermeke, akkor is ha házasságon kívül született, mostoha gyermekf
unokája, apja, anyja, mostohaapja, mostohaanyja, nagyanyja, nagyar.
ja, nejének édesanyja és édesapja, édes- és mostohatestvére, de csa
akkor
- ha ellenállásban nem vett részt,
- ha vagyonából, jövedelméből nem képes fenntartani magát,
- ha Őt egészben vagy részben a bevonult tartotta el.
Bevonultnak gyermekével egy tekintet alá esett az a gyermek i:
akit az állami gyermekvédelem helyezett a bevonultak családjába, i
segélyt a tartózkodási helyen lehetett igényelni. A segély összeg
törvényhatóságonként különböző volt Családtagonként annak a kí
tonai átvonulási élelmezési illetéknek napi összegével számoltál
amely a bevonultak állandó lakhelyére nézve megállapításra került
A segély legkisebb összege 57 fillér, legnagyobb 70 fillér, a nyolc
évesnél fiatalabb gyermeknek és akit csak részben látott el a bevonul
a segély összegének csak a fele járt
Amennyiben a segélyezett családnak saját háza vagy ingyen lakás
nem volt, napi lakásilletéket is kaptak, mely a napi segélyösszeg feli
tette ki.
A napi segélyösszeg és a lakásilleték együttes összege nem halac
hattá meg a bevonult katona átlagos napi keresetét A segély igényne
valamint a megállapított Összegnek megállapítása ellen jogorvosla
nak helye nem volt.
1914 augusztusában a magyar honvédelmi miniszter és az osztrá
honvédelmi miniszter az egész fegyveres erőre kiterjedő önkénte
hadsegélyezésre központi hatósága kölcsönös egyetértéssel Budapeí
ten és Bécsben Hadsegélyező Hivatalt szervezett Vezetését tábornt
kok végezték és munkakörük kiterjedt az Önkéntes segélynyújtás mii
den körére. A hivatalok elfogadtak pénzadományokat is, melyre
közönség figyelmét is felhívták.
A bécsi tábori püspökség kérelmére a monarchia minden püspöl
ségén keresztül a templomokban gyűjtést szerveztek, s a lelkészek
befolyó összegeket közvetlenül a bécsi hadsegélyező vezetőségéhe
juttatták el.
1917-ben Klebesberg Kunó gróf elnöklete alatt létesült az országc
szervezet a hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák védelmére... végi
állami intézménnyé vált, amit a világháború kitörése óta minden j
érzésű ember legszentebb kötelességének ismert el... a háború test
lelki és gazdasági áldozatainak védelmét
Az ügyvédi kar, az összes társadalmi szervek, valamint a Szón
bathelyi Nemzeti Tanács elveinek megfelelően községünk Népirodt
nyitott Hivatása a hazatérő katonák, rokkantak, katonai özvegyek í
árvák segítése. A munkanélkülieket munkához juttatni, a szegén
sorsú lakosságot támogatni. A hivatalos óráit minden héten kétszí
tartotta a községháza hivatalos helyiségében csütörtökön és vasárna
délelőtt 9-12 óráig.
A celldömölki járási hadigondozÓ bizottság kezelte a hadirokkar
tak segélyalapját, melyről közgyűlésein számolt el, illetve gondoskc
dott a befolyt adományok szétosztásáról.
A községünkben 1936. november 8-án alakult a Hadirokkantai
Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szövetségének Celldömölki j
ókja. A közgyűlésen jelen volt a szombathelyi hadirokkantak í
hadiözvegyek csoportjának kiküldöttje, Domby József ügyvezet
igazgató, aki beszámolt a HONSZ 15 évi munkásságáról. Tájékoztatl
a jelenlévőket arról is, hogy a szombathelyi csoport egy székházi
tervez építtetni az átutazó hadirokkantak és hadiözvegyek szállásána
megoldása érdekében. Felkért mindenkit, hogy ki-ki anyagi erejéhe
mérten támogassa a nemes elgondolást
A fiókcsoport elnöke Eteleky Lajos, titkára Kotz Imre, alelnöke
szervezési megbízott Lalits Milán lett A vasvármegye alispánj
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dr. Horváth Kálmán a 44126/1922. B. M . sz. rendelet 1. §-ában foglalt
jogánál fogva 1938. június 17-én vette tudomásul a helyi fiókunk
megdakulását
Az 1938. május havi jelentés szerint a HONSZ-nak 35 tagja közül
17 hadiözvegy v o l t
A bevonult katonák rászorult családtagjai a rendelet alapján családi
segélyben részesültek 1939 szeptemberétől. 12 P-t biztosítanak a fe
leségnek, 8 P-t a többi hozzátartozó részére.
Arendkívüli katonai családi segély kérvényt a csapatparancsnokság
előtt kellett benyújtani. A felszabadulás utáni évek egyik legfontosabb
problémáját a háborúból hazatérők és a háborús rokkantak gondozása
jelentette. A hadigondozással kapcsolatosan az Ideiglenes Kormány
346/1945. M . E. számú rendeletével szabályozta és intézkedett a ha
digondozási díjak és hadi segélyek folyósításáról.
220

