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Berzsenyi köszöntése
A költ<5 születésnapjára rende
zett idei, május 3-iki ünnepség
előtti napokban helyi forrásból
eredő pezsgésnek voltunk tanúi.
Gazdag programot ajánlott a
meghívó, és megszületett a HETYEI HÍRMONDÓ első száma,
amely egymagában is megható
akarásról adott példát. Az ünnep
re neves személyiségek érkeztek.
E kis írásban egy talán különle
gesnek ítélhető mozzanatról
adunk hírt, amely egy régi vá-

kezéshez egy bemutató kereté
ben. Négy grafika a Búcsúzás
Kemenesaljától címú versre han
golódik, majd ezt követik a Kö
zelítő tél, a Horác, a Vandái böl
csességhez (L, n.), A magyarok
hoz és a Bacchushoz című" raj
zok. A művész munkája hiányt
pótol két értelemben is. írhatjuk
- elsőként —, hogy emlékszoba,
szobor, vers, próza, tanulmány,
emlékbeszéd, zene stb. méltatta
Berzsenyit régmúltból folyvást

tartalomból

Alapítványt körkép (3.
old.) • Alsósági Tavaszl Napok (5. old.) •
Tényleg közös a közte*
rölet? (7. old.) • Tisztújí
tás után az IPOSZ (8.
old.) • Kulturális prog
ramok (9. old.) - Családi
teríték (10. old.)

Ballagom...
...szól a csengő ilyenkor, május táján, és a hétköznapok szürke
ritmusát megtöri egy pillanatra a ballagások ünneplőruhás mozgal
massága, majd az írásbeli vizsgák szorongó, később megkönnyeb
bült lélegzésektől telt atmoszférája. Szól a „Gaudeamus igitur",
szólnak a búcsú más dalai is, és bizonyára felmerül a diák-felnőttek
fejében, hogy van-e minek örülni valójában, és hogyan tovább? Mert
nehezen értek meg ők, és ebben nem ők a hibásak. Annyi mindent
láttak az elmúlt 3-4 évben, mely korábban másoknak egy emberöltő
alatt nem adatott meg. Láttak nagy igazságtételeket és előtte nagy
igazságtalanságokat, láttak romba dőlni kártyavárakat és néha
épülni légvárakat, láttak szorgosan forgatott köpönyegeket és azt is,
hogy vannak, akiknek már egy köpönyegre is alig telik. Oly sok
mindent láttak ők, és mégis emberré, legalábbis annak kezdetévé
lettek, tőlünk, miattunk, ellenünkre és tán értünk? Fiatalok, szépek,
h isz a fiatalság már magában is szép, és még felékesítheti az értelem
világa is.
Ballagom szól a csengő, középiskolások újabb generációja hagy
ja el az iskolát és indul mint — a mesebeli leg kissé bb fiú - szerencsét
próbálni, melyre bizony nagyon nagy szükségük lesz, sokkalta na
gyobb, mint bármelyik korábbi évben volt. Nagy László halhatatlan
sorai 'buknak elibém, melyek tán útravalóul is szolgálhatnak, ha
megfogadnák azokat a most útra kelők.
„IFJÚSÁG, SÓLYOMMADÁR, TIÉD A VILÁG ÉS TEÉRTED
VAN A VILÁG..."
M indörökkön-örökké.
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Idézet Berzsenyi tői az egyházashetyei templomban.

gyódás kikristályozódott lecsa
pódásaként is felfogható, gazda
gító, örökítő, Berzsenyi Dániel
költészetét megragadó művészi
vállalkozás. Amolyan köszöntés,
helyi, kemenesaljai rajongásból
születő utóéletápolás. Ismerve a
vajúdás hónapjait, az jut eszem
be, amit nagy költőnk írt, és a
helyei, a szülőfalu templomában
idéznek, reá emlékezve: „IS
TEN! KtT A BÖLCS LÁNG
ESZE FEL NEM ÉR, CSAK
TITKON
ÉRZŐ
LELKE
ÓHAJTVA SEJT: LÉTED V I 
LÁGÍT, MINT AZ ÉGŐ NAP,
DE SZEMÜNK BELE NEM
TEKINTHET."
így lényegült azzal a feladattal
NAGY ISTVÁN celldömölki
festőművész-grafikus tanár, ami
kor arról beszéltünk, hogy Ber
zsenyi verseire, különösen a BŰCSÜZÁS KEMENESALJÁTÓL
címűről készítsen egy sorozatot,
grafikát, örömmel tudathatjuk,
hogy elkészült a tíz darabból álló
sorozat, amellyel hozzájárulhat
tunk a mostani, hetyei megemlé-

