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Főhajtás az aradi vértanúk előtt 

Az aradi vértanuk emlékének tisztelgett október 6-án Alsóságon, a Berzsenyi Lénárd Általános Iskula 
1848-as történelmi arcképcsarnokánál Celldömölk polgármestere, Makkos István, valamint Molnár Gábor 
szakreferens és dr. Varga Gáborné iskolaigazgató. V . L . 

Arad, a magyar Golgota 
Az aradi vértanúk halálának 150. évfordulóján, október 6-án este 6 órakor emlékező 

istentiszteletre gyűltek össze a celldömölki református templomban azok, akik tisztelegni 
óhajtottak a haza dicső hőseinek emléke előtt. Miért van az, hogy a magyar a fájdalmak 
népe? Miért volt e nép számára a mindennapok kérdése a lét és nemlét kérdése az elmúlt 
évezred során? Ezekre és még egyéb kérdésekre is kapott eszméitető választ a haligatóság 
a műsorban hallottak alapján. 

Szentpá ly-Juhász Imre lelkipásztor a Ró
mai levélből olvasott igével köszöntötte a je
lenlévőket, s a bevezető szavak után a műsort 
adó Pápai Református Teológia ü . éves hall
gatói közül P in té r N ó r a a Jelenések Köny
véből vett igemagyarázatával szolgált. Az ün
nepi beszédet dr. Lenner T ibor , gimnáziu

munk történelemtanára tartotta, kinek értel
met és szívet ajzó, történelmi tudatot formáló 
beszédét mindenek okulására egészében kö
zöljük: 

„Március 15-én diadalt ünnepeltünk, 

(Folytatás a 3. oldalon) 

. * Emlékezés Tríunonra (2. old.) i• 
* Ulekőieles (4.old.) 
* Irodalmi pályázat <x oldj 
+ Megkérdeztük: Fig yeh 

a testületi ülésekét ' (6. old.) 
4- Pályázat ipari p 

kialakítására (7.old.) 
+ Borversen? Sárvár 
+ Góütivök kerestem 

cemmmm ; 

i • 
(14. old.) 

Huszonnégy órás 
sportprogram 

Az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc jubileumi emlékezéssorozatát a pá-
kozdi csata évfordulóján 24 órás sportprog
rammal zárta a Celldömölki Eötvös Loránd 
Általános Iskola. Mint azt Rozmán László 
igazgató elmondta, a másfél esztendő alatt 
számtalan változatos lehetőséget kaptak az is
kola tanulói, hogy felidézzék a 150 évvel ez
előtt történteket. Záróakkordként az iskola 

(Folytatás a 15. oldalon) 

Megemlékezés 
október 23-áról 
Celldömölkön október 22-én (pénte

ken) este 6 órakor rendezik a városi em
lékünnepséget a magyar forradalom és 
szabadságharc 43. évfordulója alkalmá
ból. Közreműködnek: A Liszt Ferenc ve
gyeskar, a város iskolai kórusai, az ifjú
sági fúvószenekar. A megemlékezés 
helyszíne a Széchenyi úti emlékmű. Az 
ünnepség előtt du. 5 órakor koszorúzás 
lesz Koloszár Zoltán 56-os áldozat sírjá
nál a katolikus temetőben. 

* 
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön a 

celldömölki református templomban este 
hat órakor ökumenikus istentisztelettel 
kezdődik a hivatalos megemlékezés a for
radalmi napokra. 

Az ünnep előadója dr. Tőkéczki László 
professzor lesz. 

Márczi Péter 
országos sikere 

Újabb fuiósikerrŐl számolhatunk be, ezúttal 
Márczi Péter ért el országos eredményt. Komá
romban rendezték a Fenyves-futás elnevezésű 
nyílt futóversenyt, ahol a celldömölki fiú 3,2 
kilométeres távot megtéve lett első helyezett. 
Eredménye annál is inkább figyelemre méltó, 
mivel mindössze 8 évesen lett a 0-14 éves korig 
tartó kategória győztese. Péter már kiscsoportos 
kora óta indul különböző versenyeken. Rend
szeres résztvevője a helyi hősök napi futásnak, 
de már háromszor indult az országos Samsung-
futóversenyen is. Próbálkozott már duatlonnal, 
most triatlon versenyre készül. Kedvenc hobbi
jához kellemes időtöltést és további sikereket 
kívánunk Péternek. T. 
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1956. október 23. 

Mennyből az Angyal 
„Mennyből az Angyal 

menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre! 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok..." 

... Angyal, vigyél hírt a csodáról!..." 

Szebb szavakkal nem is lehet
ne kezdeni a megemlékezést 
1956-os forradalmunkról, mint 
Márai Sándor versének - amit 
New Yorkban írt 1956-ban -
gyönyörű soraival! Hiszen való
ban csoda volt, hogy egy kis nép 
Európa közepén - megelégelve a 
zsarnokságot - azt mondta: „Elég 
volt!" 

Elég volt a több mint évtize
des külső megszállásból, a tö
méntelen idegen katona eltartá
sából, a háború után nagy nehéz
ségekkel küzdő nép által megter
melt javak külföldre - Kelet felé 

- történő elrablásából, elszállítá
sából! Abból, hogy nem ünnepel
hettük népünk történetének k i 
magasló eseményeit, évfordulóit, 
de iskoláinkban tanítottuk azokat 
az eszméket, amelyek azóta k i 
agyalóik földjén is megbuktak. 
Elég volt abból, hogy minden is
kola nélkül magas - vagy még 
magasabb - pozíciókat lehet be
tölteni, elég volt ezen ostobák 
nagyképűségéből, fontoskodásá
ból! 

Megelégelte ez a nép az ide
gen elnyomók hazai bérenceit, 
kiszolgálóit, a padlásokat lesop-

rőket, a beszolgáltatás lebonyolí
tásában , jeleskedőket". Nagy ha¬
zafiaink szobrait eltüntették, rak
tárakba szállították, vagy beol
vasztották, minden jelentősebb 
városunkban viszont ott „díszel
gett" a „Nagy Generalisszimusz, 
a Népek Vezérének" bronzba ön
tött alakja. 

Tovább nem sorolom, amiért 
az elégedetlenség elviselhetetlen 
volt, hiszen akik már akkor éltek 
és gondolkodtak vagy megjárták 
az ÁVO börtöneit, úgyis tudják! 
Gyermekeink pedig ne tudják 
meg sohasem! 

De kötelességünk, hogy az 
igazságot megtudják, több évti
zedes elferdítés, hazudozás, el
hallgatás után! Hogy Budapesten 
október 23-án az egyetemisták, 
diákok vezetésével - éppen, mint 
1848-ban - szent forradalom 

kezdődött, melyhez csatlakozta 
a munkások, értelmiségiek, min 
den hazáját szerető magyar ern 
ber. Hogy ezt a forradalmat, sza 
badságharcot leverték? így iga2 
Hiszen történelmünk mindé; 
nagy sorsfordulóján akadtak áru 
lók, itt is! Mert minek lehet ne 
vezni azokat, akik a saját népű 
ellen orosz tankokkal jötte 
vissza Pestre, hogy aztán juta] 
mul fenntarthassák évtizedeki 
idegen szuronyok segítségével 
saját hatalmukat? Isten bocsáss 
meg bűnüket, sorsuk legyen a fe 
lejtés! 

1956-os forradalmunk hozzá 
járult ahhoz, hogy népünk a de 
mokrácia útján lépeget - igás 
még nagyon botladozva hog 
országunkban talán ham árosa 
nem lehet a gazságokat elintézi 
a pufajka vállának a megrándít; 
sával és a „Na és, akkor mi van? 
pimasz, lekezelő mondattal! 

Tisztelet a hősöknek, gyúj 
sunk egy szál gyertyát emlékül 
re! 

Pőcze Istvám 

Trianonra 
emlékeztünk 

a kereszt 
tövében 

1920. június 4-én a Párizshoz közeli Ver
sailles város parkjának Trianon nevű kasté
lyában a győztes hatalmak képviselői és a 
magyar kormánynak sorshúzás útján kijelölt 
megbízottai békeszerződést írtak alá. A Ma
gyar Királyság - mely Európa hatodik legna
gyobb országa volt - elveszítette területének 
71 százalékát, és a magát magyarnak valló 
lakosságából 3 és fél millió főt. 

Elvették a színmagyar Csallóközt, Bihar
országot és Székelyföldet. Klapka legendás 
várát, Komáromot, régi koronázó városunkat, 
Pozsonyt, Rákóczi fejedelmünk városát, Kas
sát, Thököly városát, Késmárkot, Nagyvára
dot, az ősi, királyi temetkezési helyet, K o 
lozsvárt, Gyulafehérvárt, Marosvásárhelyt, 
Aradot, Temesvárt, Újvidéket, Szabadkát -
és a felsorolás még mindig csak töredékes, 
ahogyan fájó emlékezetemből buknak elő a 
városok, országrészek nevei. 

Régi leírásokból tudjuk, hogy Budapest 
percek alatt feketébe öltözött a gyászhír vé
tele után. A templomok gyorsan megteltek 
síró emberekkel, hiszen mindnyájan Istenbe 
próbáltak kapaszkodni, a papok megkísérel
ték a szószékekről a lehetetlent: vigasztalni 
ott, ahol nem volt vigasztalás. 

A magyar vidék képe ugyanezt mutatta. 
Kongtak a harangok 10 órától kezdve minden 
városban és faluban két órán keresztül. 

Nagymagyarország keresztre feszítésének 
napja: 1920. június 4. 

Erre az eseményre emlékeztünk szeptem
ber 23-án a Ság hegyen, a Trianoni-kereszt 
alatt. Ez az emlékmű országosan is jelentős, 
figyelmeztet bennünket hazánk, népünk tör
ténetének legnagyobb tragédiájára. 

Az ünnepi megemlékezést dr. Kövy Zsolt 
mondta el, aki a Magyarok Világszövetsége 
veszprémi szervezetének elnöke. Szólt az 
ősök, elődcink áldozatvállalásáról, akik nem 
kis nehézségek árán emelték ezt a keresztet 
- örök mementóként. Szólt az akkori sági is
kolásokról, akik tanítójuk - a szép emlékű 
Szakály DczsŐ bácsi - vezetésével képesek 
voltak máig lenyűgöző műsort adni az ünnep
re idesereglett sok ezer embernek. 

Az Adám Jenő Zeneiskola tanulói most 
adtak lélekemelő, az alkalomhoz illő műso 
Süle Ferenc igazgató vezetésével. Igaz, ne: 
sok ezer embernek, csak néhány tucatnál 
akiket érdekelt még hazájuk múltja, és feljö 
tek emlékezni! Jó néhány nevelő, tanuló 
sági iskolából is. 

A többiek? Isten tudja! Mégis igaz IeszDi 
ák Ferenc jóslata? „Amit az erő és hataloi 
elvesz, azt idő és kedvező szerencse isnl 
visszahozhatja, de amiről a nemzet önmaí 
lemondott, annak a visszaszerzése mindig ffl 
héz és kétséges." 

Amiről itt önmagunk mondunk le, az i 
emlékezés, a hála kifejezése elődeink irár 
Ne engedjük, hogy így legyen! 

Pőczc Istvám 
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Arad, a magyar Golgota 
(Folytatás az 1. oldalról) 

október 6-án pedig ugyanannak az ügynek 
vesztét siratjuk el. Nemzettudatunkban öröm 
és gyász, büszkeség és megaláztatás feszítő 
ellentmondása: nem az első és nem is az utol
só alkalom, hogy a győztes a magyarországi 
megtorlással Európának is üzent. 

Nemzeti gyásznapunkon időszerű" feltenni 
a kérdést: milyen a magyar történelem? Első 
hallásra abszurd kérdés ez: hát hogyan lehet
ne röviden minősíteni egy több milliós nem
zet történetét? Pedig költőink, íróink, poli t i
kusaink már sokszor megtették ezt, és a vá
lasz mindig ugyanaz: a magyar történelem 
szerencsétlen! Kudarcok, tragédiák, veresé
gek sorozata. Hogyan is szól Juhász Gyula 
Gyász című költeményének néhány sora? 

/ »Rodostó, Döbling, Majtény és Világos, 
/ Minden sötét lesz és a vége gyászos. / Ma
gyar vagyok-e? - kérdik még néha tőlem? / 
Csitt! Lassan lépjetek a temetőben!« / 

Persze mihez képest szerencsétlen népünk 
történelme? Nemcsak arról van-e szó, hogy a 
költő vagy politikus általában saját korának 
problémáit vetíti vissza a múltba őszintén át
érzett hazaszeretettel? Mert a gyászos hallga
tás közepette rendszerint a költők szólalnak 
meg először: emlékezzünk csak Arany János 
Szondi két apródja c ímű balladájára. Nem ta
gadhatjuk, hogy a magyar történelem forra
dalmai és szabadságharcai mind sikertelenül 
végződtek. Ha csak a teljes katonai győzel
met és a harcok során felmerült távlati célok 
elérését tekintjük sikernek, akkor a Rákóczi
szabadságharc ugyanolyan sikertelen volt, 
mint az 1848-49-es, vagy az 1956-os forra
dalom. Ha azonban azt is figyelembe vesz-
szük, hogy a teljes katonai vereséget mind
három esetben olyan nyílt vagy hallgatólagos 
kompromisszum követte, amellyel sikerült 
biztosítani a kezdetben felmerült minimális 
célokat, akkor azt kell mondanunk, hogy a 
rendkívüli áldozatok egyik esetben sem vol
tak hiábavalóak. Azaz sikertelenség és siker 
relatív fogalmak. A magyar társadalom mégis 
kudarcként és vereségként őrizte meg emlé
kezetében ezeket az eseményeket. 

Úgy tűnik, minél gyümölcsözőbb volt szá
mára a dicső harcokat követő kompromisz-
szum, annál hűségesebben ápolta afféle ko-
lelktív bűntudattal a harcok meg nem alkuvó 
vezetőinek az emlékét. 

Egyik oldalon azt látjuk tehát, a magyar 
társadalomnak igenis van oka a gyászra. A 
másik oldalon viszont azt, hogy a vereségek
ből levont tanulság, a kompromisszum árán 
a nemzet a rövid távú sikereket is képes volt 
hosszű távú sikerré átalakítani. Gondoljuk 
csak meg: a Rákóczi-szabadságharc után a 
18. században, az abszolutizmus fénykorában 
&z országnak sikerült biztosítania a belső bé
két fenntartó, gazdasági fejlődést előmozdító 
önkormányzatiságot. 