Szociális gondoskodás,
szociális munka összefoglaló értékelése
A szegénységnek sokféle, történelmileg is változó formája van.
A szegénységgel foglalkozó történészek általában egyetértenek ab
ban, hogy a szegénység ,mindig" volt, ám szintje, mértéke, társadalmi
jelentése és megítélése folytonosan változott Mollát francia történész
szerint: „Általános elfogadott módon, szűkösségként értelmezve, a
szegénység egész középkorban állandó volt, és senki nem gondol
megszüntetésére egészen addig, amíg nem jelenik meg... a szégyen
érzet, az emberhez méltatlan helyzetek láttán."
A szégyenérzetet mindig a tömegek politikai mozgalmainak,
forradalmainak kellett felerősíteni ahhoz, hogy a hatalom cse
lekvésre szánja el magát, véget vessen „az emberhez méltatlan hely
zeteknek".
A századfordulóig a szociális szegénység a lakosság többségének
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sorsa volt Ez pedig többnyire a fizikai túlélést épp hogy biztosító
létfenntartási szintet jelentett, mély társadalmi egyenlőtlenségekkel,
jogfosztottsággal párosítva. A létbizonytalanságot és kiszolgáltatott
ságotjelentő pauperizmus is jellemző maradt, de befolyásolta részben
történelmi és gazdasági események mértéke. Az első világháborút
követően a fokozatosan kiépülő társadalombiztosítási rendszerek el
sősorban a munkásság helyzetén javítottak.
A kiegyezéstől a harmincas évek második feléig jellemző volt a
gazdasági, a történelmi megkésettség, a feudális jellegű birtokviszo
nyok és a társadalmi egyenlőtlenségek egészen 1945-ig.
A két világháború között a szegénység minden korábbinál nagyobb
mértéket öltött. így alakult ki a „divide et impera" elv jegyében, a
szükségletektől hajtva, egy elkülönült szegénypolitika. Az 1927-ben
kialakult „egri normát" 1936-ban hivatalos „magyar normává" emel
ték. A „norma" forrása továbbra is a közadakozás volt. A rendszer
előnye volt, hogy a korábbi „zárt" intézeti szegénygondozás helyett
a „nyílt" otthoni körülmények között folyt segítségnyújtást helyezték
előtérbe személyes szolgáltatásokkal is kiegészítve. A norma elége
dettsége és színvonala alacsony volt, és az adakozók, adománygyűjtők
lendülete folyamatosan csökkent.
A helyi szükségleteket a községek nem tudták kielégíteni, mivel
az állami központi „ínségsegélyek" aránytalanul nagyobb mértékben
a városokba kerültek. Ezért 1936-ban a községekben ismét engedé
lyezték a koldulást az „érdemes" szegények esetében.
Gyakorlatban megkülönböztettek szegényeket, ínségeket és munka
kerülőket. Az ínségeseknek segélyt csak ínségmunka ellenében adtak.
Az ínségmunka a legrosszabb körülmények között végzett legnehe
zebb fizikai munkák voltak, órabére nem lehetett hivatalosan alacso
nyabb a településen szokásos legalacsonyabb napszámbémél. (Aki az
ínségmunkát elfogadta az összes megalázó feltételeivel, megillette az
ínségsegély.) „Munkakerülő" érdemtelenek kordában tartása „a köz
igazgatási, közrendészeti, büntető rendészet feladatai közé tartozott".
Intézményei a dologházak, javítóintézetek, kényszernevelés stb.
A segélyezés soha nem vált alanyi joggá. A bonyolult adminiszt
ráció, a segélyezés hatástalansága miatt a közigazgatási szakemberek
a 30-as évektől kidolgozták azún. produktív szociálpolitikát A „pro
duktív szociálpolitika" a szegények megélhetéséhez progresszívabb
támogatást nyújtott mint az ínségsegélyezésé, de közös vonása volt a
két rendszemek a rászorultak egyedi elbírálása, valamint az, hogy éles
választóvonalat húztak a szegények és nem szegények között Az
ONCSA hitelek biztosítása során a családokban is erősítette a függő
ség és szegénytudatot
Valójában a „produktív szociálpolitika" is szegénypolitikai volt, s
mint ilyen kevéssé volt alkalmas a szegénység leküzdésére. A kornak
az egész szegénypolitikája felülről indult ki, s a megosztó és elnyomó
paternalizmus jegyében működött. Egészében a produktív szociálpo
litika nem tekinthető sokkal többnek „szociális olajcsepp"-nél (Bis
marck).
A szegénypolitika a szegénységet tehát elsősorban egyéni okokra
vezette vissza, s rniközben a szegényekről gondoskodott, közben tar
tósította is azt, átörökítéssel a generációk között
A vesztes háború után a nyomor óriási volt, létrejött egy új típusú
önálló „népjóléti" politika. Az állami szervek a már 1944-ben fel
élesztett (1918-hoz viszonyuló) Népjóléti Minisztérium és már a há
ború előttről átvett szociális szakszolgálatok voltak. A szociális há
lózat feladata továbbra is az „egyedi elbírálás szerinti" segélyezés és
segítségnyújtás volt, de már abban a politikai légkörben mégsem volt
hagyományos szegénypolitika, Ugyanakkor komplex szociálpolitiká
ra sem volt szükség, mert a „szegénység is megszűnt"!
A munkásságon kívül az osztálypolitika minden csoporttal szem
ben diszkruninatív és elnyomó volt (egyéni parasztság, tsz-tagok nem
jutottak egészségügyi ellátáshoz szegényjogon) stb.
A gondozás gyakorlata egyidős az emberiséggel, hiszen gondozás
nélkül nem lett volna emberiség. A történelem folyamán a különböző
korokban eltérően ítélték meg a segítségre szoruló embert.
A szociális gondozás hazánkban is hosszú időre tekint vissza. A
múlt századok szociális tevékenységéről a gondoskodásról, a szociá
lis munkáról kevés adat áll rendelkezésünkre, s a meglévő forrásanya
gok sem kerültek feldolgozásra. Az előtörténeti munkák nagy részét
pedig a szakirodalom is mostohán kezelte.
(Folytatjuk)
Vargáné Bodor Katalin
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Megkezdte a felzárkózást a CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Budafoki L C
3-0 (1-0)
Celldömölk, 800 nézö. Vezette: Ember Tibor (Budapest),
pj. Kocsis R, Egedy
Celldömölk: Szép - Dobány,
Csákvári, Bognár, Stieber - Or
sós, Kovács, Hegyi, Lengyel Király, Szálai. Edző: Sebestyén
Attila
Budafok: Haffner - Bárdos,
Bozai, Danczák, Váczy - Wit¬
tich, Imre, Lengyel, Orbán Cseh, Várkonyi. Edző: Sárközi
Lőrinc
Jók: Bognár, Csákvári, Hegyi,
Kovács, Orsós, ill. Bárdos, Wit¬
tich
Csere: Imre helyett Varga a
30., Orbán helyett Hamar a szü
netben, Szálai helyett Bodor a
65., Cseh helyett Nagy a 72.,
Bognár helyett Kelemen a 76.,
Lengyel helyett Szöllősi a 80.
percben.
Sárga lap: Bárdos (Lengyel le
rántásáért) a 32., Váczy (Kovács
buktatásáért) a 65., Hegyi (kezezésért) a 68., Bodor (Wittich le
rántásáért) a 72. percben.
Szögletarány: 8:3 (7:0)
A kispadon a leváltott Fedor
Sándor helyett Sebestyén Attila
ült, aki már szerdától kezdve ve
zette az edzéseket. A mérkőzés
esélyese a celli együttes volt, hi
szen az ellenfél még gólt sem ért
el a bajnokságban. Az előzetes
várakozásnak megfelelően az el
lenfélnek még fikarcnyi esélye
sem volt a győzelem megszerzé
sére. A mérkőzésen az történt,
amit az Antók-fiúk akartak, és ha
egy kicsit jobban koncentráltak
volna a helyzeteknél, akkor akár
nagyobb arányú győzelmet is ün
nepelhettek volna.
3. perc: A félpályától Hegyi
iramodott kapura, sorra cselezte
ki a védőket, majd a 16-osra ér
kezve lövésre szánta el magát. A
jól eltalált labda a kapu fölött alig
zúgott el.
23. perc: Szálai jobbról vég
zett el szögletrúgást. A labdát
hosszan rúgta át az ellenkező ol
dalra, amit Lengyel még az oldal
vonal előtt elcsípett, és azt Orsós
hoz játszotta. Orsós egy szép csel
után a labdát visszaívelte a kapu
előtérbe, ahol remekül érkezett
Csákvári, és öt méterről a tehe