napjainkig. Kisebb vállalkozá
sokban a helybéli ragaszkodások
értékteremtései sorolhatók még.
Most - s ez a másik vonás - a
grafika szülőföldi forráskútjából
nyújt szépséget, példát a kis k i 
állítás előtt megálló érdeklődők
számára. Nagy István vállalko
zása értőbb tekinteteknek lehet
tárgya, mi ehhez annyit tehe
tünk: örömteli érzés annak tuda
ta, hogy helyi művész e szerep
vállalásban közönsége elé léphe
tett.
Tervünk, hogy a hetyei kiállí
tás után a Sághegyen is bemutas
suk Nagy István sorozatát, s
majd lapunk is visszatér az alko
tásokra. Elképzelés, hogy végle
gesen a művek Egyházashetyére,
a Berzsenyi szülőházba kerülje
nek. Köszönetet mondunk ez
úton is a támogatóknak, az
összefogás méltóságának, hogy
ezzel a művészi vállalkozással a
Berzsenyi-hagyományőrzés és
Kemenesalja kultúrája tovább
gazdagodhatott.
Dala József

Celldömölk egy külföldi szemével
Interjú Henny Lodder úrral, Leiden város
nyugalmazott polgármesterével
A segítésnek több formája
létezik. Történhet anyagi, de
történhet eszmei eszközökkel
is. Az ilyen segítségnyújtás ke
retében járt városunkban és töl
tött el mintegy két hetet Henny
Lodder úr, Leiden város nyu
galmazott polgármestere. El
utazása előtt közvetlenül kér
tem holland vendégünket egy
beszélgetésre, melyben tapasz
talatairól, észrevételeiről kér
deztem.
- Hogy tetszett önnek Cell
dömölk?
- Nagyon élveztem az ittlé
tet, j ó lenne maradni még, de
nem ilyen sietve tenni a dolgo
kat, mint most. A program na
gyon zsúfolt volt, egy kicsit

fárasztó, és én már nem va
gyok fiatal. Az eltelt tíz nap
alatt több mint ötven emberrel
beszéltem Szombathelyen, Kő
szegen, Pápán, Keszthelyen,
Budapesten
és itt termé
szetesen. Jártam iskolákban,
főiskolákon, üzemekben, kul¬
t úr centrumokban, templomok
ban és még folytathatnám. Úgy
gondolom, minél többet látok,
annál több dolgot tudok észre
venni, és nagyobb valószínű
séggel támadhat egy jó ötle
tem. Persze azt is tudom, hogy
amit én most ennyi idő alatt
észrevehettem, az csak a jég
hegy csúcsa, a nagyobb dolgok
nem láthatók meg azonnal.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Celldömölk - egy külföldi szemével
(Folytatás az 1. oldalról)

- Mit gondol a celldömölki
gazdaság szerkezetéről és je
lenlegi helyzetéről?
- Ez nagyon nehéz kérdés.
Ittlétem során - mint már em
lítettem - , felkerestem mező
gazdasági üzemeket, egyéb
vállalatokat, üzleteket, vegyes
vállalatokat. Számos helyen
láttam jó kezdeti lehetőségeket,
melyek nagyban tudják segíte
ni a fejlődést, de ezek mellett
olyan dolgokat is tapasztaltam,
melyek gátolhatják azt.
- Hallhatnánk néhány jelen
ségről?
- Talán olyanokat monda
nék, ami nem pozitív. Már né
hány emberrel beszélgetve is
észrevettem, hogy hiányzik be
lőlük az optimizmus, ez pedig
nem jó. Baj még az is, hogy a
pesszimizmus ragályos, s az
egyik ember elkapja a másik
tól. Úgy viselkednek az embe
rek, mintha nem tudnák, hogy
milyen rossz helyzetben voltak
a nyugati országok a háború
után, s óriási munkával mivé