Egy évszázaddal később a kiegyezéssel a 
nemzet ott folytatta a polgári Magyarország 
kiépítését, ahol 1849-ben kényszerűen félbe
hagyta. Az 1956-os megtorlást is enyhülés
e k kellett követnie, amely módot adott azon 

ellenzéki erők szerveződésére, akik 
elvezették az országot a rendszerváltozás
hoz. 

Nem cáfolható mindezeknek az ára, ami a 
rettenetes csapások elviselése volt. Ezért kell 
évről évre megemlékeznünk a gyászról és a 
veszteségekről. így vált Arad a magyar gon
dolkodásban egy város nevéből a nemzeti 
gyász szimbólumává. A súlyos árat helyt
állásunkért kellett fizetni: az ország ragasz
kodott kivívott jogaihoz, nem engedte azokat 
visszavonni. De a temesvári vereség, az er
délyi hadsereg szétesése után nem volt mivel 
folytatni a harcot. 

Bár Ferenc Józseffel Ausztria minden ve
zető politikai irányzata egyetértett abban, 
hogy a magyar forradalom nem maradhat vá
laszlépés nélkül, annak mértékében és mód
jában azonban jelentős nézeteltérések alakul
tak k i közöttük. Metternich például kíméletet 
kért. 1849 nyarán átmenetileg még a vissza
utat követelőket is meghátrálásra késztette ez 
a tény, hogy a magyarok az elfogott császári 
tisztekkel kíméletesen bántak. A nagyhatal
mak pedig egyértelműen az amnesztia mellett 
foglaltak állást. Miklós cár kegyelmet kért, 
Palmerston brit miniszterelnök pedig vizsgá
lat nélküli teljes amnesztiát javasolt. A vilá
gosi kapituláció híre azonban félresöpörte a 
korábbi megfontolásokat, és előtérbe került a 
bosszú, elkezdődött a megtorlás. Az esemé
nyek felszínre dobták azt a Július Haynaut, 
akit a kontinens csak a »brescíai hiénának« 
emlegetett, akinek kötelessége csupán annyi 
volt, hogy a meghozott halálos ítéleteket azok 
végrehajtása után a császárnak felterjessze, és 
aki önnön szerepének »fontosságáról« a kö
vetkezőképpen nyilatkozott: »Én vagyok az 
az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt 
lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, 
mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az 
egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden 
jövendő forradal ómnak.« így lett a tizenhá
rom honvédtábornok és gróf Batthyány La
jos miniszterelnök kivégzése példásan ke
mény megtorlás, még az időpontot is szándé
kosan időzítették október hatodikára, Latour 
osztrák hadügyminiszter meggyilkolásának 
évfordulójára. 

150 éve október hatodika szombati napra 

Megemlékezés 
a reformáció 

napján 
A reformáció emléknapján, október 

31-én délután négy órakor a celldömölki 
református templomban tartja az evangé
likus és a református gyülekezet közös 
reformációi emlékünnepélyét. A korszak 
egyházi és világi történetének kölcsönha
tásából származó eredményekről Pun-
gor Béláné emlékezéséből hallhatnak a 
jelenlévők. 

esett, ködös őszi nap virradt. És elérkezett az 
idő. Dobok tompa morajlása között sorako
zott fel a kivégző zászlóalj. Háromnegyed 
hatra a négy golyóra ítélt tábornok, úgy mint 
Kiss Ernő, Schweidel József, Lázár Vilmos 
és Dessewffy Arisztid agyonlövettek. Majd a 
katonaság a bitófára ítélt 9 tábornokot kísérte 
elő, oldalukon a vigasztalásul melléjük ren
delt papokkal. A várfoglyok tekintete az el
vonuló csapaton: ők nagylelkűen és nyugod
tan viselkedtek. Mindegyik hős lélekkel halt 
meg: Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner 
György, Knézich Károly, Nagysándor József, 
Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, 
Damjanich János, és Vécsey Károly. 

1850 januárjáig 120 halálos ítéletet hajtot
tak végre, körülbelül 1200 elítéltet vittek bör
tönbe, míg 50 000 körül járt a kény
szersorozással büntetettek száma, köztük volt 
üknagyapám is, aki 16 év után láthatta újra 
szülőföldjét! 

Bár a terror 1850 júliusában a túlbuzgó tá
borszemagy nyugdíjazásával mérséklődött, 
az ostromállapot, mely lehetővé tette, hogy a 
katonai parancsnokságok és hadbíróságok 
rendkívüli közigazgatási és bíráskodási sze
repet tölthessenek be, még 1854 májusáig 
fennmaradt. 

Haynau menesztése után európai körútra 
indult, ám a kontinensen és Angliában még 
nem felejtették el a tetteit, Ostendében tün
tetők fogadták, Londonban pedig egy sörfőz
de udvarán a felháborodott polgárok jól el
verték. A császár azonban elégedett lehetett 
»szalonképtelen« tábornokával, hisz általa el
érte, amit akart: a terror légkörében élő 
Magyarországon egy esztendő alatt meg
teremtődtek azok a feltételek, melyek lehe
tővé tették az abszolutista rendszer kiépí
tését. 

Az imént azt mondtam: évről évre megem
lékezünk a gyászról és a vereségről. De arról 
a magyar életkedvről is emlékezzünk meg, 
amellyel nemzetünk újra és újra talpára állt a 
történelmi katasztrófák után. Generációk 
hosszű sora adja át egymásnak október 6-a 
üzenetét: azt, hogy viselje k i -k i megadón, 
méltósággal és alázattal, amit sorsa a fogan
tatással és neveltetésével mint anyanyelvet, 
kultúrát, földrajzi környezetet és történelmi 
helyzetet rárótt. Mert minden nemzet elemi 
érdeke, hogy figyelembe vegye helyét, múlt
ját és jelenét: hiszen csak így lesz megélhető 
a jövő. A közös jövő, amiért ők az életüket 
áldozták. Emlékük legyen áldott!" 

Ezt az eszméitető, gondolatgazdag, tanú
ságtevő beszédet méltó keretbe foglalta a pá
pai református teológusok ünnepi műsora. 
Megrendítette a hallgatóság szívét, amikor 
zárásul Bátki Dávid egyenként olvasta fel a 
mártír hősök nevét, és az úrasztalán sorban 
gyulladt k i egy-egy szál gyertya az emlé
kezetükre. Döbbent, moccanatlan csönd ülte 
meg a templomot, amikor kialudt a villany és 
a fekete sötétségben csak a gyertyák ha
lovány fénye idézte a gyász mélységét, s a 
feltámadás reménységét Megrázó élmény 
volt! 

Nádasdy Lajos 
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Lélekölelés Kemenesalján Balogh József költővel 
Csaknem szűknek bizonyult a celldömölki 

Kresznerics Ferenc Könyvtár emeleti helyi
sége, amikor Balogh József költő, tanár Fol
tozott ég című legújabb kötetének bemutatóját 
tartotta. A nagy érdeklődés érthető, hiszen a 
köllŐ erős szálakkal kötődik Kemenesaljához, 
számtalan barátja, kollégája és ismerőse él itt. 

Az ugyancsak celldömölki kötődésű Pun-
gor János által végigvezetett lírai hangvételű 
műsor - melyen jelen volt Vörös Ferenc mű
vésztanár, a könyvborító tervezője, rajzolója, 
és fontos szerepe volt Joós Tamás előadó
művésznek - igazi „lélekölelés" volt Keme
nesalján. 

Balogh Józsefnek nagy előnye, hogy nem 
csak jó versíró, hanem nagyszerű előadó is. 
Az est igazi sikerét talán mégis azzal érte cl . 
hogy mindvégig érezni lehetett: mindaz, amit 
mond, amit előad, nem ámítás, az énje leg
mélyéből fakad, s nagyon igaz. 

A Vas Megyei Tudományos Ismeretter
jesztő Egyesület által kiadott, Bokányi Péter 
által lektorált és szerkesztett válogatás 9 fe
jezetben a költő mintegy 200 versét tartal
mazza az elmúlt 30 év anyagából. 

Az ismertető után számos kérdés hangzott 
el, elsősorban a versek születésével kapcso-

• I l i i ífliSl 
i n : 

latban. Kérésre pedig elmondta az érdeklődő 
közönségnek a kötetben található Csöndek 
virrasztása című költeményét, melyet az 
1998. január 24-i deutschlandsbergi diák

busz-kataszír óla hatására irt meg. Az cgyül 
lét ezután kötetlen beszélgetésbe ment á 
majd a könyvét dedikálta a szerző. 

Völgyi ] 

Interjú Balogh Józseffel 
„Köd ereszkedik áfák nyakára, 
cinkék parányi élete vacog. 
Kabátomat az égre terítem, 
ne dideregjenek a csillagok." 
Mielőtt elkezdtük volna a be

szélgetést, arra kértem Balogh 
József költőt, válasszon a Folto
zott ég című kötetéből egy négy
sorost mottónak. Kezébe vette a 
könyvet, s a fent olvasható Tél 
című verset adta a kezembe. Ügy 
gondolom, ez a négy sor sokat 
mond Balogh József emberi én
jéről és költői szándékáról. 

Ezután leültünk beszélgetni. 
Elsőként azt kérdeztem: 

- Hogyan született meg a leg
újabb kötet? Mi adta az apropó
ját? 

- Nagyon szívesen beszélek 
erről. Ez a könyv egy válogatott 
verskötet. Éppen 30 esztendeje, 
1969 Őszén voltam negyedikes 
gimnazista a szombathelyi Nagy 
Lajos Gimnáziumban. Diákköl
tőket kerestek, ekkor bukkantak 
rám. A kötet apropóját ez a 30 
éves kis jubileum adta. Akkor 
publikáltam először, akkor hang
zott el első versem a Magyar Rá
dióban. 

- Milyen szempontok szerint 
válogatta a jelenlegi kötet verseit? 

- A kötet válogatását lényegé
ben nem én végeztem. Én tulaj
donképpen csak egy előrostálást 
vagy előválogatást csináltam. Ezt 

tovább válogatta - mint ahogy 
egy szerkesztőhöz i l l ik - Boká
nyi Péter, és ő volt az, aki a végső 
formáját megadta a kötetnek. Bo
rítóját Vörös Ferenc művész-ta
nár barátom tervezte és rajzolta. 

- Hány kötete jelent meg ed¬
dig? 

- Először antológiában jelen
tek meg verseim Sor címmel 
197 l-ben. Ebben az antológiában 
tízen szerepeltünk: híressé vált 
Nagy Gáspár, érdekessé lett Va
dász János, akit a tévében gyak
ran látni mint szakszervezeti ve
zetőt, és Vinkó József, aki szin
tén a tévénél dolgozik. A tíz tag 
közül én voltam a legfiatalabb. 
Jelenleg hárman vagyunk és dol
gozunk a megyében: Devecsery 
László, PŐdör György tanár kol 
légáim és jómagam. 1985-benje
lent meg egy páros kötetünk De
vecsery Lászlóval - aki j ó bará
tom - Ikerklámpás címmel. En
nek a kiadványnak a megjelené
sét a cclli tanács is támogatta 
anyagilag. 1989-ben jelent meg 
az első igazi önálló kötetem Hul 
lámverésben címmel. Ezt követte 
a Vallató idő, a Virrasztó csöndje
ink, majd most a Foltozott ég. 
Több gyermekkötetem is van, a 
legutóbbi a Paripás álom. Végül is 
a gyermekötletekkel együtt 9 kö
tetem jelent meg, antológiában pe
dig 10 alkalommal szerepeltem. 

- Milyen egyéb munkái láttak 
napvilágot? 

- Pedagógusként több szakmai 
munkát készítettem. Fontosnak 
tartom elmondani - hiszen Celldö
mölk a kiadók városa - , hogy az 
Apáczai kiadónál jelent meg 5-6. 
osztályos tankönyvem, munkafü
zetem és kézikönyvem, a Pauz k i 
adónál pedig Irodalomország cím
mel közös könyvünk Devecsery 
Lászlóval. Vele közösen több 
más szakmai munkát is készítet
tünk. Érdekességként említem 
meg, hogy megírtam a Lord rock 
együttes 6 albumának dalszöve
geit, s egy szólólemezét is. Ez 
utóbbit Gidófalvy Attilával. 

-Mit jelent önnek Kemenesal¬
ja? 

- Szeretem Kemenesalját. Itt 
töltöttem az életemből 12 eszten
dőt a családommal. Feleségem
mel Nagysimonyiban tanítot
tunk, ahol rengeteg közművelő
dési munkát is végeztem. A m i 
kor 1987-ben visszatértünk 
Szombathelyre, bizony a falu 
megsiratott bennünket Celldö
mölkön született mindkét fiam: 
Zoltán nevű nagyfiam és a 10 év
vel fiatalabb Mátyás. Amikor ide 
jövök, mindig egy kicsit hazajö
vök, mert az a hely, ahol a gyer
mekeink születnek, egy kicsit a 
szívünkhöz nő. 

- Hogy érezte magát ezen az 
estén? 

- Nagyon örülök és köszö
nöm, hogy a könyvtárban a bará

taimmal megmutathattam ma 
gam. Nagyon jól éreztem ma 
gam. Voltam itt több bemutatói 
is, de ilyen nagyszabásúra, ilyei 
szívmelengetőre, mint a ma es| 
volt, nem emlékszem. Találó voj 
a cím: Lélekölelés... Bízonj 
hogy valóban találkoztak a leUra 
ink. Talán ma este sikerült eg| 
kis katarzist okozni munkáirnrna 
a versszeretőknek... 

- Hogyan tovább? 
- Azt vallottam és vallom m| 

is: én egyszerű emberek egyszer] 
gyermeke vagyok, tehát az utai 
is egyszerű. Egyszerűen szerété 
élni, tisztán, emberségesen; njfl 
godtan kelni, feküdni. 27 éve tf 
nítok, jól érzem magam a g y ^ 
kek között Arra kérem a Jóisten 
hogy családommal továbbra 
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békében, szeretetben élhessek; 
taníthassak, alkothassak, amíg 
lehet 

Mostanában kicsit betegeske
dem, de a betegség legyőzésében 
is a legfontosabb a hit. Én hiszek 
abban, hogy lesz erőm tovább ír
ni, mert az írás az létemnek egyik 
fontos eleme volt és marad is... 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Völgyi László 

„Szomorítanak a bajok I az el
vesző családok I ; indulatossá 
tesznek a szóbitorlók I a mindig 
mindent megmagyarázók I ; kese
rítenek a gazságok I a csöndeket 
és országot tékozlók I ; bosszan
tanak a telhetetlenek I és az ön
nön tehetetlenségeim I ; ingerel 

megannyi igaz(ság)talanság I hír
bombák és bombahírek I ; térdre 
parancsol a félelem I hogy a pénz
nek már nem csak korbácsa van I ; 
dühít sokak kiszolgáltatottsága I 
Justitia behunyt szemei /... 