tetlen Haffner kapus mellett a
hosszú sarokba passzolt (1-0).
38. perc: Látványos adogatás
után Király még látványosabban
fordított Kovács elé egy remek
labdát Kovács a labdával meg
indult kapura, és a kifutó Haffner
mellett ugyan okosan gurított el,
de a labda kicsúszott a bal kapufa
tövénél.
42. perc: Hegyi passzolt Bog
nár elé, aki futtából jő 30 méterre

a kaputól hatalmas erővel suhin
tott kapura, de a labda a felső lé
cen megcsúszva jutott a játékté
ren kívülre.
54. perc: A jobb oldalon szök
tette Lengyel Orsóst, aki egy
szép csellel lerázta a védőjét és
máris a kapuval került szembe.
Orsós láthatóan megcélozta a
hosszú sarkot, de csak a jobb ol
dali kapufát találta telibe.
58. perc: Eddig kellett várai a
második gólra. Király kapott lab
dát a 16-os előtt, felnézett és
látta, hogy Kovács beindult
Pompásan eléje tálalta a labdát
Kovács ismét rávezette a pettyest
a kapusra, de most, amikor Haffnerrel szembe került, leheletfino

man, mondhatni: pimaszul a ka
pus fölött a hálóba emelt (2-0).
80. perc: Jobbról Hegyi vé
gezhetett el szabadrúgást a 16os közeléből. A labdát átívelte
az ellenkező oldal ötös sarka
felé. Haffner kapus kilépett a be
ívelésre, de árnyékba került, s
így Király fejelt a hálóba (3¬
0).
82. perc: A jobb oldalon Or
sós és Hegyi kényszerítőzött,
majd az utóbbi remekül gurított
Bodor felé, de a csereként beállt
fiatal játékos 3 méterről a kive
tődő kapusba lőtte a labdát
Sebestyén Attila: A győzelem
fontos volt számunkra. A játéko-

Büki T K Gyógyfürdő-Hunguest Hotels-CVSE-Antók Nyomda
l-l

(l-l)