fejlődtek.
Magyarországnak
nem lesz elég öt év, mint a
nyugati
országoknak,
de
ugyanúgy teljességgel késztet
ve van arra, hogy keményen
dolgozzék és felépítsen egy új
országot. Bár azt is látom, hogy
az emberek inkább lelkesednek
egy családi házért, mint a bo
nyolult gazdasági helyzet meg
oldásáért. Nagy általánosság
ban nézve azonban mégis el
mondható, hogy láthatók a kez
detei egy új életnek.
- Tudna néhány jó tanácsot
adni?
- Úgy gondolom, hogy
mindent, amit meg lehet ten
ni, meg kell tenni. K i kell
használni
az
esélyeket.
Egyébként elég bonyolult a
helyzet, mert az embereket
nyomasztják a körülmények,
sietnének, jobb életet akarnak
rögtön a következő évben,
vagy akár a következő héten
is, ha lehet. Csak azt mondha
tom, hogy idő kell a dolgok
átgondolásához, és kellő át
gondoltsággal kell cselekedni.
- Mit gondol Celldömölk jö-

vőjéről? Nem feltétlenül 2-3,
inkább 15 év távlatáról?
- Egy kicsit olyan, mint a
zaccos kávé. Az embernek
először meg kell innia, hogy
láthassa a csésze alján a zaccot. Úgy érzem, sok ember
van itt, akik sokat tudnak a
jövőről, hát Ők lesznek majd
azok, akik belelátnak a kávés
pohár aljába is. Ismét csak a
háború utáni évekre tudok
először visszaemlékezni. T i 
zenhat éves voltam és nagyon
sok problémánk volt az első
években. Aztán jött a Marshall-segély, ami nagyon
fontos, de legalább olyan
fontos volt az a bizton
ságtudat, ami már a háború
alatt is erőt adott, hogy majd
felül tudunk kerekedni a ne
hézségeken.

MOLNÁR & MOLNÁR
Autójavító, Gépjármű- é s
Alkatrész-kereskedelmi Kft.
9500 Celldömölk, Tompa út 5 / A Tel.: 250

- A m i ismeretem az itteni
tapasztalatokon kívül van, azo
kat újságokból szereztem. De
tudom, hogy Magyarországnak
van egy olyan elnöke, akinek
van ötlete, s itt Celldömölkön
is élnek olyan emberek, akik
tudják, mi a jövő útja, s az

VÁLLALJUK
a benzinüzemű gépkocsik
környezetvédelmi
felülvizsgálatát
AZONNAL!!!

mi viszont minden nap[r--'-;;^:^::;;áj^^^
friss és tartós kenyerek,
* m S ü ~
pék- és fíriomsütemények ; ' ;^ÖS^
bőséges vójoszíékátk^
Iji

LÉGSZŰRŐK

•

te rmék

alpesi rozsos, qégvmagvas.és sárvári' kenyér,' korpás zsemle
/
/

/
/
/ KülöníaoM Izak •
töltelékes, Jévetes ós kelt tészták

/

/'

/

/

/

/

/ rfchu«l*m ,» i

kálácsok, tprtolopok, plskótatékercs, j
/pizzatészta mézesek, linzerek |

Alkalomra* j

habsOtemények j

1
OLAJSZŰRŐK •

Rozm:

25 féle kenyér,
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Eddigi tevékenységünk
új profillal bővült.
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- Vissza fog még térni C e
dömölkre, Magyarországra, i
lehetősége adódik?
- Nem tudom, hogy kapok
majd meghívást azok után :
hogy holnap elmondom a rés
letes értékelést az önkormán
zatnak. Ezt természetesen ü
fának szántam, s nyugodt
mondhatom, hogy turistáké
is szívesen jövök vissza M
gyarországra és Celldömölk
is.
- Lodder Úr! Köszönöm
beszélgetést, s remélem, a pro)
la szólt önből, amikor Cella
mölk szebb jövőjét emlegette.