Am kiscsikós kedvemet lelem 
egy fűszálban; egy árnyat kínáló 
fában; egy vigaszt daloló madár
ban; az érdekek nélküli tisztes

ségben; az értem fogant mosoly
ban; egy meghallgatott imádság
ban; egy vershezkéredzkedő szó
ban... 

Mindenben, ami emberi. 
És örökké elégedetlen vagyok 

önmagammal." 
(Részlet a Foltozott ég című" 

válogatáshoz írt U-T-Ó-S-Z-O-
ból.) 

Kiállítás a Kresznerics Ferenc Könyvtárban 

Irodalmi és képzőművészeti pályázat 
Celldömölk várossá avatásának 20. évfordulója alkalmából hirdette 

meg a Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtár részlege az 
immár hagyományossá vált irodalmi és képzőművészeti pályázatát. 
Erre az általános iskolák 1-8. osztályos, valamint a gimnáziumok 
10-14 éves tanulói jelentkeztek munkáikkal. 

A téma - a nyári (olvasmány)élményem, illetve lakóhelyünk vár
ható változásai - megmozgatta a gyerekek fantáziáját. A megszokott
nál mégis kevesebb, 41 rajz és 19 irodalmi dolgozat érkezet t Közöt
tük nagyon sok igényes munka található, más-más stílusban. 

A gyerekek családi élményeiket, közös külföldi és itthoni program
jaikat osztották meg velünk írásaikon keresztül. Kedvelt témaként tűnt 
fel az idei nyár talán egyik legfontosabb eseménye, a napfogyatkozás, 
de „lehet szép egy szomszédos falu vagy egy kistestvér születése is, 
csak szívünk és szemünk legyen ezt észrevenni" - mondta Bellerné 
Horváth Cecília, a könyvtár igazgatónője a legsikerültebb képzőmű
vészeti alkotásokból rendezett kiállításon. 

A díjátadásra szeptember 24-én került sor, ahol közreműködtek az 
Ádám JenŐ Zeneiskola magánének szakos tanulói. Somogyi Dániel 
és Mihók Nóra, felkészítő tanáruk Bánhidi Eszter v o l t 

A zsűri tagjai - Béliemé H . Cecília, Beleznainé L . Erzsébet, Dör-
nyei Lászlőné, Kondor János és Vörös Ferenc - véleményezték a 
pályamunkákat 

A könyvjutalmakat az önkormányzat, a művelődési központ és a 
városi könyvtár ajánlotta fel. 

A kiállítás október végéig tekinthető meg, szeretettel várják az 
érdeklődőket. 

Sípos Nóra 
Fotó: Völgyi L . 

EREDMÉNYEK 
Irodalmi pályázat 

1. Nyári élményem 
I. díj 
Bokányi Virág: A teljes napfogyatkozás (A kezdetektől a képzelet 

szárnyán) 
Eötvös Loránd Általános Iskola 6. b, Celldömölk 
Király Eszter: Hódítsuk meg a „Kassandra-Himaláját"! 
Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskolája 6. o., Ostffyasszonyfa 
Schmidéliusz Dalmű: Rábapatyi élményeim 
Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskolája 4. o., Ostffyasszonyfa 
Végh Ildikó: Napfogyatkozás 
Eötvös Loránd Általános Iskola 7. b, Celldömölk a díj 
Sándor Péter: A bestia 
Általános Iskola 7. o., Ikervár 
Süle Dánlel: Egy nap a középkorban 
Eötvös Loránd Általános Iskola 5. a, Celldömölk 
Vadász Viola: Tábort üt egy kis csapat 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 8. a, Szentgotthárd 
D L díj 
Cseke Nóra: Felfedező úton Európában 
Eötvös Loránd Általános Iskola 8. b, Celldömölk 
Szabó Bálint: A Nap déli sziesztája 
Eötvös Loránd Általános Iskola 5. a, Celldömölk 

Különdí j : 
Kiss Georgina: A legszebb ajándék 
Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskolája 6. o., Ostffyasszonyfa 
2. Nyár i o lvasmányé lményem. Könyva ján lás . 
I . díj Imre Alexandra: Szülőföldem. Tungli Gyula: Szülőföldünk 

Kemenesalja c. könyvének ismertetése 
Eötvös Loránd Általános Iskola 7. b, Celldömölk 

Rajzpályázat 
I . díj Horvá th Dorlna: Cím nélkül 
Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskolája 3. o., Ostffyasszonyfa 
Skriba Eszter: Városunk 30 év múlva 
Eötvös Loránd Általános Iskola 4. b, Celldömölk 
Schmidéliusz Pé te r : Cím nélkül 
Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskolája 6. o., Ostffyasszonyfa 
Pálffy A n d r á s : Sági házak, U . 
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 8. o., Celldömölk 
JJ. díj Horvá th Henrietta: „Űrberzsenyi" 
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 7. o., Celldömölk 
ü lés Róber t : Hulladékgyűjtő állomás 
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 7. o., Celldömölk 
Mes te rház i S á n d o r : 30 év műlva is fontos lesz a víz! 
Iskolánk környéke 
Gáyer Gyula Általános Iskola 6. c , Celldömölk 
Molnár Bence: Várossá fejlődik Szergény 
Általános Iskola, Kemenesmagasi, 11 éves 
m . díj Bodai Szilvia: 2030-ban 
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 8. o., Celldömölk 
Bolla Er ika : A szergényi vasút 2029-ben 
Általános Iskola, Kemenesmagasi, 12 éves 
Farkas Zol tán : Kankalin utca 
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 6. o., Celldömölk 
Nagy Boglá rka : Látkép 30 év múlva 
Gáyer Gyula Általános Iskola 6. a, Celldömölk 
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Figyeli a testületi üléseket? O MEGKÉRDEZTÜK I 

• VÁLASZOLTAK i 
Nagy József: Rendszeresen nézem a kép

viselő-testületi üléseket, nagyon jónak tar
tom, hogy élőben közvetítik. Jónak találom a 
testület összetételét is. Felszólaláskor azon
ban előfordul, hogy a kisebb problémákat na
gyítják fel. Az ülésekből kiderül, hogy me
lyik képviselő felkészült, és melyik nem. A 
hozzászólások nagy része odaillő, de van 
olyan, aminek nem kellene elhangzania. A 
hangnem sem mindig megfelelő, mostanában 
sűrűsödtek a viták is. A képviselőknek nem 
ott kellene képviselni a szavazókörzetük ér
dekeit. Ha valaki nézi az adásokat, megtudhat 
mindent az aktuális dolgokról. 

Koppányi László: Rendszeres nézője va
gyok a közvetítéseknek, innen mindenről tá
jékozódni tudok. Érdekes témák voltak napi
renden mostanában, például az aláírásgyűj
téssel kapcsolatban, vagy a sági búcsú ügye. 
Jőpáran komoly témákat feszegetnek, ilyen 

Szarka Árpád né 

például az ipari park, ami már régóta kellene 
Cellben. Vannak sablonos hozzászólások is. 
A testület munkáján látszik, hogy mindenki 
ismeri a másik problémáját. Mive l ez egy v i 
szonylag kis összetételű testület, meglehető
sen nyugodt, csendes légkörben folyik a mun
ka, az ülések is összehangoltak. 

Szarka Árpádné: A hétfői híradóbó! 
szoktam értesülni a napirenden lévő dolgok
ról. Érdekelnek az éppen aktuális problémák, 
történések. A híradóból viszont csak kivona
tot kapok, és nem mindegy, hogy első- vagy 
másodkézből hallom az információkat. Ha a 
híradók végén kiírnák, hogy mikor lesz a kö
vetkező testületi ülés közvetítése, akkor 
egyenesben láthatnánk. Talán még a részletes 
napirendi pontokat is közölhetnék előre, így 
tudnánk, miről lesz szó. 

Farkas Éva: Nem rendszeresen, de én ál
talában ritkán nézek tévét. Természetesen j ó , 
hogy van ez a lehetőség is, bár máshonnan is 
lehet informálódni. Én a Vas Népéből, az Űj 
Kemenesaljából vagy éppen személyes talál
kozások nyomán értesülök a hírekről. Sajnos, 
nem is tudom, mikor közvetítik élőben az ülé-

Nagy Józsefné 

sekeL Persze előfordul, hogy néha nézem, de 
nagyon nehezen lehet hallani az adást, így 
nem lehet érteni az ott folyó beszédet. Pedig 
a képviselői hozzászólásokból is véleményt 

Rovacü Agustun 

tudunk alkotni a képviselőkről. Meg kellt 
oldani az érthető közvetí tést 

Kovács Ágoston: Néha nézem a közvi 
téseket, nem rendszeresen követem a testű 
üléseket Jónak találom ezt a módot, his: 
így beláthatunk a város életébe. A vitákat s 
retem a legjobban, bár gyakran a képvise 
sem tudják, hogy miről vitáznak. Sőt az s 
biztos, hogy arról vitáznak, amiről kellé 
Sajnálom, hogy a legutóbbi ülést nem láttí 
Mindenesetre kulturáltan vitáznak, a hai 
nemmel nincs gond. Nekem a technikai i 
nőségre sincs panaszom, jól érthető az ad 

Nagy Jőzsefné: Én csak akkor nézem, 
van rá időm, ez az időpont nem mindig m 
felelő. Jónak tartom, hogy közvetítik, ff 
így képet kapunk a lakosság ügyes-bajos d 
gairól. A képviselők nem mindig azzal í 
lalkoznak, amivel kellene, sokszor feleslej 
dolgokon vitatkoznak. A hozzászólások 
érződik, hogy k i a hozzáértő, felkészült F 
sze olyan is van, aki az előtte lévő hozzás 
lását hajtogatja. A hangminőséget közép 
nek tartom, lehetne jobb is, de azért érthe 

Tulok G. Fotó: Völg? 
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T\idósítás a képviselő-testület üléséről 
A celldömölki ö n k o r m á n y z a t képvi

selő-testületének szeptember 29-i ülésén 
több nézetkülönbséget kivál tó t é m a ls 
felvetődött. 

Az ülés elején Makkos Is tván polgármes
ter tájékoztatta a testületet, hogy a Közép-Eu
rópa Egyetem egy közvélemény-kutatás lehe
tőségét ajánlotta fel. A megkérdezettek az ön
kormányzat munkájáról adhatnának véle
ményt A testület három ellenvélemény mel
lett elfogadta, hogy Celldömölk is vegyen 
részt a közvéleménykutatásban. Ezután Dö
me László képviselő elmondta: bár a beadott, 
több mint 400 aláírással ellátott tiltakozás 
nem felelt meg népi kezdeményezésnek, az 
mégis elérte a célját, hiszen a figyelmet rá
irányította a városi rendezvények szervezési 
problémáira. Erdélyi Anta l képviselő hozzá
szólása is e témakört érintette, amikor azt sé
relmezte, hogy idén elmaradt az alsósági bú
csú. Véleménye szerint a búcsúi kirakodás a 
hagyomány szerint Sághoz kapcsolódik, ez 
évben viszont Cell „kisajátította" azt D ö m e 
László a szüreti rendezvények közül a 
valóban szürethez kötődő programokat hiá
nyolta. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy egy későbbi időpontban napirendre tű
zik a városi rendezvények szervezésének 
problémáját 

A következő hozzászólás az alsósági csa
tomázáshoz kapcsolódott Géczy Zo l tánné 
képviselő nehezményezte, hogy miért a Má
tyás király űt-Bajcsy-Zs. ű t -Hegyi utca felé 
terelték el a forgalmat, hiszen ezeket az uta
kat nem ekkora forgalomra tervezték. Meg
kérdőjelezte a döntés helyességét abban is, 
hogy miért a betakarítás időszakát választot
ták a csatomázásra, ugyanis az egyébként is 
nagy forgalom ezekben a hetekben jelentősen 
növekedik. 

Van még szabad kapacitása 
a tisztítónak 

Ezután a város víziközműveinek állapotá
ról, a Cell Víz K f t működéséről adott tájékoz
tatót Sütő Pé ter , a k f t ügyvezető igazgatója. 
A CellVíz K f t 1996 óta látja el Celldömölk 
vízellátási és szennyvíztisztítási feladatait. 
Az 51 százalékban önkormányzati tulajdonú 
kft jelenleg mintegy 551 millió forint értékű 
víziközművagyont üzemeltet 21 millió forint 
értékű tárgyi eszközzel. A vagyonérték a 
szennyvíztisztító és a csatornahálózat beruhá
zását követően emelkedett jelentős mérték
ben. 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
szerint a celldömölki a legjobban működő a 
területen lévő szennyvíztisztítók közül. K i 
használtsága 40-50 százalék közötti, a teljes 
város csatomázása után is csak mindössze 
60-70 százalékos lesz. Szabad kapacitása al
kalmassá teszi arra, hogy a környező telepü
lések szennyvizét is fogadja. A kft. vállalko
zási tevékenységet is folytat fő szolgáltatása 
mellett Ez a tevékenység az eszközök jobb 
kihasználtsága miatt sem elhanyagolható, de 
ezáltal a szolgáltatási díjak alapjául szolgáló 

költségek is megoszlanak, vagyis ezt a költ
ségrészt nem kell a lakosságra terhelni. Vas 
megyében Celldömölkön a legalacsonyabb a 
víz- és csatornadíj. 

Sütő Péter kiemelte, hogy a város szem
pontjából nagy jelentőségű előrelépés a 
szennyvízcsatorna-hálózat teljes kiépítése. 
Kérte az önkormányzatot, hogy dolgozzanak 
k i kedvezményes feltételeket a szennyvízcsa
torna-hálózatra való rákötések gyorsítása ér
dekében. Elgondolásuk szerint alkalmas ked
vezmény lenne: ha a fogyasztó a műszaki át
adást követően egy hónapon belül ráköt a há
lózatra, akkor három hónapig díjfizetési men
tességet kap. Baranyai Atti láné dr. jegyző 
elmondta, hogy az önkormányzat elképzelé
sei szerint kamatmentes kölcsönnel ösztönöz
nék a mihamarabbi rácsatlakozásokat. 

Felvetődött még a folyékony hulladék 
gyűjtésének és elhelyezésének kérdése. Je
lenleg nem a szeméttelepen helyezik el a hul
ladékot, holott a telep erre alkalmas lenne, és 
bevétele is származna belőle. Mivel a város 
egyes részein még marad a szennyvízderít ős 
megoldás, az önkormányzat ellenőrzése alá 
kell azt vonni. A képviselő-testület elrendel
te, hogy az év végéig vizsgálják meg a hul
ladék elhelyezését a városban. 