Bük, 1000 néző. Vezette: Szökrény Lajos (Nagykanizsa), pj. Székedli, Körmendi
Bük: Brakszatőrisz - Neudl,
Tebeli, B. Szabó, Somogyi Nagy, Körmendi, Kecskés, Ko
vács B. - Szabó S., Mihalecz.
Edző: Artner Tamás
Celldömölk: Szép - Tóth,
Csákvári, Bognár, Stieber - Do
bány, Kovács, Hegyi, Lengyel Király, Orsós. Edző: Sebestyén
Attila.
Jók: B. Szabó, Somogyi, Kör
mendi, i l l . Szép, Hegyi, Stieber,
Lengyel
Csere: Kovács B. helyett Zöld
a 25., Mihalecz helyett Ábrahám
a 62., Hegyi helyett Bodor a 65.,
Dobány helyett Kelemen a 72.,
Király helyett Szőllősi a 86. perc
ben.
Sárga lap: Tebeli (Lengyel le
rántásáért) az 55., Körmendi
(Kovács megrúgásáért), a 63.,
Tóth (reklamálásért) a 70., Nagy
(Kelemen felrúgásáért) a 80.
percben.
Szögletarány: 7:7 (4:4)
Nagy érdeklődés előzte meg a
két vasi csapat találkozóját. Sok
celli is elkísérte csapatát Bükre,
volt amikor össze is csaptak a
szurkolótáborok, de különösebb
incidens nem tőrtént. A mérkőzés
első harmadában a hazaiak har
coltak ki némi fölényt, igaz, eh
hez akkor a sok hibával játszó
celliek hozzásegítették őket. Az
első félóra után kezdett magára
találni a CVSE, és egy pompás
szabadrúgás góllal ki is egyenlí-

tette a játékvezető adta 11-es bü
ki előnyt.
A második játékrészben már
rutinosabban játszott a celli gár
da, helyzetei alapján akár a ve
zetést is megszerezhették volna
Bognárék az első negyedórában.
Hegyi kényszerű cseréje után ki
egyenlítődött a játék, sőt meg
megvillantak a hazaiak is, akik a
partjelző jóvoltából majdnem
újabb ll-eshez jutottak, de a já
tékvezető korrigálta kollégája hi
báját, ugyanis továbbot intett. A
második félidei helyzeteket te
kintve az sem lett volna megle
petés, ha a győzelmet is megszer
zi a CVSE-Antók Nyomda csapa
ta.
4. perc: Csákvári hibáját Sza
bó S. jól használta ki. A félpályá
tól egyedül iramodott kapura,
már az ötös körül járt, amikor
Szép kilépett eléje, de a csatár
„ajtó-ablak" helyzetből - a hazai
szurkolók legnagyobb bánatára a bal kapufa mellé emelte a lab
dát
16. perc: Ismét a félpályánál
kapott ajándékba labdát Szabó S.
Néhány méter labdavezetés után
szépen indította a bal oldalon
Körmendit, aki már a 16-oson
belül járt, amikor Tóth becsúszó
szerelést alkalmazott, de a celliek
meglepetésére az eseményt tá
volról követő SzÖkrény játékve
zető 1 l-essel jutalmazta a védő
játékos teljesítményét. Az aján-

dék büntetőt Nagy biztosan lőtte
a kapu bal oldalába (1-0).
37. perc: Orsóst szabálytala
nul szerelték a büki védők. A
szabadrúgásra jó 20 méterre le
tett labda mögé Hegyi állt, aki a
sorfal mellett bámulatosan csa
varta el a játékszert, amely a
meglepett Brakszatórisz kapujá
nak jobb alsó sarkában kötött ki
(l-l).
60. perc: Bal oldali partdobás
után Lengyel passzolt be a kapu
tól 14 méterre középen tisztán
helyezkedő Orsóshoz, aki senki
tói sem zavarva lekezelte a be
adást, majd bal lábbal hatalmas
lövést engedett kapura, de a lab
da a felső lécen pattant.
68. perc: Neudl kapott a jobb
szélen labdát, majd kapu elé
emelt A beadást Tóth röviden fe
jelte fel, de azt még Orbán elől
Bodor el tudta fejelni. Azonban
Bodor fejese is rövidre sikerült
így a labdát a közben lesre futó
Orbánhoz tudták visszajátszani,
akit Tóth hátulról csak szabályta
lanul tudott szerelni. A 1 l-es he
lyett azonban a játékvezető to
vábbot intett, miközben az egész
védelem a partjelzővel volt el
foglalva. A reklamálók közül
Tóthot először szóban, majd mi
vel nem fejezte be mondókáját a
védő, sárga lappal büntette, »
közvetett szabadrúgást ítélt
méterre a celli kaputól. A szabad-
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rúgást Orbán gurította le Somo
gyinak, akinek a lövésébe Do
bány lépett be önfeláldozóan. Le
is sérült a játékos. A visszapatta
nó labdát Orbán küldte kapura,
de Szép előrevetődve biztosan
ölelte mellre a lövést Ezzel véget
ért az asszisztens és a játékvezető
külön száma a celli kapu előtt
76. perc: ígéretes helyzetben
Kovácsot a büki B. Szabó kézzel
tessékelte el a 16-oson belül a
labdától, de a játékvezető most
sem látott elég okot a beavatko
zásra.