fi Nap megtehet^

• DIAGNOSZTIKA • ALKATRÉSZ •

•

nagyon fontos, hogy beszélj'
nek is erről a jövőről. Persze
beszéd még nem egyenlő a ji
vővel, de ez lehet a kezdi
Celldömölk rendelkezik ázol
kai a lehetőségekkel, hogy e|
szép város legyen, szeressem
itt élni az emberek. Sok leh
tőség van az idegenforgalo
és a turisták fogadása terén, i
bizonyos idő elteltével a ga
daság területén is várható a fe
lődés.
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Tájékoztató az orvosválasztásról
Az 55/1992. (DX 21.) Korm. sz. rendelet értelmében az orvosválasztás
elősegítése céljából ezúton teszem közzé Celldömölk városban az orvosi
körzetek működési területének elhelyezkedését, a lakosság, orvosi alap
ellátását végzi háziorvosok nevét és képesítési adatait
Körzeti orvosok:
Az orvos neve és
képesítése
DR. BÉRDI GUSZTÁV
általános orvos

DR. GÁJER TATJÁNA
általános orvos
belgyógyász szakorvos

DR. GÁJER JÁNOS
általános orvos
tüdőgyógyász szakorvos

DR. IHÁSZ JUDIT
általános orvos
belgyógyász szakorvos

Az orvos neve és
képesítése
DR. IHÁSZ JUDIT
általános orvos
belgyógyász szakorvos

Az orvosi körzet működési területe
Széchenyi u.
Bartók B. u.
Ady E. u.
Kolozsvár u.
Petőfi u.
Arany J. u.
Nagyvárad u.
Nemesdömölki u.
Horváth E. u.
Csokonai u.
Batthyány u.
Pórdömölki u.
Mersevát község

Kölcsey u.
Ifjúság tér
Sági u. 12-ig
Hámán K. u.
Radnóti u.
Ostffy M. tér
Uzsok u.
dr.Géfin tér 11-17.
József A. u.
Ságvári u.
Marcalmajor

Pápai u.
Botond u.
Pozsonyi u.
Szabadság tér
Budai N. A. u.
Berzsenyi u.
Dózsa Gy. u.
Baross u.
Rákóczi u.
Koptik O. u.
Kossuth u. 18.
Király J. u. 2.
Temesvár u.
Csokonai u.
Kisdobos u.
Arany J. u.
Szalóky S. u.
Arad u.
Május 1. u.
Sági u. 12-tól
Kodály lakótelep
Fűztői B. u.
Árvalányhaj u.
Riczinger u.
Hársfa u.

Árpád u.
Petőfi u. 20-ig
Batthyány u. 16-ig
Buza J. u.
Kinizsi a.
Esze T. u.
Deák F. u.
Wesselényi u.

Gyermekorvosok:
DR. HLOTYÁK KATALIN
általános orvos
csecsemő és
gyermekgyógyász szakorvos

DR. ÁDÁM ILONA
általános orvos
csecsemő és
gyermekgyógyász szakorvos

Alapítványi körkép
(3. rész)
Sorozatunkat a, .Pápai Reformá
tus Kollégiumért" alapítvány is
mertetésével folytatjuk. Az alapít
ványról, annak céljairól és indítta
tásáról a legilletékesebb személy,
Szentpály-Juhász Imre reformá
tus lelkész beszélt,
- Az elmúlt negyven évben
megszakadt a református egyház
és az értelmiség kapcsolata. Ez na
gyon rossz, hiszen a történelemben
látható, hogy ez a kapcsolat elég
szoros volt. Azért hoztuk létre az
alapítványt, hogy az újonnan ala
kult Pápai Református Gimnázium
és Kollégium támogatásával meg
próbáljuk ezt a keletkezett szaka
dékot áthidalni. Elsődlegesen a re
formátus gyerekeket szeretnénk az
alapítvány segítségével Pápára el
juttatni, de nyitottak vagyunk má
sok számára is.
- A dolog érdekessége még az
is, hogy van svájci partnergyüleke