Több a veszélyeztetett 
gyermekek száma 

Következő napirendi pontként a gyermek-
és ifjúsági korosztály veszélyeztetettségi 
helyzetét ismerhették meg a képviselők az 
előterjesztésből, amit Csizmaziáné Hubert 
M á r i a , a Népjóléti Szolgálat igazgatója és 
M o l n á r G á b o r szakreferens készítettek. 
Celldömölkön szaporodik a gyermekvédelmi 
szempontból veszélyeztetettek száma. Jelen
leg az óvodás és általános iskolás korosztály
ból 195 a hátrányos helyzetű, 65 pedig ve
szélyeztetett gyermek. A középiskolás kor
osztály felmérése folyamatban van. A véde
lembe vett gyerekek száma az elmúlt évben 
17 volt. Az elmúlt öt év adatai alapján 20 
tanulónak volt bűncselekményhez kapcsoló
dó rendőrségi ügye. A testület elfogadta azt 
a javaslatot, mely szerint a meglévő intézmé
nyi kapacitásokra építve alakítsanak k i a vá
rosban a gyermekek átmeneti gondozását biz
tosító és helyettes-szülő-neveloszülő hálóza
tot 

Ezután dr. Rakonczai Erv in orvos-igaz
gató beszámolója került sorra a Kemenesaljái 
Egyesített Kórház működéséről. Az intéz
mény 40 belgyógyászati, 40 sebészeti, 30 
szülészet-nőgyógyászati ágyon aktív fekvő
beteg-ellátást, az intaházi részlegen 70 ágyon 
pszichiátriai rehabilitációt végez. Jók a kór
ház betegforgalmi mutatói, nőtt az esetszám 
és az ágykihasználás mértéke, ugyanakkor 
alacsony az aktív osztályokon az átlagos ápo
lás időtartama. Az informatikai fejlesztés 
eredményeként bevezették a teljes körű elekt
ronikus adatkezelést Tervezik a röntgengép
park cseréjét, ehhez az önkormányzat címzett 
támogatási pályázatot ad be mintegy 250 m i l 
lió forint értékben. Dr. Rakonczai Ervin k i 

emelte, hogy az Országos Egészségügyi 
Pénztár egy májusi intézkedésével 8,8 millió 
forintot von vissza a kórháztól, így a bevéte
lek nem fedezik a működési k iadásokat 

Megváltozik 
a kórház osztályszerkezete 

Vas megye egészségügyi koncepciója 
alapján a képviselő-testület megtárgyalta a 
kórház mátrix-kórházzá történő átalakítását 
Egy merev osztályszerkezet nélküli, belgyó
gyászati, általános sebészeti és nőgyógyászati 
profillal celldömölki telephelyen, illetve pszi
chiátriai rehabilitáció profillal intaházi telep
helyen működne tovább az intézmény. A je
lenlegi 110 aktív ágyat 100-ra csökkentve la
kossági érdekek nem sérülnek, viszont emel
kedne az ágykihasználás. Ezzel együtt az in
taházi pszichiátriai rehabilitációs ágyak szá
ma 15-tel növekedne, ez a megyei érdekekkel 
is egyezne. 

Folyó ügyek 
A folyó ügyek között tárgyalta a testület a 

pénzügyi terv módosítását. Egy ellenvéle
mény mellett a képviselő-testület 80 millió 
forint folyószámlahitel felvételét szavazta 
meg. 

Pályázat 
az ipari park kialakítására 

Végezetül Makkos István polgármester az 
ipari park cím elnyerésére benyújtandó pályá
zatról tájékoztatott. Az iparvágánytól délre 
eső, mintegy 25 hektáros területen lévő vál
lalkozások vezetőivel megegyezve törekszik 
a város az ipari park kialakítására. Nem sike
rült viszont megegyezni az itt található ma
gánföldek tulajdonosaival. Több képviselő 
elmondta a véleményét, egyebek között sé
relmezve, hogy miért a beadási határidő le
járta előtt egy nappal kell erről dönteniük. 
Szabó Endre szerint a földtulajdonosok nem 
a megegyezés ellen voltak, de a tárgyalás 
nem volt megfelelően előkészítve. Fehé r 
László is az előkészítést hiányolta, hozzáté
ve, ez az utolsó lehetőség, hogy ipari park 
címre lehessen pályázni. L i m p á r József arra 
mutatott rá, hogy a rendezési tervben ezt a 
területet szabadidőközpontnak szánták. 
Dummel Ot tó , a műszaki osztály vezetője 
elmondta, hogy pályáztak már eddig is, de 
eredménytelenül. 

Farkas Zol tán képviselő megindokolta a 
'96-os visszautasítást, eszerint akkor nem 
volt a tervre 15 millió forint. Baranyai At t i 
láné dr. ismertette az ipari park előnyét, hi
szen lesznek olyan fejlesztések, amelyek csak 
ipari parkkal rendelkező települések számára 
válnak elérhetővé. Az önkormányzat benyúj
totta a pályázatot a Gazdasági Minisztérium
hoz a 6,7 hektáros önkormányzati tulajdonú 
területtel és a vállalkozói területekkel. 
Amennyiben a pályázaton nyer az önkor
mányzat, ez később még a magántulajdono
sok területeivel bővülhe t 

Tulok G. 



ÚJ KEMENESALJA 1999. OKTÓBER 21. 8 

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 virágosítás-
sal tegyék széppé környezetü
ket Együttműködésüket kö
szönjük! 

Németh Sándor igazgató 

Negyvenfaita bort értékeltek 

Borverseny Sárváron 
A térségünkből az idén is nagy 

érdeklődés nyilvánult meg az im
máron ötödik akalommal meg
rendezett sárvári borverseny 
iránt. A Ság hegyi, a kissomlyói, 
valamint a somlói szőlősgazdák 
szép eredményeket értek el, több 
arany, ezüst és brorizininősítést is 
szereztek. 

Az idei versenyen negyven
fajta bort értékelt a szakavatott 
zsűri, amelynek munkájában 
részt vett Rácz Valér ia , Ku lka 
G á b o r és Maj thényi László, ok
leveles borbíráló. Munkájuk 
eredményeként tizenhét arany, 
kilenc ezüst és nyolc bronzminő
sítést ítéltek oda, s hat oklevelet 
osztottak k i . A tapasztalatokat 
összegezve Majthényi László el

mondta, hogy a gazdák mindin
kább képesek megfelelni a köve
telményeknek, s nagy gondos
sággal készítik el boraikat Az 
idén különösen nagy volt a ver
sengés a rizlingszilváni és a cu¬
vée fajták közö t t 

A verseny legjobb borának az 
idén a sárvári Németh Is tván 
Hegyközségben termett 1996-os 
évjáratú rizlingszilvániját válasz
tották. A zsűri második helyre 
rangsorolta a jánosházi Végh 
Rezső 1998-as kissomlyói k i 
rályleánykáját A harmadik he
lyen ugyancsak Végh Rezső vég
zett 1998-as cuvée borával. A já
nosházi termelő további három 
bora érdemelte k i az arany minő
sítést 

A térségünkből arany minősí
tést kapott még a celldömölki Fe
h é r T a m á s Ság hegyi olaszriz
ling és két cuvée fehér bora, a 
sárvári Németh Ferenc kissom
lyói rizlingszilvánija, valamint a 
somlóvásárhelyi Fazekas And
r á s somlói hárslevelűjével. Ezüst 
minősítést érdemelt k i az egyhá-
zashetyei l f j . Bejczl József kis
somlyói vegyes fehér, a sárvári 
Németh Ferenc kissomlyói riz
lingszilváni, chardonnay és ve
gyes fehér, Fazekas Andrá s 
somlói olaszrizling, a celldömöl
k i Vajda T ibor kissomlyói 
ezerfürtű és a sárvári Band La
jos kissomlyói olaszrizling borá
val. 

Bronz minősítést kapott a 
szombathelyi Farkas Is tván kis
somlyói vegyes vörös, Band La
jos kissomlyói nemes olaszriz
lingje és Vajda Lajos kissom
lyói zenitje. 

Valaki önarcképe 
Pálfy Margit színművész tar

tott előadói estet a Kresznerics 
Ferenc Könyvtárban október 11-
én. A Valaki önarcképe című 
műsorban Kondor Béla köl tő 
verseit keltette életre a művész. 

Pálfy Margit idén ünnepli 
színpadi szereplésének huszadik 
évfordulóját Városunkban jól is
merik a művésznőt, ismerősként 
érkezik hozzánk, hiszen a Keme
nesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 
meghívásainak 1992 óta tesz ele
get Eddig minden új előadói est
jével vendégszerepelt Celldö
mölkön. Mostani műsorát Seregi 
Zoltán rendezte. 

Kondor Béla kortárs költő ver
sei az életről, a szerelemről, a 

költészetről, a költőtársakról, a 
mindnyájunkat körülvevő társa
dalomról, a világról szólnak. 

Pálfy Margit ezeket a néha bo
nyolult, néha egyszerű érzéseket, 
gondolatokat természetesen, oly
kor meghökkentő merészséggel 
tolmácsolta a közönségnek. 

A versek a művésznő által öl
töttek testet, jutottak közelebb 
hozzánk. így váltak még az eset
leg mélyebb, filozófiai gondola
tok is mindenki számára érthető
vé. 

A szobabelsővé átalakult 
könyvtárban szép irodalmi él
mény részesei lehettek a megje
lent érdeklődők. 

Kovács N. 

TRABANT 601-ES KOMBI ELADÓ 

Érdeklődni 

a 95/421-436-os telefonszámon lehet 

Közlemény 
Az 1996. évi C X X V I . tv. 6. § (3) bekezdése alapján 

lehetőség nyílt, hogy a SZJA 1%-át felajánljuk. 
mtézményünknek, 

a KEMENESALJÁI M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T N A K 
2600 Ft-ot írt jóvá az APEH. 

A felajánlott összeget 1999. évben 
a Kemenesalja Néptánccsoprot javára használtuk fel. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felajánlásukkal 
segítették munkánkat. 

Somogyiné Kovács Erzsébet 
gazdasági vezető 

Programelőzetes a KMK-ból 
A Kemenesaljái Művelődési Központ színházi, valamint az októ

ber, november havi egyéb programjaiból Pálné H o r v á t h M á r i a igaz
gató adott ízelítőt 

- Október 29-én, pénteken 6 órakor nyílik Décsi Sándor fotómű
vész kiállítása Libanonról. A megnyitót követően a galérián űtiél-
mény-beszámolóval egybekötött diavetítésen vehetnek részt az érdek
lődők - tájékoztatott az igazgató. 

Novemberben a programok színes skálájáról válogathatnak a cell-
dömölkiek. November 20-án, 21-én 14 órás foltvarró tanfolyam indul, 
a gyerekek pedig október 20-ig jelentkezhetnek az újonnan induló 
természetvédő klubba. Novemberben kezdődik a K M K 1999-2000-es 
színházi évadja is. Az idei bérletes előadások a következők. Novem
beri előadás: Tigris L i l i , krimikomédia a Vidám Színpad művészeinek 
előadásában. Decemberben Pécsi Ildikó és Gyarmati István Hármas
ban című zenés vígjátéka látható. Jövő év márciusában Hrabal Sör
gyári capriccio című groteszk játéka, áprilisban pedig Lehár Ferenc 
A mosoly országa című operettje kerül bemutatásra. November 13-án 
a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány közreműködésével jóté
konysági bált rendeznek a színházért A hónap végén, november 18¬
28. között pedig építészeti kiállítás lesz a KMK-ban. 

Remélhetőleg sikerült felkelteni mindenki érdeklődését A rendez
vényekre szeretettel várják a látogatókat A programokról a későbbi
ekben még bővebb tájékoztatást nyújtunk, de érdeklődni lehet a mű
velődési központban is. Kovács N. 

HIRDETÉS A LVLi'ÉLKEUÖ A VÁROSÉRT" TÁMOGATÁSÁRA 

A BAKOTREX K F T . 
a celldömölki varrodájába, 

kizárólag egymüszakos munkarendbe 

TRIUMPH-fehérnemflk gyártására 
szakképzett és szakképzetlen 

varrónőket keres. 

Érdeklődni személyesen: Építők u. 8. 

Telefonon: 06/95/421-791 
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1900 * SZÁZÉV1 ES A < L L I S P O RT * 200( 1 
Celldömölkön 1900. november 11-én alakult meg az első sport

egyesület, a Kís-Czelli Korcsolyás Egylet. Ettől az időponttól szá
mítjuk a város szervezett sportéletének létrejöttét. A közelgő ju
bileumra való tekintettel az Új Kemenesalja elkövetkező száma
iban egy-egy sporttörténeti szempontból jelentősebb esemény fel
elevenítésével kívánunk emlékezni a celldömölki sportélet első 
évszázadára. 
1928. A fúziót követően nem 

titkolta a CESE vezetősége, hogy 
labdarúgásban csak egy cél lehet
séges: megnyerni az 1927/28. évi 
H. osztályú bajnokságot Nem 
volt egyszerű a célkitűzésnek 
megfelelni a Kőszegi SE, a Pápai 
FC, a Pápai Kinizsi, a Sárvári Ví
vók SE, a Soproni FAC, a Sop
roni Főiskola, a Soproni SE, a 
Soproni T K , a Szombathelyi Va
sas, a M O V E Zalaegerszegi SE 
és a Zalaegerszegi TE ellen, de 
végül sikerült, és megszületett 
labdarúgásban az első celldömöl
ki futballcsapat bajnoki címe. 

A bajnoki cím azonban még 
nem jogosította fel a CESE csa
patát az I . osztályban való sze
replésére, az osztályozó mérkő
zéseken is helyt kellett állni. A 
csapat azonban olyan jó erőkből 
állt, így ezen a megpróbáltatáson 
is keresztüljutottak. A Veszprémi 
TC ellen vereséggel zárták a kél 
mérkőzést, de a Szombathelyi SE 
csapatát mind a két mérkőzésen 
térdre kényszerítették, és beke
rültek az L osztályba, ami ekkor 
a legmagasabb amatőr bajnokság 
és a harmadik vonal volt Ma
gyarországon. Az L osztályt a 
profi I . és I I . osztály egy-egy cso
portos bajnoksága előzte csak 
meg. Az L osztály rajtján Szom
bathelyre, a Haladáshoz kellett 
volna utazni. A CESE szakosz
tályvezetése azonban az augusz
tus 26-ára kisorsolt mérkőzés pá
lyaválasztói jogát 350 pengőért 
és egy vacsoráért megvette. így 
Cellben 2000 néző buzdíthatta 
győzelemre a kék-sárga dresszes 

fiúkat A mérkőzésen „percen
ként süvítettek, zúgtak a pompá
sabbnál pompásabb lövések a 
vasutasok kapujára, de a szenzá
ciósformában lévő Sass mindent 
fogott" - írta a Dunántúli Sport 
Újság. Valóban, az l:l-es döntet
lent csak kapusának köszönhette 
a Szombathelyi M Á V . 