90. perc: Babról Kelemen vég
zett el partdobást, ami most is
szép nagyra sikeredve Bodort ta
lálta meg a 16-osnál. A fiatal cse
rejátékos kissé meglepődött,
hogy helyzetbe került, s a lövés
leperdült a lábáról. így a labda a
kapunak háttal álló Szőllősi felé
tartott, aki sarokkal akarta kapura
küldeni, de neki sem sikerült a
tervét valóra váltani. Pedig mi
lyen szép lett volna!
Sebestyén Attila: Az eredmény
reális, míg az első félidőben a
Bük, addig mi a második félidő
ben jutottunk több gólszerzési le
hetőséghez.
- tim -

LEGFRISSEBB:
CVSE-Antók Nyomda-Veszprém 0-4 (0-3)

LABDARÚGÁS
MEGYEI I . OSZTÁLY
Tápián Vasi K-Sped-Kemenesalja 2:0 (1:0) - Táplánszentkereszt
250 néző, vezette: Takács F.
Tápián: Bakucz - Somlai, Molnár, Mester - Fürdős (Horváth), Nagy,
Badics (Herczeg), Kovács T. - Hajmási (Doncsecs), Kovács K., Gergácz.
Edző: Németh József, Bozi János.
Kemenesalja: Bíró - Döbröntei, Sebestyén, Lutter - Princzes, Bertha,
Szabó, Vincze (Lőrincz), Kolonics - Mórocz, Árvái (Fenyő). Játékos
edző: Pártli János.
Sportszerű mérkőzésen megérdemelten nyert a hazai csapat. Góllövő:
Gergácz (2). Ifi: 3:3.
Vép-Jánosháza 0:1 (0:0) - Vép, 250 néző, vezette: Bősze.
Vép: Czeglédi - Balikó, Habda, Mecsei, Pócza - Rudolics, Hompasz
(Németh Z.), Soós, Gombás - Németh A., Bolla. Edző: Szántai István.
Jánosháza: Szenté - Tóth, Horváth, Szálai, Nagy (Balhási Á.) - Rúzsa,
Molnár, ScheÜy, Varga - Balhási Sz., Vajda. Edző: ScheÜy József.
Kitűnő játékvezetés mellett megérdemelt jánosházi siker született Gól
lövő: Szálai. Ifi: 0:3.
Kemenesalja-Körmend FC Boldizsár-Trans 2:0 (0:0) - Vönöck,
150 néző, vezette: Bognár.
Kemenesalja: Bíró - Döbröntei, Huszár, Mórocz, Papp (Lőrincz) Vincze (Fenyő), Kolonics, Szabó, Princzes - Pártli (Bertha), Iszák. Játé
kos-edző: Pártli János.
Körmend: Banca-Hajnal, Pónácz, Somlai, Nagy-Gérnyi (Hajnal L.),
Horváth, Baksa, Gombás (Harmadás) - Gyuricza, Papp. Edző: Németh
Ferenc. Szünet utáni lelkes, helyenként jó játékával megérdemelten sze
rezte meg első győzelmét ebben a bajnokságban a hazai gárda. Góllövők:
Bertha, Princzes. Ifi: 6:3.
Jánosháza-Rábatótfalu 0:1 (0:0) - Jánosháza, 200 néző, vezette:
Komláti.
Jánosháza: Szenté - Tóth, Takács, Varga (Vajda) - Horváth I., Szálai,
Rúzsa, Scheily, Horváth T. - Bors, Balhási. Edző: ScheÜy József.
Rábatótfalu: Korpics T. - Merkli (Szélinger), Géczi K., Péter, Meixner
-László (Doncsecs), Korpics G., Bartakovics F. - Géczi R. (Horváth),
Hetz, Bartakovics G. Edző: Házi Ferenc.
Jánosházán megint csak nem jelentett előnyt a hazai pálya. A hazaiak
H-est is hibáztak. GőllövŐ: Bartakovics F. Ifi: 1:1.
KÖRZETI BAJNOKSÁG
Félbeszakadt a Boba-Nemeskeresztúr mérkőzés
Izsákfa-Káld 5:4, Csönge-Rábasömjén 3:4, Szergény-Hosszúpereszteg 3:2, Alsóság-Csénye 5:1, Boba-Nemeskeresztúr 3:0 - A mér
kőzés a 67. percben félbeszakadt, mert a vendégjátékosok inzultálták
* Partjelzőt Hosszúpereszteg-Izsákfa 3:1, Csénye-Csönge 5:1, Ráasömjén-Boba 2:0, Nemeskeresztúr-Szergény 2:2.
-vlb
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A megyei I . osztályú
labdarúgó-bajnokság állása
1. Sárvári Vasas
2. Uraiújfalu
3. Jánosháza
4. Nagyrákos
5. Ják
6. Tápián
7. Püspökmolnári
8. Körmend
9. Raszter
10. Rábatótfalu
11. Csörötnek
12. Vép
13. Vasvár
14. Máriaújfalu
15. Kemenesalja
16. Gyöngyöshermán

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
2

4
3
2
1
2
2
2
1
1
1
3
0
2
2
4
0

0
1
2
3
3
3
3
4
4
4
3
6
5
5
4
7

24-11
13- 4
10- 7
19-15
13-11
11-11
7- 7
11-10
13-13
9-10
19-15
7-15
12-15
8-19
7-11
9-18

19
18
17
16
14
14
14
13
13
13
12
9
8
8
7
6

Nálunk ingyen hirdethet
Jövő január végéig ön ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új
Kemenesaljában. Töltse ki az alábbi hirdetési bónuszt és küldje el szer
kesztőségünk címére: Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1.
(9500). A borítékra kérjük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hir
detéseket fogadjuk el ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott
eredeti bonuszon juttatnak el hozzánk.
Ez a legolcsóbb, mert ingyen van!
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére
készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöltek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.)