zetünk, amelynek tagjai egy cso
mó használt, jó állapotú ruhát
küldtek, és volt egy akciónk közö
sen a Vöröskereszttel, ahol ezeket
értékesítettük. Ezen a nagycsalá
dosok előnyt élveztek. így min
denki jól járt
- Mennyi az alapítvány tőkéje?
- Jelenleg százezer forint, ami
nem sok, de kevésnek sem mond
ható. Számlaszámunk a követke
ző": OTP Celldömölki Fiókja - 854
- 1124 ,A Pápai Református Kol
légiumért".
- Itt mondanám/még el azt is,
hogy ezzel az alapítvánnyal nem
az egyház hatalmi pozícióját kí
vánjuk erősíteni, hanem az embe
reknek akarunk szolgálni. Nyil
vánvaló az is, hogy azt szeretnénk:
akik oda járnak, azok később te
gyenek is valamit az egyházért
- Köszönöm a tájékoztatást!
R ozmán

Vörösmarty u.
Balassi B. u.
Zalka M. u.
Hunyadi u.
Nagy S. tér
Tompa M. u.
óvoda-köz
Akácfa u.

DR. FROMMER BARNABÁS Alsósági városrész
általános orvos

Kossuth u.
Kassa u.
Mikes K. u.
Gábor Á. u.
Mesteri u.
Úttörő u.
Április 4. u.
Belovári u.
Sándormajor
Hollósy J. tér
Gayer lér
Zrínyi u.
Vasút u.
Vágány u.
dr. Szomraky Z. u.

Az orvosi körzet működési területe

Dr. PÉTER KLÁRA
gyermekorvos

Kisfaludy u.
dr. Király J. u.
Vasvári P. u.
Szentháromság tér 1-7.
dr. Géfm L. tér 8-11.
Tátra u.
Izsákfai városrész

Sági u. jobb oldala 25. hsz-tól, bal oldala végig
Kodály Z. u.
Rendező pu.
Szentháromság tér
Mórilz S. u.
Kossuth u.
Zalka M. u.
Király J. u.
Akácfa u.
Budai N. A. u.
Vörösmarty u.
Wesselényi u.
Hársfa u.
Szabadság tér
Balassi B. u.
Dózsa u.
Árpád u.
Árvalányhaj u.
Fűztői B. u.
Deák u.
Riczinger u.
Petőfi u. 1. hsz-tól
Széchenyi u. kereszt.
Tompa M. u.
Batthyány u. 1. hsz-tól
Széchenyi u. kereszt.
Tátra u.
Vasvári P. u.
Baross u.
Pápai u.
Zrínyi u.
Hunyadi u.
Pozsonyi u.
Kisfaludy u.
Botond u.
Nagy S. tér
Bercsényi u.
Vasút u.
Kinizsi u.
Vágány u.
Esze T. u.
Hollósy J. tér
Buza J. u.
Rákóczi «.
Berzsenyi u.
Széchenyi u.
Bartók B. u.
Ady E. u.
Kolozsvár ti.
Petőfi u.
Arany J. u.
Nagyvárad u.
Nemesdömölki u.
Horváth E. u.
Csokonai u.
Batthyány u.
Pórdömölki u.
Koptik 0. u.
Kossuth u. 18.
dr. Király J. u. 2.
Temesvár u.
Csokonai u.
Kisdobos u.
Arany J. u.
Szalóky S. u.
Arad u.

Kölcsey u.
Ifjúság tér
Sági u. 12-ig
Hámán K. u.
Radnóti u.
Ostffy M. tér
Uzsok u.
dr. Géfin L. 11-17.
József A. u.
Ságvári u.
Marcalmajor

Alsósági városrész

Izsákfai városrész

Május 1. u.
Kassa u.
Mikes K. u.
Gábor Á. u.
Mesteri u.
Úttörő u.
Április 4. u.
Belovári u.
Sándormajor

A háziorvosok és házi gyermekorvosok ellátási kötelezettséggel rendelkeznek
a jelenlegi orvosi körzetük határain belül. Mérlegelhetnek viszont az ellátási
területükön kívül lakó betegek vállalása tekintetében. A 14-18 év közötti
személyek háziorvosának a gyermekorvos is választható.
Területi ellátási kötelezettség nélkül háziorvosi ellátást vállalnak:
DR. KISS ANNAMÁRIA
Celldömölk, Rákóczi u. 1.
általános orvos
(Vasútállomás)
DR. SZONTAGH PÁLNÉ
Celldömölk, Rákóczi u. 1.
általános orvos
(Vasútállomás)
Celldömölk, 1992. április 22.