A bajnokcsapat köszöntésére 
csak a Haladás-mérkőzés után 
került sor, amit szeptember l-jén 
összekötöttek a város akkor 20 
éves labdarúgósportjának ünnep
lésével. A bajnoki vacsorán min
denki részt vehetett, amennyiben 
a 2 pengős „terítékjegyet" a bor
júpörköltből és túróscsúszából 

álló menüre befizette. Nem keve
sebb, mint 120 személyre terítet
tek a Korona Szálloda éttermé
ben. A vacsorát megelőzte Nagy 
István sportintézŐ méltatása a 20 
éves celldömölki futballról, dr. 
Szumrák Zoltán sportegyesületi 
elnök bajnokcsapat-köszöntése 
és a bajnoki érmek kiosztása, va
lamint a CESE dalárdájának e 
célra betanult sportegyesületi in
dulójának eléneklése, amely így 
kezdődött: „Vasárnap délután, 
minden kislány kimegy a CESE-
pályára..." A bajnoki cím meg
szerzése, az osztályozó sikeres 
leküzdése, valarnint az amatőr-
csapatok részére kiírt Corinthián 
Kupában az elődöntőig való me
netelés, nem utolsósorban egész 
évben a hazai pályán megőrzött 
veretlenség Celldömölk labdarú
gásának első aranylapjaira soro
landó teljesítmény v o l t 

A CESE bajnokságot nyert 

csapatára je l lemző volt, hogy no
vember 1-jéig veretlen volt az I . 
osztályban és a Corinthián kupa
mérkőzéseken. 

Minden mérkőzésre Lelovich 
Gyula edző a Fritz - Jobb, Shil
ling - Horváth E., Szita J., Kuthi 
- Horváth Gy., Kerekes, Horváth 
A., Komatics, Horváth I . össze
állítású csapatot küldte k i a pá
lyára. A I I . osztályú csapatokon 
kívül az L osztályban a Haladás, 
a Szombathelyi A K , a Veszprémi 
TC, a Tatabányai SC, a Tatató
városi AC, a Győri ETO, a Sop
roni Vasutas SE, míg a kupamér
kőzéseken a Miskolci Vasutas 
SC, a Budapesti SE volt az ellen
fél. Az első vereségét az I . osz
tályban a Győri DAC-tól szen
vedte el a CESE egy nagyon 
gyengén bíráskodó játékvezető 
közreműködésével, amit nem én 
találtam k i , hanem a Dunántúli 
Sport Újság írta le. - tim -

A C E S E bajnokságot nyert labdarúgói. Alinak: balról - Schilling (Sík) Jenő, Szalay Ferenc, Horváth Antal, Jobb 
János, Kuthl László, Horváth Győző, Szita József, Krausz Imre, Horváth István, Reich Imre. Fekszik: Herdál István. 

A Ság hegyi szüret '99 
- Gelesitsné Dénes Cecília 
- Lakberendezési Áruház 
- Forró Sándor 

támogatói - Szálai István 
- Gáyer Gyula Általános Iskola 
- Kiscelli Patika 

- Nemzeti Kulturális Alapprogram, Budapest - Á F É S Z 
- Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Szombathely - OTP Celldömölki Fiókja 
- Vas Megyei önkormányzati Hivatal - Sághegyalja MGTSZ 

- MÁV Vontatási Főnökség - Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala 
- Sághegyalja MGTSZ 
- MÁV Vontatási Főnökség 

- Nelli Fehérneműbolt - Távközlő Erősáramú és Biztosító Berendezések Főnöksége Cell
- Iván Ferencné dömölki Kirendeltsége 
- Krajcsovics cukrászda - CELLÉP 
- Maci cukrászda 
- Galovits József Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatásukért , hogy 
- Fodor-bolt hozzájárultak a Ság hegyi szüreti napok '99 sikeres lebonyolításá
- Szabadosné Kamondi Katalin hoz. KMK vezetősége 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 22/1999. (V. 26.) sz. rendelete 
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
közakarat demokratikus kinyilvánítása lehetőségének biztosítása ér
dekében - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi L X V . törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében 
és az 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - összhang
ban az ö t v . I V . fejezetében foglaltakkal, és figyelemmel a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C törvény X V . és X V I . fejezetére, a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről a következő rendeletet al
kotja: 

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

Részvételi jogosultság 
M 

(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való rész
vételre azok a választópolgárok jogosultak, akik Celldömölkön állan
dó lakóhellyel rendelkeznek. 

(2) A Ság hegy területét érintő népszavazásban és népi kezdemé
nyezésben a Ság hegy közigazgatási területünket érintő részén ingat
lantulajdonnal rendelkező választópolgárok jogosultak részt venni. 

(3) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés választópolgári 
kezdeményezése esetén a jogosultsági feltételnek a kezdeményezés 
időpontjában kell fennállnia. 

A helyi népszavazás elrendelése és elrendelésének tiltása 
2. § 

(1) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni 
a) az Ötv. 46. § (1) bekezdése a)-c) pontjában felsorolt ese

tekben: 
- a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének 

kezdeményezése, 
- új község alakításának kezdeményezése, 
- társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből 

való kiválás, 
b) továbbá: 
- a város közigazgatási határát módosító területrészek átadása, 
- a város és más települések közötti területrész cseréje esetén. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában leírt esetekben a helyi népszava

zásban az érintett (átadásra, cserére kerülő) településrész választópol
gárai vehetnek részt. 

(3) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el az Ötv. 46. 
§ (3) bekezdés a) és b) pontja szerint 

- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben, 
- önkormányzati rendelet megerősítésére. 
(4) Nem rendelhető el a helyi népszavazás az Ötv. 46. § (4) bekez

désének megfelelően: 
a) a költségvetésről való döntésre, 
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet 

tárgyában, 
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, 

személyi kérdésekben, a képviselő-testület feloszlásának a kimondá
sáról. 

(5) Helyi népszavazás településrészt érintő ügyben az érintett tele
pülésrészen is elrendelhető. 

A helyi népszavazás kezdeményezése 
3. § 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
- a települési képviselők legalább egynegyede, 
- a képviselő-testület bizottsága, 
- a helyi társadalmi szervezet vezető testülete, 
- a település, településrész választópolgárainak legalább 10%-a. 
(2) A képviselő-testület köteles a helyi népszavazást kiírni, ha azt 

a településen legalább 1450 fő 

- a celldömölki városrészben a településrészt érintő kérdésben lee 
alább 1100 fŐ 

- az alsósági városrészben a településrészt érintő kérdésben lee 
alább 300 fö 

- az izsákfai városrészben a településrészt érintő kérdésekben leg 
alább 50 fŐ 

választópolgár kezdeményezi. 
(3) Az e rendeletben meghatározott, kezdeményező választópolgá 

rok aránya - a kezdeményezésnek a polgármesterhez történő benyúj 
tása alapján - a nyilvántartásban szereplő összes érintett választópol 
gár számához viszonyítva kerül meghatározásra. 

A helyi népszavazás kezdeményezésének e lb í rá lása , 
a népszavazás k i í rása 

4. § 

(1) Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személytó* 
vagy szervtől érkezik, vagy a 3. § (2) bekezdésében előírtnál kevesebl 
a kezdeményező választópolgárok száma, a kezdeményezést a pol 
gármester határozattal elutasítja. 

(2) A kezdeményezésnek az (1) bekezdésben leírtakon kívüli okbó 
történő elutasításáról, i l l . a helyi népszavazás elrendeléséről a képvi 
selő-testület minősített többséggel határoz. 

(3) A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóli 
határozatában 

- meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés sző 
vegét 

- kitűzi a népszavazás időpontját. 
(4) A népszavazás kiírásáról hozott határozatot - az önkormányzat 

rendelet kihirdetésére vonatkozó szabályok szerint - közzé kell tenni 

A helyi népszavazás lebonyol í tása 
5.5 

(1) Az egész város igazgatási területére kiterjedő helyi népszavazás 
esetén a szavazókörök megegyeznek a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 10. § (1) bekezdése alapján kialakítottakkal. 

(2) A város egy részére kiterjedő helyi népszavazás esetén - hí 
indokolt - a képviselő-testület - a helyi népszavazás kiírásával egy
idejűleg - az (1) bekezdéstől eltérő szavazóköri (köröket) is kialakít
hat. 

6. § 

(1) A helyi népszavazás lebonyolításában az alábbi választási szer
vek vesznek részt: 

a) választási bizottságok: 
- szavazatszámláló bizottság(ok) 
- a helyi választási bizottság. 
b) választási irodák: 
- helyi választási iroda. 
(2) A szavazatszámláló bizottságok összetétele és jogai azonosak 

a választási eljárásról szóló, 1997. évi C. törvény alapján létrehozót! 
bizottságokéval. 

(3) A szavazatszámláló bizottság(ok)ba és a helyi választási bizott
ságba a kezdeményezést benyújtók választási bizottságonként egy 
közös megbízottat, továbbá a kezdeményezés benyújtásában részi 
nem vevő, de a képviselő-testületben képviselő-csoporttal rendelkezd 
jelölő szervezetek egy-egy megbízottat delegálhatnak. 

A helyi népszavazás érvényessége és eredményessége 
7. « 

(1) A helyi népszavazás az Ötv. 45. § (2) bekezdésének megfele
lően 

- akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, 

I 
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- akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfo
galmazott kérdésre azonos választ adott. 

(2) Több kérdés esetén az eredményességet kérdésenként kell meg
állapítani. 

(3) A népszavazás eredménye kötelezd a képviselő-testületre. 
(4) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bo

csátott kérdésben a kép viselő-testület dönthet. 
(5) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem 

lehet kitűzni akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt. 

A helyi népi kezdeményezés 
M 

(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető 
minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskö
rébe tartozik. 

(2) A népi kezdeményezést a város, a településrész választópolgá
rainak legalább 5, de nem több mint 10%-a nyújthatja be a polgár
mesternek. 

(3) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdemé
nyezést, amelyet 

- a településen legalább 500 fő 
- a celldömölki városrészben a településrészt érintő 

kérdésben legalább 370 fő 
- az alsósági városrészben a településrészt érintő 

kérdésben legalább 110 fő 
- az izsákfai városrészben a településrészt érintő 

kérdésben legalább 20 fő 
választópolgár kezdeményezett. 
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben előírtnál kevesebb a kezdemé

nyező választópolgárok száma, a kezdeményezést a polgármester ha
tározattal elutasítja. 

K Ö Z Ö S S Z A B Á L Y O K 

Az a lá í rásgyűj tő ív hitelesítése 
10. § 

(1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkez
dése előtt - hitelesítés céljából - be kell nyújtani a helyi választási 
iroda vezetőjének. 

(2) A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő aláírásgyűjtő ívet a benyújtástól számított 15 napon belül 
hitelesíti. 

(3) Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha 
- a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, 
- a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani, 
- ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartottak, 
- az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló, 

1997. évi C. törvény 118. §-ában foglalt követelményeknek. 
(4) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdés

sel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell 
szerepelniük. 

(5) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett - az aláírás 
hitelességének ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni a kezdeményező 
olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosí
tóját. 

(6) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával 
látja el. 

(7) A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás-kezdemé
nyezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen 
a Sárvár Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani. 

Az alá í rásgyűj tő ívek el lenőrzése 

11. § 

(1) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeménye
zést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer 
lehet benyújtani a polgármesterhez. 

A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások ér
vénytelenek. 

(2) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondos
kodik. 

(3) Ha az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú merül fel meg
határozott aláírások eredetiségét illetően, és az ilyen aláírások érvé
nyessége vagy érvénytelensége befolyásolja a kezdeményezés érvé
nyességét, a helyi választási bizottság a személyi adat- és lakcímnyil
vántartás, i l l . a helyi választási iroda vezetője útján a személy
azonosságot is ellenőrizheti. 

(4) A személyazonosság (3) bekezdés szerinti ellenőrzése esetén 
az ellenőrzési határidő 30 nappal meghosszabbodik. 

(5) A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének 
eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. 

(6) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló állampol
gári kezdeményezést az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvé
telét, nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtását követő 
képviselő-testületi ülésen bejelenti. 

(7) A polgármester bejelentését követő 30 napon belül a népsza
vazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről dönteni kell . 

(8) Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezde
ményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások ellenőrzésének ered
ményeként a helyi választási bizottság azt állapította meg, hogy az 
érvényes aláírások száma nem éri el az e rendeletben meghatározott 
számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja. 

Aláírásgyűj tés 

12. § 

(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása 
érdekében minden választópolgár jogosult - közterületen is - alá
írásokat gyűjteni, i l l . aláírásgyűjtés céljából szervezőmunkát vé
gezni. 

(2) Nem gyűjthető aláírás 
- munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, i l l . munka

végzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötele
zettség teljesítése közben, 

- fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszony
ban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat telje
sítése közben, 

- tömegközlekedési eszközön, 
- állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. 
(3) Tilos aláírásgyűjtés a közterületen oly módon, hogy az akár a 

járműforgalmat, akár a gyalogos közlekedést korlátozza vagy akadá
lyozza. 

Közzététel 

13. § 

A helyi népszavazás, valamint a népi kezdeményezés eredményéről 
a város lakosságát az Új Kemenesalján, valamint a Városi Televízión 
keresztül a polgármester tájékoztatja. 

Költségviselés 

14. § 

A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzat 
költségvetését terhelik. 

ZÁRÓ R E N D E L K E Z É S E K 

15. § 

(1) Ez a rendelet 1999. június 1. napján lép hatályba. 
(2) Kihirdetéséről a j egyz i gondoskodik. 
(3) Hatálybalépésével egyidejűleg a 13/1992. (V. 14.) sz. önkor

mányzati rendelet hatályát veszti. 
Celldömölk, 1999. május 26. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 
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Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának története 
és fejlődési iránya a II . világháborúig (8. rész) 

,y» és mindig a szegény lesz nyomva leg inkább , k i n mégis 
Isten és ember törvénye szerint leg inkább k ö n n y í t e n ü n k kel
lene, k i t azonban - a k ö z m o n d á s szerint, igazán szólva - még 
az ág ls húz . " 

Kossuth Lajos 
(Pesti Hírlap, 1841. nyárelő hó 9.) 