-

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja

A hirdetés feladója:
cune:
dátum

aláírás
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KÉZILABDA
Celldömölki VSE-JUB-Balatonalmádi K C 23:22
(11:11)
Celldömölk, 50 néző. NB n . nöl mérkőzés.
Vezette: Aczél József, Gyúlási László (Zalaegerszeg)
Celldömölk: Mendel - TO- aknál Tokorcsi kiváló játékát cso
KORCSI (10), HORVÁTHNÉ (4), dálhatták a nézők. A mérkőzés for
GEIGER Sz. (4), Geiger Cs. (1), dulatára 56 percet kellett várni,
SZOMORKOVITS L. (2), Nagy. amikor is a hazaiak Horváthné ré
Csere: Kiss, Szomorkovits A. (2), vén emberhátrányból 22:21-re át
Foglszinger, Emih, Csahók. Edző: vették a vezetést. A hátralévő idő
Molnár János
ben tetőfokra hágott a pályán belül
Balatonalmádi: Fartel - Tolcs és kívül is az izgalom. Ugyanis 20
vai, Faragó (1), Gácser (1), DÉVÉ másodperccel a befejezés előtt ki
NYI (4), NEMETHNÉ (16), Hor- egyenlített az Almádi. A celli lá
válhné. Csere: Ficipovics, Simon, nyok azonban nem adták fel, Hor
váthné 7 másodperccel a befejezés
Kocsis, Szűcs. Edző: Németh G.
A mérkőzés eredményének ala előtt belőtte a győztes gólt
kulása: 10. perc: 4:3, 15. perc: 6:7,
Molnár János edző, aki sikere
25. perc: 9:10, 40. perc: 13:14, 50. sen debütált az első NB Il-es mér
perc: 15:15, 55. perc: 19:19.
kőzésén: Boldogok vagyunk, hogy
Nem csalódott, aki kilátogatott sikerült itthon tartani a két pontot.
az NB Il-es bajnokság nyitó mér A csapat célratörően, nagy akarás
kőzéseire. Már az első találkozó iz sal játszott. A győzelmet, amiért
galmas perceket hozott. Az első keményen megküzdöttünk, úgy ér
félidőben fej-fej mellett haladt a zem, megérdemeltük, még akkor
két csapat. A mérkőzés második is, ha helyenként akadozott a játé
részében is folytatódott az adok- kunk.
kapok gólos mérkőzés. A vendég
Ifjúsági mérkőzés: Celldö
csapatban Némethné, míg a hazai mölk-Balatonalmádi 19:9 (10:7)

Dorogi SE-Celldömölki VSE-JUB 25:14 (6:5)
Dorogi sportcsarnok, 50 nézö. NB II. nöi mérkőzés.
Vezette: Baraksó László, Simon József (Budapest)
A tavaly még NB I/B-ben játszó
Dorog: Nyőgér-Szaniszló (2),
Baumstark (4), Arató (l), TÓTH hazaiak erőnléti fölényüknek kö
(6), FALUSI (5), DOBÁNY (5). szönhetően a második félidő köze
pétől állva hagyták ellenfelüket, és
Csere: Borsodi, Vajda, Becsák,
megérdemeli győzelmet arattak.
Kláris. Edző: Buzási József
Ifjúsági mérkőzés: DorogCelldömölk: Kiss - Tokorcsi
(1), GEIGER Sz. (6), Geiger Cs. Celldömölk 30:10(13:6)
Celldömölk: Szomorkovits L . (1), Horváthné (1), Szomorkovits
L. (2), Nagy (1). Csere: Foglszin Hende(l),Emih (1), Őri, Szomor
ger (1), Szomorkovits A., Emih, kovits A. (4), Söptei (1), Csahók
(3). Csere: Gönye, Bödör
Csahók. Edző: Molnár János
A kapus nélkül kiálló celli
A mérkőzés eredményének ala
kulása: 10. perc: 1:1, 20. perc: 5:3, együttesnek esélye sem volt a jobb
szereplésre.
40. perc: 13:9, 50. perc: 18:13.

CVSE-CELLKOLOR-Győri Hungária Mischek
20:21 (9:11)
Celldömölk, 150 néző. NB II. férfimérközés.
Vezette: Szabó József, Tóth Károly (Veszprém)
Edző: Mátés István
Celldömölk: Dénes - Pozsonyi
Györ: Gombik - Bcnes (4), TÚ
(3), Németh (3), Koronczai (2),
Lendvai (5), Varga (5), Fonyó (2). RI (3), CZOLNER (2), ScheibelCsere: Horváth, Sali, Ludvig, Ba hofferL. (3), SCHEIB ELHOFFER
Zs. (6), Somogyi (1). Csere: Bog
konyi, Csizmazia, Kormos.
CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

EÉMMSALJA

nár, Andráskó (1), Vitéz, Orbán.
Edző: SzöllŐs
A mérkőzés eredményének ala
kulása; 10. perc: 2:5, 25. perc:
7:10, 40. perc: 13:16, 50. perc:
16:19,55. perc: 18:19.
A tavalyi bajnokság ezüst- és
bronzérmes csapatainak találkozó
ja a várakozásnak megfelelően
nagy csatát hozott Sajnos a mér
kőzés 8. percében Fonyó sérülése
kiújult a játékot nem tudta folytat
ni. Az első félidőben a győri csapat
átlövőinek hálószaggató góljaival
kétgólos előnyhöz jutottak a ven
dégek. A második félidő első Öt
perce pedig eldöntötte a mérkőzést
Koronczai 7 méterest hagyott ki,
Lendvai pedig kétszer ziccerben
hibázott így 13:13 helyett 10:14-re