Baranyai Attiláné dr.
jegyző
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Celldömölk önkormányzata április 29-én tartotta soros ülé
sét. Makkos István polgármester a két ülés közötti események
ről szólva elmondta: mivel a kórház Igazgatójának lemondását
korábban a testület nem fogadta el, az önkormányzat vezetői
levélben fordultak az Intézmény vezetőjéhez, hogy újra gon
dolja át döntését Az igazgató Jelezte, hogy visszavonja lemon
dását. Varga László Csabit alpolgármester beszámolt a Szent
György-napi ünnepségről és Javaslata alapján elfogadták,
hogy a „Celldömölk közbiztonságáért" alapítványt megemelik
10 ezer forinttal, amit a rendőrök jutalmazására fordíthatnak.
Baranyai Attiláné dr. jegyzőnő tájékoztatást adott arról, hogy
a hatosztályos gimnázium elutasítását követő fellebbezés ered
ményes volt, és 24 fővel a következő tanévtől indulhat az első
gimnáziumi osztály. Rendkívül nagy az érdeklődés: matema
tika és magyar irodalmi írásbeli felvételin kell megfelelniük a
jelentkezőknek. A központi intézkedéseket alapul véve vala
mennyi körzeti orvos, a gyermekorvosok (14-18 éves kor
között is), valamint a MÁV orvosai egyaránt elfogadhatják a
betegbiztosítási kártyát Celldömölkön. A MÁV különben az
idén végző 53 szakmunkástanuló közül egyetlenegyet sem tud
fogadni, de terveik szerint mindenképpen építenek peront a
celli vasútállomáson.

Rendezési terv:
történelmi városmagok előnyben
( A városközpont aktuális építészed és kommunális problémáiról
szóló előterjesztés szerint Celldömölk több önálló fejlődési erővel,
akarattal, lehetőséggel rendelkező településből nőtt össze. Az egye
sítés után ezek a feltételek részben spontán, részben irányított módon
megváltoztak. Az irányítottság oka nevezhető poUtikainak is, de
elsősorban a megtermelt és felosztható javak szűkösségéből adódott.
Celldömölk településszerkezetét többpólusú, ugyanakkor egyrnással
mégis összefüggő rendszerré kell szervezni, ahol minden központ
sajátos történeti jegyeket hordozna és természetes, önfejlesztő kö
zősséggé alakulhatna. Alsóságon és Izsákfán kívül a Romtemplom
környéke, az Ostffy tér, valamint a Szentháromság és Géfin terek
által határolt terűlet alkotja a leendő városmagokat? Minderről rész
letes ismertető található mostnai lapszámunkban.
Elfogadták az önkormányzat tulajdonának átmeneti szabályo
zásáról szóló rendeletet, amely tételesen tartalmazza a törzsvagyont, a vállalkozási vagyont, továbbá a még vitás, rendezendő
vagyontárgyak felsorolását
Az önkormányzat külkapcsolatairól szóló tájékoztató szerint a
legmaradandóbb együttműködés az ausztriai Neudauval alakult k i
képviselő-testületi, kulturális, illetve egyházi téren. A települések
méretei közötti különbség (Neudau 1200 lakosú) azonban akadá
lya a sokrétűbb kapcsolatrendszer kiépítésének. Más irányú pró
bálkozások (Ausztriában Maria Czell, Hollandiában Leerdam
stb.) eddig nem jártak együtt hivatalos kapcsolatfelvétellel.
A helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel foglalkozó
rendelettervezetet közmeghallgatásra bocsátják. A választópolgá
rok számáralapul véve a településen, illetve településrészen élők
10 százaléka kezdeményezheti kötelező érvénnyel helyi népsza
vazás kiírását Ez az egész városra vonatkozóan 1000, a celli
részen 750, Alsóságon 250, Izsákfán 50 főt jelent Népi kezde
ményezés (kötelező érvénnyel kell tárgyalnia a testületnek) esetén
5 százalék szükséges, tehát az előbbi számú választópolgár több
mint fele megjelenik és eredményes, ha a megjelenők többsége
egyféleképpen d ö n t