A szociális munka - történetének ideje alatt - sokféle szerepet 
játszott, célt szolgált. Eredete, a karitatív önkéntességen alapuló laikus 
segítők munkájához kapcsolódik. A szociális munka kialakulásában 
döntő szerepet játszott, hogy a társadalom felismerte, hogy a felme
rülő társadalmi problémák megoldásához olyan ismeretekre, készsé
gekre van szükség, amellyel a társadalom tagjai általában nem ren
delkeztek. Ezáltal kialakítottak egy új eljárást, amely a szociális mun
ka megközelítéssel szemlélte a szegénységet, a gyámoltalanságot, a 
nevelést S új szemmel nézte a társadalom az egyéni szükség és a 
társadalmi helyzet kapcsolatát. 

Dolgozatomban bemutatom, hogy a 19. században, az önkéntes 
szociális munka hogyan egészítette k i az állami szolgáltatásokat. A 
jótékonyságon alapuló segítségnyújtás nem volt feltétel nélküli, a rá
szorulónak hitelt érdemlően bizonyítani kellett, hogy tiszteletre méltó, 
keményen dolgozik, józan életű", takarékos „érdemes szegény". A szo
ciális gondoskodás fejlődésében döntő jelentőségű volt a 6300/1945. 
M . E. sz. rendelet, amely a szociálpolitikát s ezzel együtt a szociális 
gondoskodást is állami feladattá tette. A rendelet kimondta, hogy a 
jogszabályalkotás és államigazgatás egész területén érvényesíteni kell 
a szociálpolitikai szempontokat; dolgozó osztályok gazdasági viszo
nyainak emelését intézményesen támogatni kell a hatósági és társa
dalmi szociális tevékenység szakszerűségével, tervszerűségével i l l . 
ezek Összehangolásával. 

Celldömölk szociális gondoskodásáról bemutatott adatok csak át
fogó képet nyújtanak, hiszen a U. világháborútól napjainkig terjedő 
időszak felkutatása még a j ö v ő feladata lesz. 

A kutatások során fellelhető források alapján Celldömölk közössége 
minden tőle telhetőt megtett a felebaráti, a magyar testvéri szeretet: 
az egymáshoz való alkalmazkodás, egymásra figyelés, egymással való 
törődés és egymásért való áldozatvállalás tekintetében. Mai szakmai 
nyelven kifejezve rendelkeztek empátiával, toleranciával, altruizmus
sal, szolidaritás és igazság értékkel. 

Áttekintve Celldömölk és környéke szociális törekvéseit, szociális 
gondoskodását, az egyház, a hatóság és a társadalom (közösség) se
gítőszándékát, a következő tanulságok vonhatók le: 

1. minden történelmi korban megtalálhatók az aggok, a betegek, 
fogyatékosok, szegények, akiknek életvitele mások segítségétől függ, 

2. az elesettek, szegények felkarolásában, életformájuk kialakításá
ban hosszú ideig az egyháznak volt döntő szerepe, 

3. megsegítésüket mindenkor az adott lakhely, település lakói szo
ciális érzékenysége, humánuma és nem utolsósorban anyagi eszközei 
határozzák meg, 

4. megsegítésük módjáról és formájára je l lemző volt, hogy mindig 
csak egy szűk kört érintett, akiket az éhhaláltól mentettek meg, 

5. igazából a szegénységet megoldani, megszüntetni sem az egyház, 
sem a társadalom, illetve az állam önmagában nem tudja, 

megoldásához a közös összefogás elengedhetetlen. A keservesen 
létrehozott gondozási rendszerünkből a meglévő értékeket kell tovább 
fejleszteni, és bátran igénybe kell vennünk az évszázados tapasztalatokkal 
rendelkező egyházak segítő szándékát Ne várjunk minden megoldást a 
társadalomtól, hanem az állam biztosítsa az anyagi feltételeket, mert csak 
ez jelenthet garanciát (ami hosszú ideig hiányosan működött) a rászo
rulók jobb színvonalú szociális ellátása megvalósításához. 

A szociális munka, mint elkülönült társadalmi tevékenység és szak
ma, a modern kor gyermeke. Születését alapvetően nem elméleti prob
lémák megoldásának kísérlete, hanem konkrét gyakorlati társadalmi 
gondok eredményezték. 

A szociális munka pozitívan befolyásolja az életfeladatok teljesíté
sét, enyhítik a feszültségeket, amelyek szerepet játszanak az egyén 
törekvéseinek, értékeinek realizálásában. 

A szociális munka kereteit az adott társadalom szociálpolitikai tö
rekvései alapvetően meghatározzák, jelentősen kihatnak tartalmára is, 
behatárolva a mozgásteret, amelyben a szociális munka kibontakoz
hat 

(Vége) 
Vargáné Bodor Katalin 

FORRÁSJEGYZÉK 
Megjegyzés: 
A forrásanyag számozása nem folyamatos, mivel az Új Kemenes

alja a kutatásból, illetve a tanulmányból csak részleteket közölt. 
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16. Pálfi Sándor: Kiss Czell történelme és jelen viszonyainak leírása. 
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szám. 2. old. 

18. KE 1904. február 7. 6. szám. 1. old. 
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59. K A 1931. február 1. 5. szám, 3. oldal 
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73. KA 1913. április 6. 14. szám, 3. oldal 
74. VaML. Egyesületi alapszabályok gyűjteménye Celldömölk 3. A l 

sósági Temetkezési Segélyegylet alapszabálya (1904. 3. §) 
75. K A 1922. április 16. 17. szám, 2. oldal 
76. K A 1923. november 18. 47. szám, 1. oldal 
77. K A 1943. augusztus 22. 34. szám, 2. oldal 
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141. Tüdőbeteg-gondozó felavatásakor készült meghívó. (Első forrás 
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149. VaML. Egyesületi alapszabályok gyűjteménye Celldömölk 50. Ste

fánia Szövetség meg alakulási jegyzökönyvéből (1932. július 31.) 
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Góllövők kerestetnek Celldömölkön 
CVSE-Antók Nyomda-Veszprémi L C 

0-4 (0-3) 
Celldömölk, 800 néző. Vezette: Mészáros István, 

pj. Farkas F., Szabó J . 

Celldömölk: Szép - Tóth, 
Csákvári, Bodor, Stieber - Or
sós, Kovács, Bognár, Lengyel -
Király, Szálai. Edző: Sebestyén 
Attila 

Veszprém: Balássi - Rehák, 
Lantai, Knausz, Salacz - Bognár 
Cs., Mikőczi, Dómján, Finta -
Vajda, Varga. Edző: Szécsi János 

Jók: Bodor ül. Rehák, Mikó-
czi, Finta, Varga 

Csere: Orsós helyett Lukács 
az 51., Vajda helyett Garai és 
Szép helyett Nagy a 60., Stieber 
helyett Szőllősi a 67., Varga he
lyett Marosvölgyi a 69., Mikóczi 
helyett Gáncs a 79. percben. 

Sárga lap: Lengyel (reklamá
lásért) a 22., Tóth (Finta megrú-
gásáért) az 54., Bognár (vitatko
zásért) a 83. percben. 

Szögletarány: 5:3 (2:1) 
A veszprémiek által elért gyors 

gólok sokkolták a celli csapatot, 
amely a mérkőzés hátralévő ré
szében már nem is tudott talpra 
állni. A veszprémiek táborában a 
mérkőzés után nagy volt az öröm, 
győzelmükkel átvették a vezetést 
a tabellán. A celliek felzárkózá
sáról pedig csak annyit, hogy ah
hoz pontra, pontokra lenne szük
ség. 

3. perc: Mikóczi szerzett a 
celli térfél közepén labdát, ami
vel szépen indította a jobb szélen 
Bognár Csabát, aki átívelt a bal 
oldali ötös sarkához. Már-már 
úgy látszott, hogy sikerül felsza

badítani, de Bodortól Varga 
megszerezte a labdát, és begurí-
tott a 11-es pont környékén tisz
tán maradt Mikóczihoz, aki aztán 
teketóriázás nélkül a jobb sarok
ba lőtt (0-1). 

5. perc: Csákvári passzolt el
lenfélhez, aki egyből magasan 
Mikóczi felé jobbra rúgta a lab
dát. Stieber rosszul számította ki 
a labda ívét és tétovázott, miköz
ben Mikóczi azt fejjel elvitte 
előle. Levezette majdnem az 
alapvonalig, és onnét középre 
adott, ahol Varga érkezett, aki 
senkitől sem zavarva a hálóba 
passzolt (0-2). 

28. perc: Szabadrúgást végez
hetett el a Veszprém a félpálya 
jobb oldalánál az oldalvonaltól 
nem messze. Bognár Cs. a labdát 
belőtte a kapu előterébe, ahol a 
lecövekelt Szép mellett 3 méter
ről Finta a jobb sarokba fejelt 
(0-3). 

55. perc: Tóth feleslegcsen 
szabálytalankodott 35 méterre a 
kaputól. A megítélt szabadrúgást 
mindenki meglepetésére Varga 
rálőtte kapura, s neki lett igaza. 
A jobb alsó sarokra tartó labdára 
Szép ve tődöt t Fogni akarta, de a 
labda kicsúszott a kezéből és a 
kapufáról becsorgott a gólvona
lon túlra (0-4). 

Sebestyén Attila edző: Az első 
öt percben eldőlt a mérkőzés, 
amely edzői pályafutásom nega
tív „csúcsa" volt. 

Szigetszentmiklósi TK-CVSE-Antók 
Nyomda 0-0 

Szigetszentmiklós, 200 nézö. Vezette: Nyerges László, 
pj. Mohácsi L . , Tóth I . 

Szigetszentmiklós: Kántor -
Végh, Frick, Jezsek, Bálás - Ha
lász, Borda, Kecskeméti, Bódi -
Solti, Hollik. Edző: Székely T i 
bor 

Celldömölk: Nagy - Lukács, 
Csákvári, Bodor, Stieber - Tóth. 
Kovács, Hegyi, Lengyel - K i 
rály, Szálai. Edző: Sebestyén At 
tila 

Jók: Kántor (a mezőny leg

jobbja), Frick, Kecskeméti ¡11. 
Lukács, Hegyi, Bodor 

Csere: Szálai helyett Orsós a 
62., Borda helyett Hajagós a 67., 
Solti helyett Tóth és Kovács he
lyett Elekes a 73., Hajagós he
lyett Vida a 81. percben. 

Sá rga lap: Borda (reklamálá
sért) az 54., Stieber (Kecskeméti 
akasztásáért) a 63., Kovács (Bódi 
akasztásáért) a 64. percben. 

Szögletarány: 2:9 (1:4) 
A CVSE-Antók Nyomda nyo

masztófölénye ellenére két pon
tot vesztett a szívélyes vendéglátó 
SZTK ellen. Igaz, a szentmiklósi
ak hazai pályán még veretlenek, 
de az ellenünk nyújtott játékuk 
csak gyenge NB III-as szinten 
mozgott. Ebben valószínűleg köz
rejátszott az is, hogy négy játé
kosuk eltiltás miatt nem játszott 
ellenünk. Nos, ez utóbbit a Bog
nár nélkül felálló celli együttes 
jól ki is használta, de helyzeteit 
elpuskázta, pedig volt bőven. 
Igaz, az utóbbi időben ezt már 
megszokimttuk támadóinktól, 
akiknél a góllövő egyenlő a fehér 
hollóval. 

13. perc: Lukács bokázta el a 
meglépő Hollikot a 16-os bal o l 
dali sarkánál. Jezsek a jobb alsó 
sarokra laposan lőtte meg a sza
badrúgást, de Nagy résen volt, és 
biztosan hárí tot t 

16. perc: A kényszerből pá
lyára lépő, elhízott, kétméteres 
óriás Borda legszebb megmoz
dulása volt, amikor a félpályáról 
pazar labdával indította Bódit, 
aki egy szép, befele bemutatott 
csellel maga elé tette a labdát, 
majd 12 méterről csúnyán fölé 
durrantott. 

21. perc: Végh akasztotta Szá
lait a bal oldali partvonal mellett 
a kaputól 25 méterre. Lengyel 
ívelte át a kapu előterébe a sza
badrúgást ahol Tóth átfejelte a 
kapujából kilépő Kántort, de fe
jese a kapufáról kijött, és tisztáz
tak a védők. 

23. perc: Egy szép keresztbe
íveléssel Tóth hozta játékba Len
gyelt aki Kováccsal kény
szerítőzve indulhatott egyedül 
kapura, de Lengyel 10 méterről a 
tőle megszokott mozdulattal a k i 
futó és vetődő kapusba lőtte a 
labdát 

25. perc: Szálai szlalomozott 
a védők között az alapvonalig, 
majd középre adott, de Király le
maradt a labdáról, így oda lett a 
lehetőség. Pedig a kapu üresen 
tátongott 

38. perc: Végh vezette fel a 
jobb oldalon a labdát, beadását 
Holl ik tisztán fejelhette kapura, 
de Nagy védet t 

44. perc: Jezsek 25 méteres, 
jobb alsó sarkos szabadrúgását 
Nagy remek vetődéssel tisztázta. 

45. perc: Stieber pazar labdá

val indította Szálait, aki rávezette 
azt a kifutó kapusra, de lövése a 
bal kapufa tövénél elhagyta a pá
lyá t Lengyel után Szálai is ki
hagyta a mérkőzést eldönthető' 
óriási helyzetet 

47. perc: Kovács bal oldali 
szöglete kijött a védőkről, de a 
labdát Kovács újra megszerezte 
és középen, a 16-osnál egyedül 
álló Csákvárihoz játszott, aki 
mellel akarta levenni a labdát, de 
az elpattant baka. A védő utána 
ment, de Kántor sem maradt a 
kapuban, így Csákvári lövése is 
a kapusról vágódott k i . 

58. perc: Bódi lépett meg a bal 
oldalon és vezette az alapvonalig 
a labdát majd onnét magasan kö
zépre emelt Az ívelt labda alá 
ment Nagy, de Stieber fejjel az 
érkező Kecskeméti elől még 
szögletre tudott menteni. 

61. perc: A félpályánál K 
vács szerzett labdát, majd 
rállyal kényszerítőzött, úgy rob 
gott le az alapvonalig. Onnét át
ívelt a kapu előterébe. Sem ka
pus, sem védő nem érte el a labdát, 
de ami még kényelmetlenebb lett 
számunkra, a kaputól egy méter
re lévő Szálai sem, pedig a kapu 
üresen ásítozott a csatárra. 

66. perc: A sok kihagyott 
helyzet majdnem megbosszulta 
m a g á t Szabadrúgást íveltek a 
szentmiklósiak a kapunk elé, 
ahol Hol l ik a 11-es pontnál üre
sen hagyott Solti elé fejelte a lab
dát, de szerencsénkre a csatár 
„ajtó-ablak" helyzetben lyukat 
rúgott. 