SPORT ^

j

elhúztak a vendégek. Az utolsó 30
másodpercben azonban a celli csa
pat még így is egyenlítési lehetősé
get szalasztott el. Varga szerzett a
9-esnél labdát Lendvai faképnél
hagyta a támadásban lévő győrie
ket és ziccerbe szaladt de sajnos
Varga indítása célt tévesztett így
oda lett a nagy lehetőség.
Málés István: Sok hibával ját
szott a csapatom, csak az vigasztal
bennünket, hogy egy jól játsző el
lenféltől kaptunk ki.
Ifjúsági mérkőzés: Celldö
mölk-Győri Mischek 21:20 (13:6)
Két ellentétes félidőnek lehet
tünk tanúi. Az elsőben a celliek,
míg a másodikban a győriek ját
szottak szellemes, öüetgazdag játé
kot

Fűzfői A K - C V S E - C E L L K O L O R 26:22 (9:14)
Alsóőrsi sportcsarnok, 50 nézö. NB H. férfimérközés.
Vezette: Fojt István (KÖrnye), Németh György (Tatabánya)
Füzfö: VÁRTOK - Harta, 6:8, 35. perc: 12:16, 45. perc:
MÓR (5), Horváth L„ BORS (8),
16:18, 50. perc: 19:20, 55. perc:
Szabó (7), Fű (2). Csere: Szemeré- 22:20.
di, Oszwald (2), Aggz, Móger,
Bombameglepetés a CVSE-fiúk
Horváth T. Játékos-edző: Oszwald veresége. Az első játékrészben a
Sándor
várakozásnak megfelelően ötgólos
Celldömölk: Dénes - Pozsonyi előnyre tettek szert a celliek, akik
(5), Németh (2), KORONCZAI aztán az 50. perctől kezdődően
(7), Lendvai (3), Varga (1), Sah megbénultak a pályán. A szétesett
(4). Csere: Horváth, Ludvig, Kor csapat ellen a hazaiak tetszés sze
rint érték el a góljaikat
mos. Edző: Mát is István
A mérkőzés eredményének
Ifjúsági mérkőzés: Fűzfő-Cell
alakulása: 10. perc: 3:4, 20. perc: dömölk 4:36 (2:19)
-Ura-

LABDARÚGÁS
M E G Y E I H. OSZTÁLY
Első helyen a Ki-menés magasi
Sze lest e-Ostffy asszony fa 6:3 (3:3) Góllövők: Rozmán (2), Peszlei
(2), Enzsöl, Reiber, ill. Vörös A., Takács, Varga.
Kemenesmagasi-Kenyeri 2:0 (0:0) Góllövők: Molnár, Velencei.
Mersevát-Jákfa 7:0 (2:0) Góllövők: Gulyás (4), Gyurák, Mecsén
Csoóri.
Rábapaty-Nagysimonyi 1:1 (1:1) Góllövők: Biró Z., ill. Hajas.
Gérce-Vásárosmiske-Kemenesmagasi 1:1 (1:1)
Bár a gérceiek jobban játszottak, a magasiak egy jól eltalált szabadni
gásgóllal egyenlíteni tudtak, s miután a Pecöl Jákfán vereséget szenvedeti
a tabella élére ugrottak.
Ostffyasszonyfa-Rábapaty 1:4(0:2). Góllövők: Bognár, ill. Ódor(2)
Varga, Kovács.
Kénye ri-Szeleste 3:1 (3:0). Góllövők: Csordás, Császár S., NémeÜi
ill. Rozmán.
Simaság-Mersevát 2:7 (0:4).
A Mersevát 7 nap alatt kétszer 7-et lőtt és feljött a 3. helyre. Góllövők
Zeke Attila, Szabó I., ill. Gulyás (4), Fűzfa (2), Gyurák.
Nagysimonyi-Ölbő 2:4.

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

KEMEiVESAWA
Celldömölkön az újság!
N É V V Á L T O Z Á S

N É V V Á L T O Z Á S

N É V V Á L T O Z Á S

A G R O EN-TA helyett

AGRO 21 néven
a megszokott helyen,
a megszokott választékkal várjuk
vásárlóinkat Celldömölkön
a Nemesdömölki úton.
IFA, MTZ, ZETOR, T-Z-4-K, alkatrészek,
csapágyak, ékszíjak, akkumulátorok (PERION)

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

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig.
Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768
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Október
Dr. Kiss Imre
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Frommer Barnabás
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Nagy János
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kassas Mohamed Khaied
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Frommer Barnabás
Dr. Sükösd Éva
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Bérdi Gusztáv
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kiss Imre
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Sükösd Éva
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A posta fejlesztéseiről
Újabb nyilvános faxok és zenélő díszlapok
A Magyar Posta Rt. rugalmasan alkalmazkodik az ügyfélforgalom változásaihoz: pél
dául az elmúlt évtizedben a feladott táviratok számának rohamos csökkenése arra indította
a posta vezetését, hogy a XX. század végének megfelelő technikával, nyilvános faxkészü
lékekkel lássa el a postákat.
Tíz év alatt a posta folyamatosan bővítette ilyen jellegű telefaxhálózatát - mondta
Csenár Márta, a Soproni Postaigazgatóság PR munkatársa. Jelenleg országos szinten
csaknem ezerhatszáz postán küldhető fax, legyen az kézírás, rajz, dokumentum, vagy
bármi más. Ez év szeptemberéig hazánkban a rendszer újabb háromszáz faxszal bővül,
amelyből tizenkilenc készüléket Győr-Moson-Sopron, tizenkettőt Vas és tizennégyet pedig
Veszprém megye postáin telepítenek. így az idei fejlesztéssel a Soproni Postaigazgatóság
területén összesen már közel kettőszázötven postán vehető igénybe-akár belföldre, akár
külföldre - a nyilvános távmásoló készülék.
A posta ez évi lakossági terveivel kapcsolatban Csenár Márta elmondta még: ebben
az esztendőben három új dísztávirattal, úgynevezett díszlappal bővül a posta kínálata. A
grafikus-, illetve fotóművészek által készített díszlapokat a posta által biztosított nyomtat
ványon megírt szöveggel együtt, a postán faxként továbbítják, de a dísztávirathoz hason
lóan kézbesítik. A postákon hamarosan kapható lesz a különleges alkalmakra szánt zenélő
dísztáviratlap is.
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A FA-GYULA márkanév lett
Folyamatosan fejlesztik a családi faipari vállalkozást
Vravuska Gyula asztalosmester családi vállalkozása immár több mint két
évtizedes múltra tekinthet vissza, tevékenységét ugyanis - akkor még másod
állásban - 1977-ben kezdte meg. Akkoriban a termelőszövetkezet faipari
üzemvezetője, egyben erdésze volt. Üzletrészként jutott hozzá a Bokodpusztai fatelephez és feldolgozóhoz, ahol megkezdte a ma már több lábon
álló faipari családi vállalkozás beindítását.

ÚJ KEMENESALJA

"általhozó
faipari tBrméheh gyártása,
forgalmazása
és tahltermeiés
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A megrendelők az üzletben is bejelenthetik az igényüket, amit igyekeznek
„postafordultával" kielégíteni.
Ahogy három lábon áll a vállalkozás, három családtagra épül a tevékenység
szervezése és irányítása. Vravuska Gyula felesége - ő „civilben" k ö n y v e l ő 
intézi a pénzügyeket, fiúk Levente pedig a gyártásért felelős. Tizenhét mun
katárssal dolgoznak együtt, akiknek többsége 5-6 éve az alkalmazottjuk. A
családi vállalkozásban dolgozók közül hatan érettségizettek, s mindenkinek
van szakképesítése.

A megrendelő'igénye szerinti színre pácolják a bútorokat
Az első két évben csaknem kizárólag fakitermeléssel foglalkoztak, s a bevétel
jelentős részét a műhely kialakítására, korszerűsítésére és felszerelésére
fordították. Beszerelték a fűtést, öltözőt, mosdót alakítottak ki. Nehéz volt
hitelhez hozzájutni, ezért csak lépésről lépésre tudták fejleszteni a vállalko
zást. Az első időben a felújított gatter segítségével tetőanyagot gyártottak,
aztán néhány év elteltével eljutottak odáig, hogy hozzáfoghattak a különféle
bútorok, elsősorban konyhai és szobai, valamint üzletberendezések gyártá
sához.
Ma már három lábon áll a vállalkozás: a fakitermelés, a fűrészáru-készítés
és az asztalosmunka egymásra épülő tevékenységek. Évente 10 ezer köbmé
ter fát termelnek ki, ennek a hatalmas mennyiségnek mintegy felét külföl
dön értékesítik. Ezt a tevékenységet két alvállalkozóval együtt végzik. A fű
részáru-készítés nagyságrendjére vonatkozóan két adat jellemző: évente 3
ezer köbméter fűrészárut és 10 ezer négyzetméter lambériát értékesítenek.
Ma már semmi sem vész el a jól szervezett feldolgozási folyamatban, mellék
termékként a tűzifát is értékesítik. Mivel a fakitermelésből nem származik
mindig megfelelő alapanyag a bútorgyártás számára, ezért importálnak is
fűrészárut.

Tömör fenyőfából készült tálalószekrény
Vravuska Gyula, aki még a téeszes időben kapta a F A - G Y U L A elnevezést,
amely ma már márkanévnek számít, a vállalkozás fejlesztéséről szólva az alap
anyaggyártás további erősítését emeli ki. Hangsúlyt kap az elképzeléseikben
az, hogy minél teljesebb skálát kínáljanak a megrendelőknek az erdőtől a bú
torig. A gyártásban pedig folytatják a megkezdett szakosodást. A választék
bővítését szolgálja az az elképzelés, hogy a fenyő mellett kőrisből és tölgyből
is készítenek bútorokat. S hogy mindezt milyen kedvezőáron, azt mutatja az
alábbi árlista is.

(X)

A folyamatos, aprólékos és szakszerű fejlesztésnek köszönhetően ma már
korszerű lapszabászgépen szabják a jó minőségű bútorlapokat. Z ö m m e l
egyedi megrendelésre, méretre dolgoznak. Új termékük a tömör fából ké
szült bútorajtó, amely olyan népszerű, hogy alig győzik kielégíteni az igénye
ket. Emellett továbbra is gyártanak lépcsőt és falburkolókat, s elfogadnak
megrendeléseket kültéri bútorok és faszerkezetek elkészítésére is. Amióta
m e g n y i t o t t á k asztalosipari k e l l é k e k e t é s f a á r u f é l e s é g e k e t á r u s í t ó
celldömölki boltjukat, könnyebb lett az egyre bővülő vevőkör kiszolgálása.

Fenyő fűrészáru
Bramac léc
Cserépléc
Fenyő lambéria
Fóliás lambéria
Laminált szalagparketta
Fenyő szekrényajtó (45x60 cm)
Akác tűzifa
Cser tűzifa

30 000 Ft-tól
56 Ft/fm
48 Ft/fm
1200 Ft/m
990 Ft/m
1900 Ft/m
2700 Ft/db
750 Ft/q
700 Ft/q
2

2

2