84. perc: Király sem akart el
maradni csatártársaitól. Elekes 
győzelmi prémiumot érő labdá
val ugratta k i a csatárt, aki s 
százalékos ziccerben a kapujá 
kétségbeesve kifutó Kánto: 
vágta a labdát 

90. perc: Elekes futotta le 
jobb oldali véde lmet A bal ol 
Ion Király, középen Bodor érk 
zett, de ívelés helyett Elekes 1 
posan lőtte be a labdát, 
Kántor kivetődött, és elcsíp 
azt az ötösön a két celli játék 
elől. 

Sebestyén At t i l a edző: A | 
dekezésünk az egyéni hibákt 
most mentes volt, sajnos a hej, 
zetkihasználásunk viszont 
tasztrofálisan sikerült Bizt1 

győzelmet szalasztottunk el 
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4> SPORT ^ eredmények - események 4> SPORT ^ i 
Huszonnégy órás 

sportprogram az Eötvösben 
(Folytatás az 1. oldalról) 
profiljából adódóan választották 
a 24 órás sportprogramot, amibe 
bevonták jelenlegi és volt tanít
ványaik mellett a szülőket és az 
ismerősöket is. 

A szeptember 29-én 14 órától 
szeptember 30-án 14 óráig tartó 
program nagyon sokféle volt. 
Kerékpáros ügyességi verseny. 

futóverseny, birkózó bemutató, 
foci, kézilabda, tanár-diák mér
kőzések szerepeltek a kínálatban. 
A diákok este 8-ig vehettek részt 
az eseményeken, éjszaka pedig a 
szülők, hozzátartozók és persze a 
tanárok aktivizálhatták magukat 
Számukra foci, kosárlabda, kézi
labda és asztalitenisz volt a vá
laszték. Másnap reggel zenés 

gimnasztikával kezdtek tanárok 
és diákok közösen, de volt lehe
tőség Hungaro-fitt csúcskísérle¬
tekre és egy kis erőpróbára az 
„Iskola Toldija" vetélkedőn. 

A 24 órás non-stop sportprog
ram méltó befejezése volt annak 
a rendezvénysorozatnak, amivel 
1848-ra emlékeztek az Eötvös
ben. V.L. 

LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 

Jak-Kemenesalja 1:1 (0:0) - Ják, 400 néző, vezette: Lukács. 
Ják: Iszák - Wágner, Szabó, Nagy (Török), Baba - Horváth P., 

Horváth A. L (Sántha), Németh, Sipos - Czeglédi, Bozi. Játékos-edző: 
Nagy József. 

Kemenesalja: Biró - Papp, Mórocz, Huszár, Döbröntei - Princzes, 
Vincze (Fenyő), Kolonics, Szabó - Berta, Fűzfa (Pártli). Játékos-edző: 
Pártli János. 

A vönöckiek ezúttal nem álltak hadilábon a szerencsével: a hazaiak 
a 85. percben egy szép fejes-öngóllal egyenlítették k i saját e lőnyüket 
Góllövők: Sántha, ÜL Szabó (öngól). - I f i : 0:1. 

Tápián Vasi K-Sped - Jánosháza 2:2 (1:2) - Táplánszentkereszt, 
250 néző, vezette: Lóránth. 

Tápián: Bakucz - Somlai, Molnár, Mester - Fürdős, Nagy, Badics 
(Herczeg), Kovács T. - Gergácz, Kovács Sz., Hajmási (Dávid). Edző: 
Németh József, Bozi János. 

Jánosháza: Szenté - Tóth, Takács T., Vajda (Szálai), Horváth I . 
(Takács Zs.) - Rúzsa, Horváth T. (Nagy), Scheily, Varga - Balhási, 
Bors. Edző: Scheily József. 

Bár a jánosháziak kétszer is vezettek a mérkőzés folyamán, a győ
zelmet nem sikerült megszerezniük. Góllövők: Badics, Hajmási, UL 
Bors (2). - I f i : 0:1. 

Tanárképzö-Raszter-Kemenesalja 2:3 (2:0) - Szombathely, 50 
néző, vezette: Márton. 

Tanárképző: Lendvai - Szabó, Panda, dr. Kövesdi, Vass - Káldi, 
Bálint (Kupecz), Pintér, Bakos - Vörös, Tóth (Sákovics). Edző: láger 
Sándor. 

Kemenesalja: Biró - Döbröntei, Huszár, Fűzfa (Sebestyén), Vincze 
*~ Luther, Szabó, Kolonics, Mórocz - Pártli (Fenyő), Berta. Játékos
a i Pártli János. 

A főiskolások 2:0-nál már azt hitték, hogy megnyerték a mérkőzést, 

de nagyot tévedtek... Góllövők: Bálint (2), Dl. Berta (2), Vincze. -
I f i : 3:0. 

J á n o s h á z a - K ö r m e n d FC Bold izsá r -Trans 1:1 (1:1) - Jánosháza, 
200 néző, vezette: Lukács. 

Jánosháza: Horváth P. - Tóth, Takács T. Varga, Horváth I . (Balhási 
Á.) - Szálai, Scheily (Vajda), Horváth T., Rúzsa - Balhási Sz., Bors. 
Edző: Scheily József. 

Körmend: Banca - Papp, Harmadás (Meskó), Somlai, Baksa -
Nagy, Bognár, Gyuricza, Kocsis - Horváth (Patona), Csapó (Gáspár). 
Edző: Németh Ferenc. 

Jó iramú találkozón a hazaiak sok helyzetet elpuskáztak. Góllövők: 
Bors, DL Somlai - I f i : 1:0. 

M E G Y E I H . O S Z T Á L Y 
Mersevát-Nagysimonyi 3:1 (0:1) Góllövők: Gyurák (2), Csoóri, 

DL Kovács. Rábapaty-Kenyeri 2:0 (0:0) Góllövő: Varga, Tamás. Ke-
menesmagasi-Bő 3:1 (1:0) Góllövők: László (2), Velenczei, Dl. Joó. 
Kőrísmenti-Ostffyasszonyfa3:0 (2:0),Hegyfalu-Kemenesmagasi 2:2 
(0:1) Góllövők: Csóka P., Horváth P., DL Velencei (2), Ostffyasz-
szonyfa-Mersevát 2:4 (1:4) Góllövők: Szabó, Vörös A. , DL Gulyás 
(4), Kenyeri-Kőrismenti 0:0, Nagysimonyi-Simaság 1:1 (1:1) Góllö
vők: Markos, DL Szabó. 

K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 
Izsákfa-Nemeskeresztúr 8:2 (3:1), Szergény-Rábasömjén 2:0 

(2:0), Boba-Csénye 3:3 (0:1), Csönge-Alsóság 1:1 (0:0), Nemes-
kocs-Káld 3:0 (2:0), Nemeskeresztúr-Hegyhát 6:1 (4:1), Hosszúpe-
reszteg-Nemeskocs 3:1 (2:0), Alsóság-Boba 0:0, Csénye-Szergény 
1:1 (1:0), Rábasömjén-Izsákfa 1:3 (0:2). A Boba-Nemeskeresztur 
meccs 3 pontját a hazai csapat kapta 3:0-lal. A kemenesaljai csapatok 
közül az Izsákfa (2.), a Szergény (3.) és a Nemeskeresztúr (4.) talál
ható az első hat helyezett közö t t -vl-

LEGFRISSEBB: 
CVSE-Antók N y o m d a - H é v í z 2-0 (0-0) 
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KÉZILABDA 
CVSE-CELLKOLOR-Székesfehérvári 

MÁV Előre 29:21 (12:11) 
Celldömölk, 150 néző. NB I I . férfi mérkőzés. 

Vezette: Nagy vizeli József (Csurgó), Szabó Balázs (Nagykanizsa) 

CVSE-JUB-Sárvári Kinizsi 24:19 (10:7) 
Celldömölk, 150 néző. NB I I . női mérkőzés. 

Vezette: Horváth János (Várpalota), Németh Csaba (Veszprém) 
C V S E : KISS - Tokorcsi (4), nak köszönhetően lépésről lépésre 

CVSE: Dénes - Tóth (1), PO
ZSONYI (8), Németh, Lendvai (6), 
Varga, Sah (2). 

Csere: Horváth, BAKONYI (6), 
KORONCZAI (5), Kormos (1), 
Csizmazia, Jankovics. Edző: Mátés 
István. 

MÁV ElÖre: Baloni -Pó l a i (2), 
Csóka(l) , Baki (2), Pintér (2), VE
RES (8), Vertig (3). Csere: Ber-
náth, Barna (2), Tóth (1), Fövenyi. 
Játékos-edző: Baki István. 

A mérkőzés eredményének ala
kulása: 10. perc: 2:4, 20. perc: 7:7, 

25. perc: 11:9, 40. perc: 18:13, 50. 
perc: 25:15, 55. perc: 26:18. 

Az első negyedórában sok hely
zetet puskáztak el - közte két hét
méterest is - a celli csapat játéko
sai, akiknek csak a 20. percben si
került a vendégek előnyét ledol
gozni. Ettől kezdve fokozatosan el
húztak a lassú MÁV Előrétől. Ha 
a csapat az utolsó öt percben nem 
engedett volna k i , akkor nagyobb 
arányú győzelem lehetett volna. If
júsági mérkőzés: Cel ldömölk-
Székesfehérvár 40:16 (18:9). 

GEIGER Sz.J5), Geiger Cs. (3), 
HORVÁTHNE (8), Szomorkovits 
L . (2), Nagy (1). Csere: MENDEL, 
Emin (1), Foglszinger, Csahók, 
Tolvaj, Szomorkovits A. Edző: 
Molnár János. 

Sárvár: Urbán - Pupp, TÓTH 
(7), Hőbe (3), Szalay (2), VARGA 
(7), Kertész. Csere: Boros, Virág, 
Enessey, Káldi, Kiss. Edző: Ere-
dics Attila. 

A mérkőzés eredményének ala
kulása: 10. p. 3:2, 20. p. 7:4, 25. p. 
9:5, 40. p. 13:12, 50. p. 18:15, 55. 
p. 21:15. 

Az első tíz perc tapogatózó játé
ka után a kitűnően védő kapusai

növelte előnyét a hazai csapat, ö t 
perccel a mérkőzés befejezése előfl 
már hat gól volt az előny, amiből 
a végére egyet ledolgoztak a ven
dégek. Ilyen arányban is megérde
melten nyert az egységesebb és 
taktikusabb játékot bemutató hazai 
csapat. 

Molnár János edző: A két szom
szédvár csapatainak presztízs-
rangadóján meggyőző játékkal 
sikerült a két pontot itthon tar
tani. 

Ifjúsági mérkőzés: Celldö
mölk-Sárvár 20:24 (8:10). A 
jobb erőkből álló Sárvár megé 
melten nyerte a mérkőzést. 

Bicskei T C - C V S E - C E L L K O L O R 
20:24 (9:14) 

Tatabányai sportcsarnok, 50 
Somogyvárl Tibor 

Bicske: Faragó - Schucmann, 
ÁDÁM (7), Szőllősi, RAJNAI (6), 
Horváth (5), Weigl (2). Csere: 
Pösze, Lengyel, Nyúl, Kempf, 
Pötördi, Molnár. Edző: Ádám Ár
pád. 

CVSE: Dénes - TÓTH (6), Po
zsonyi (4), Koronczai, LENDVAI 
(5), VARGA (6), SaÜ (3). Csere: 
Horváth, Ludvig, Bakonyi, Csiz
mazia, Kormos. Edző: Mátés Ist
ván. 

A mérkőzés eredményének ala
kulása: 10. perc: 3:4, 18. perc: 
3:12(1), 40. perc: 12:17, 50. perc: 
16:20, 55. perc: 18:22. 

néző . Vezette: Sebők Henr ik , 
(Szigetszentmiklós) 

A celldömölki csapat végig ve
zetve biztosan nyert az újonc Bics
ke ellen. Az első 20 percben tete
mes előnyre tett szert a CVSE, amit 
a szokásos celli „fellazuláskor" 
sem tudott behozni az ellenfél. 

Ifjúsági mérkőzés: Bicske-
Celldömölk 20:48 (7:25). 

CVSE: Bőczén -Gicz i (6), KO
VÁCS (12), KELEMEN (8), KŐ-
völgyi (6), FUKSZ (7), Kozma (5). 
Csere: Horváth L . (4). Edző: Már-
czi Győző. 

Nem volt egy súlycsoportban a 
két csapat, pedig a celli fiúk tarta
lékosán álltak k i . 

T&T BAU SC-CVSE-JUB 16:25 (7:10) 
Budapest X V U . Újlak u. Ált. Isk. tornacsarnok, 50 néző. 

NB I I . női mé rkőzés . 
Vezette: Berente Lajos, L u k á c s G á b o r (Jászberény) 

rde-

T & T Bau SC: Mikó - Szabó 
(1), BÉKÉSI (4), Marán (2), Var
ga (3), MERÉSZ (4), Fehérdi (2). 
Csere: Fehér, Máté, Bonyhádi, 
Leibi, Tomaji. Edző: Pálinkás 
Endre. 

CVSE: KISS - Szomorkovits 
L . (1), GEIGER Sz. (9), Tokorcsi 
(4) , GEIGER Cs. (3), Horváthné 
(5) , E M I H (3). 

Csere: MENDEL, Foglszin
ger, Csahók, Csepeli. Edző: M o l 
nár János. 

A mérkőzés eredményének 
alakulása: 10. p. 1:3, 20. p. 5:5, 

25. p. 6:8, 40. p. 9:14, 50. p 
12:19, 56. p. 12:24(1). 

Kellemes meglepetést okoztak 
a celli lányok, akik a 20. perctől 
kezdődően leiskolázták fővárosi 
ellenfelüket, és magabiztos győ
zelmet arattak. A budapesti győ
zelemmel a celli lányok felzár
kóztak az élbolyhoz. 

Molnár János edző: A csapa 
nagy győzni akarása és fegyel
mezett játéka nem tervezett két 
pontot eredményezett budapesti 
ellenfelünk ellen. 

- t im- i 

BIRKÓZÁS 
A celli birkózók október ele

jén Kapuváron léptek szőnyegre 
a Hanság Kupa nemzetközi ver
senyen. A következők kerültek 
dobogóra: 

Gyermek kategória - 26 kg: 3. 
Sólymos András, 28 kg: 1. Eger
vári Gábor, 32 kg: 3. Bejczi Bá
lint. Diák I I . kategória - 45 kg: 
3. Gáncs Zoltán. Diák L kategó
ria - 75 kg: 2. Szabó János. 

V . L . 

ASZTALITENISZ 
C V S E - M Á V É P C E L L - B ü k l T K 13:5 
Celldömölk, NB U-es férfi mérkőzés 
A Vini-ÖIbei és a Felleg-Teket párosmérkŐzé¬

sek megnyerése után fölényes győzelmet arattak a 
celliek a megyei rangadón. Győztek: Vin i Roland 
(4), Tekét Atti la (3), Felleg Gábor (2), Ölbei Péter 
(2), a Vin i -ö lbe i és a Felleg-Teket párosok. 

C V S E - M Á V É P C E L L - V e s z p r é m 15:3 
Celldömölk, NB H-es férfi mérkőzés. 
Vin i Roland vezérletével ismét nagyszerű 

győzelmet aratott a celli gárda. Győztek: Vini Ro
land (4), Felleg Gábor (3), Ölbei Péter (3), 

Tekét Attila (3), a Vini-Ölbei és a Felleg-Teke 
párosok. 

S Z A K J X - C V S E - M Á V É P C E L L I I . 7:11 
Szombathely, NB IH-as férfi mérkőzés. 
A lelkes és ügyes szombathelyi fiatalok ellen 

rutinos vendégek nyertek. Győztek: Tamás LászN 
(3), Máthé Gyula (3), Balázs Gyula (2), Balázs Bél 
(2), és a Tamás-Balázs Gy, páros. 

Széchenyi F ő i s k o l a - C V S E - M Á V É P C E L I 
10:8 

A két páros megnyerése után lehetősége lett vol 
na a mieinknek a pontszerzésre, de nem tudtak élni i 
lehetőséggel. Győztek: Tamás László (2), Máthé Gyu 
la (2), Balázs Gyula (1), Szabó Ferenc (1), a Tarnás-
Máthé és a Balázs Gy.-Szabó párosok. -v l* 

• F f W CELLDÖMÖLK VAROS 
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BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai elők' 
szítés: Szignatúra Kft , Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-11"" 



UJ KEMENESALJA 1999. O K T Ó B E R 21.- HIRDETESI M E L L E K L E T 

Újabb celli 
rockisikerek 

Szeptember 26-án rendezték meg Hévízen 
azt a megyei rock and roll táncversenyt, ame
lyen a cel ldömölki Rocky-Dilly klub táncosai 
is részt vettek, A tíz hazai párosból négy jutott 
be a 000101)6. Közü lük Smidéliusz Dániel és 
Varga Viktória a gyerek I . kategór iában elsó', 
Szabó Zsolt és Horváth Anett a gyerek I I . kate
g ó r i á b a n s z i n t é n elsó', Balázs Dorottya és 
Skriba Eszter negyedik, Németh Árpád és Dávid 
Zsuzsanna felnőtt kategóriában harmadik he
lyezést ért el. 

Koszogovits Norbertet, a gyerekek edző jé t 
k é r d e z t ü k az e r e d m é n y e k r ő l és a ve r senyrő l . 

- K ö r ü l b e l ü l 100-120 p á r i n d u l t a verse
nyen, és egy e lég e rős mezőny alakult k i , en
nek e l l e n é r e a t ő l ü n k most m á r e l v á r h a t ó 
m ó d o n s ikerül t he ly tá l lnunk . A mi csoportja
inkban minden p á r n a k egyperces ko reog rá f i 
át kellett bemutatnia bevezetővel . Az e r e d m é 
nyekkel e l égede t t vagyok, de tudom, hogy van 
még mit jav í tani . Pé ldául sok a ta r tásbe l i hiba, 
m é g fe j lesz tenünk kell a kar- és l á b m u n k á t . 

- Legutóbb a városunkban, júniusban meg
rendezett táncversenyen elért sikereitek kapcsán 
hallottunk rólatok. Mi történt azóta veletek? 

- Talán é p p e n ennek a r e n d e z v é n y n e k kö
s z ö n h e t ő e n egyre t ö b b e n j e l e n t k e z n e k 
rockitanfolyamra, a klub l é t száma folyamato

san növekszik . Ú jabban két szombathelyi tán
cossal is bővül t az egyesü le t . Dávid Zsuzsan
na és N é m e t h Á r p á d szintén az én tan í tványa
i m , de Szombathelyen egy p á r é r t nem é r d e 
mes klubot a l ap í t an i , ezé r t most ők is celli szí
nekben versenyeznek. 

- Hogyan tovább? Milyen terveitek vannak a 
jövőt illetően ? 

- M i n d e n k é p p e n s z e r e t n é n k o r s z á g o s ver
senyen helyezés t e l é rn i . 

-A mostani eredményekhez gratulálunk, és 
reméljük, még sokszor hallunk rólatok. 

Kovács Nóra 

Pályázati felhívás 
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános liciten eladásra 

kínálja az 1839 hrsz.-ú, helyileg Sági u. 49. sz. alatt 
lévő 591 m 2 nagyságú építési telket. 

Kikiál tás i ár : 1 7 7 3 0 0 0 Ft . 

A licit időpontja és helye: 
1999. november 3., szerda 10 óra, 

a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozóterme. 

További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, 
illetve a 95/421-831-es telefonon kapható. 

M Á R V Á N Y 
C s e m p e , j á r ó l a p b e m u t a t ó t e r e m 

C e l l d ö m ö l k , M i k e s K e l e m e n u . 2 7 . T e l . : 9 5 / 4 2 1 - 0 6 2 

N e d ö n t s ö n ! 
C s a k h a m a r l á t t a k ü l ö n l e g e s csempe-, 

p a d l ó l a p k í n á l a t u n k a t ! 
B e m u t a t ó t e r m ü n k b e c s e m p é k , j á r ó l a p o k s z é l e s v á l a s z t é k á v a l 
á l l u n k r e n d e l k e z é s ü k r e ( Z a l a k e r á m i a Rt . , Koros spa , Imoda 

k e r á m i a t e r m é k e i k ö z ü l v á l o g a t h a t ) 
F ü r d ő s z o b a - b e r e n d e z é s e k , szani terek 

é s e g y é b k i e g é s z í t ő k k a p h a t ó k . 
Klurii csaptelep c s a l á d teljes t í p u s v á l a s z t é k a . 

Csempe-, j á r ó l a p r a g a s z t ó k , - f u g á z ó k 
s z é l e s s z í n v á l a s z t é k b a n k a p h a t ó k .  

CELLDÖMÖLK VAROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÉS A 

MÜLLEX-CELLDÖMÖLK KFT. 
„Gyűjtsd a papírt egy tisztább jövőért!" 

címmel ismét papírgyűjtési versenyt hirdet a celldömölki 
általános iskolák osztályai részére. 

A papírgyűjtési verseny 
1999. november 1-jétől 2000. május 31-ig tart. 

Az egész város területén gyűjtsétek össze az 
újságpapírt, a kartont, a csomagolópapírt stb. 

Az összekötözött hulladékpapírt a MÜLLEX Kft. 
Celldömölk, Temesvár u. 16. sz. alatti telephelyén lehet 

leadni minden páros hét csütörtökén 13-16 óráig, 
A verseny végén értékes nyeremények várnak benneteket. 

F Ő D Í J : 
ISKOLÁNKÉNT 1-1 OSZTÁLYNAK KIRÁNDULÁS, 

TELJESÍTMÉNYTŐL FÜGGŐEN: 

1-3 tonna leadott papírmennyiség után 1 napos osztálykirándulás (200 km) 
3-6 tonna leadott papírmennyiség után 2 napos osztálykirándulás (400 km) 
6 tonna feletti leadott papírmennyiség után 3 napos osztálykirándulás (600 km) 

Fogjon össze az egész osztály! 
Minél t öbb papírt gyűj tetek össze, annál nagyobb 

esélyetek van a győze lemre. 

Mindenkinek jó munkát kívánnak a verseny kiírói. 
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Hosszú távú együttműködésre alapoz 
a BakóTrex a világhírű Triumph céggel 

Juniálissal ünnepelték a cégalapítás ötödik évfordulóját 

A kilencvenes évek elején hazánkban 
bekövetkezett gazdasági változások okoz
ta földrengés következményeit nem kerül
hette el a nagyhírű Celltex sem. A szövet
kezet megrendülését fő leg az okozta, 
hogy megingott azoknak a nagyobb válla
latoknak a stabilitása, amelyeknek bér
munkátvégeztek. Új megrendelők, külföl
di üzleti partnerek után kellett nézni. 

A Triumph nyújtott segítő kezet 

Bakó László, a szövetkezet volt elnöke 
a jobb időket látott Celltex konfekció rész
legét szinte a romjaiból építette újjá. Eh
hez a nemzetközi hírű Triumph nyújtott se
gítő kezet. 1990 szeptemberében indítot
ták újra a varrodát, miután a kiválasztott 
dolgozók hazatértek az ausztriai átkép
zésről. Mindez még a Celltex égisze alatt 
történt, ám hamar kiderült, hogy a világ
hírű cég szívesebben működik együtt egy 
magánvállalkozással, mint egy nehezen 
körülhatárolható tulajdonosi szerkezettel 
rendelkező szövetkezettel, amely az idő 
tájt az átalakulás és az azzal együtt járó 
perek sorozatát volt kénytelen elviselni. 

A tapolcai üzem ünnepélyes átadásán a kép jobb 
szélén a cég tulajdonosa. Bakó László 

1994-ben - tehát éppen öt esztendeje -
Bakó László megalakí tot ta a BakóTrex 
Kft.-t, amelynek azóta is tulajdonosa és 
egyben ügyvezetője. ATrex utónév némi 
magyarázatra szorul. A „ tr" egyértelmű 
utalás a Triumph-kapcsoíatra, míg az „ex" 
betűszó azt jelenti, hogy a cég teljes egé
szében exportmegrendelésre végzi a bér
munkát. A kezdetektől mindmáig női és 
férfi fehérneműket varrnak. A kft. megala
kulása után egy évvel már új üzemet nyi
to t tak, méghozzá a Veszprém megyei 
Kertán. 1998-ban pedig Tapolcán is meg
kezdte a munkát a cég varrodája. 

Megtalálhatják a számításukat 

Jelenleg 350 dolgozót foglalkoztatnak, 
többségük - szinte nem is kell mondani -

női munkaerő, ahogy a cégtulajdonos 
meg jegyz i , f é r f i akbó l még egy f o 
cicsapatot sem tudnának kiállítani. A dol
gozói létszám lehetne akár félezer vagy 
annál több is, hiszen a munkaelláto*tság 
ezt megengedi, csakhogy kevés a város
ban és a környékén a szabad munkaerő. 
Bakó László szerint nehezen indokolható 
meg, miért járnak el a celli munkavállalók 
más városokba, hiszen a számításukat 
idehaza is megtalálhatnák. A szeptemberi 
bérek kifizetésekora szalag mellett dolgo
zók legtöbbje - természetesen a teljesít
ménytől függően - 40-50, sőt: egyesek 70 
ezer forintot vihettek haza, pontosabban 
találtak a bankszámlájukon, miután min
denkinek banki átutalással fizet a cég. A 
munkakörülményekre sem lehet különö
sebb panasz. Egymüszakos munkarend
ben reggel ó-tól délután 2-ig tart a mun
kaidő, a kismamáknak további kedvez
mény, hogy 7-re járhatnak dolgozni. Ha 
túlóra van, azt annak rendje-módja sze
rint fizetik, hétvégén viszont ritkán kell be
menni az üzembe. A cégvezető igyekszik 
honorálni a hűséget. Minden dolgozónak 
havonta ezer forinttal hozzájárul önkéntes 
nyugdíjpénztári tagságához, van tizenhar
madik havi fizetés is. 

Önsegélyező a lap , üdülési csekk 

S ezzel még nem ért véget a munka
helymegtartó intézkedések sorozata. Bakó 
László azt tervezi, hogy egymillió forintos 
tökével amolyan szolidaritási alapítványt 
hoz létre, amelyhez természetesen mások 
is csatlakozhatnak akár adójuk egy száza
lékának befizetésével, akár más felajánlá
sokkal. Ez az önsegélyező alap nyújt majd 
átmeneti pénzügyi támogatást a munka
vállalókat ért rendkívüli események ide
jén. Segítik például a dolgozók gyermeke
inek iskoláztatását. Ugyancsak megfogal
mazódott már a gondolat az ügyvezető
ben, hogy jövőre üdülési csekkhez is hoz
zájuthatnak a BakóTrex munkavállalói, s 
még egyéb kedvezményekben is részesül
hetnek azok, akik hűségesek a céghez. Ki
rándulni mehetnek például a kft. költsé
gén, amire már eddig is volt példa. 

Bakó Lászlót kemény, következetes, 
ugyanakkor toleráns vezetőnek ismerik a 
városban. Személyesen szokott segíteni 
annak, aki valamilyen problémával hozzá 
fordul, de ehhez azt is hozzáteszi: a piac
gazdaságban való részvétel sok esetben 
könyörtelenséget parancsol neki is. Más-
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Hosszú távú és szívélyes üdvözlet a Tríumph-tól 

különben nem csak egyes dolgozók, ha
nem az egész kollektíva elveszítheti a 
munkahelyét. S azt is nyomatékkal mond
ja: tapasztalatai szerint a magyar munka
adó másként áll hozzá a magyar munka
vállalók egyéni és kollektív problémáihoz, 
mint a külföldi tulajdonos. 

A szigorúság a minőségért van 

A szigorúság elsősorban a minőségre 
vonatkozik, hiszen a cég nem engedheti 
meg, hogy akár egyetlen egy hibásan el
készítettfehérnemű elhagyja az üzemet. A 
Triumph hosszú távú kapcsolatot ígért és 
ígér, így akár azok is a BakóTrextől mehet
nek majd nyugdíjba, akik mindössze né
hány éve szálltak ki az iskolapadból, de 
ehhez nemzetközi mércével mérve is kivá
ló minőségű munkát kell végezniük. 

László fontolgatja, hogy újabb 
üzeme(ke)t létesít, s ha nem talál itthon 
munkaerőt, esetleg külföldön terjeszke
dik, vagy pedig kárpátaljai és erdélyi ma
gyar munkavál lalókat „ lát vendégül" a 
hazai betöl tet len munkahelyeken. Ki
hangsúlyozza: a termelés bővítését nem 
személyes anyagi okok, hanem a fennma
radás érdekében kell szorgalmaznia. Ezt 
diktálja a piac, a gazdaság. Azt viszont ki
fejezetten személyes okokkal magyaráz
za, hogy igyekszik minden tőle telhetőt 
megtenni a jó munkahelyi közérzet kiala
kításáért és megtartásáért. Egyebek mel
lett azzal is, hogy a cég ötödik születés
napja alkalmából a nyáron Kertán meg
rendezett „össznépi" juniálishoz hasonló 
Összejöveteleket rendszeressé teszi, hogy 
a dolgozók ne csak a munkagépek mellett 
találkozzanak egymással. 

(X) 