Gondozóházi csúcsforgalom:
10 ágyra 11 ellátott!
A Területi Gondozási Központ részéről Csizmaziáné Hubert
M á r i a javasolta, hogy a gondozóházi ellátás ideje az előírt
maximum 4 hónapot üres férőhely esetén a kihasználtság növe

lése érdekében két hónappal meghaladhassa. Dr. Ihász Judit
megemlítette már korábban is felvetett ötletét a térítéses ellátás
lehetőségének alkalmazásáról. Válaszában a TGK vezetője el
mondta, hogy erre csak ritkán kerülhetne sor, mivel a téli idő
szakban például a 10 ágyra több mint 11 ellátott jutott A
képviselők úgy határoztak, hogy az egészségügyi bizottság dol
gozza k i a térítéses szolgáltatás feltételeit.
Módosították a lakásügyi rendelet azon feltételeit, amelyek az
eredetileg fennálló 3,5 százalékot meg nem haladó kamatozású
lakásépítési, illetve -vásárlási OTP-kölcsöntartozások havi tör
lesztőrészleteinek megfizetéséhez adhatók, mert annak feltételei
a beérkező kérelmek alapján nagyon szigorúan lettek megállapít
va. A legújabb variáció szerint támogatás elsősorban azoknak a
családoknak adható, ahol az 1 főre eső havi jövedelem az 5500
forintot nem haladja meg, vagy a havi törlesztőrészlet több, mint
az adósok 1 havi átlagjövedelmének 25 százaléka. A megállapított
támogatási összeg visszamenőleg január l-jétől adható annak, aki
a kérelmet május 31-ig benyújtotta a lakásügyi hatósághoz, ezt
követően beérkezett kérelmek alapján megállapított támogatás
arra a hónapra adható először, amikor a kérelmet benyújtották
azzal, hogy a támogatás december 31-ig tart.
A képviselő-testület 1 millió 25 ezer forintot hagyott jóvá az
izsákfai faluház költségeinek kiegészítésére, aminek befejezését
a CELLSZOLG Kft. szeptember 30-ra vállalta.
A fiatal házasok és többgyermekesek lakáshoz jutásának támo
gatásával kapcsolatban Kustos Lászlóné pénzügyi osztályvezető
megjegyezte, hogy aggályai vannak a visszafizetésre vonatkozó
an, tekintettel arra, hogy néhány ezer forint/fő havi jövedelemből
képesek lesznek-e törleszteni a felvett pénzt.

„Május olyan hónap,
amikor érdemes valamit csinálni..."
A fenti mondattal Varga László Csaba kezdte mondandóját,
az egyesületek, kiscsoportok támogatása tárgyában, amikor a
május 11-17. között lebonyolítandó Alsósági Tavaszi Napok
költségeihez kért és kapott támogatást 25 ezer forint értékben. A
pénzügyi keret terhére a Kemenesaljái Szüret megrendezésére
250 ezer forintot az olaszországi Pagnaccóból érkező rockegyüt
tes fogadására 70 ezer forintot az Eötvös DSE-nek pedig az
olaszországi Teramóban sorra kerülő nemzetközi kézilabdatomán
való részvétel költségeihez 50 ezer forintot különített el.
Á képviselők az igényfelmérés után az alábbi utcákba fogadták
el az 1992. évi gázvezeték-építést Társulásos formában az ön
kormányzat pénzügyi támogatásával, valamint a beruházás lebo
nyolításával: Esze Tamás utca, Sági utca (Temesvár utcától
Iparvágányig terjedő szakasza), Sági utca (Vorosilov utcától a
Hegyi utcáig terjedő szakasza), Rákóczi utca (Petőfi-Deák utca
közti szakasza).
(Önerős építési formában a polgármesteri hivatal közreműködé
sével: Horváth E. utca, Nagyvárad utca, Radnóti utca, Széchenyi
u. (Arany-Batthyány u. közti szakasza), Táncsics utca, Uzsabánya
utca, Sikló utca, Marx K . utca, Barátság utca, Somogyi B. utca,
Dózsa u. (Kossuth u. felé), Óvoda-köz.
A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről szóló törvény
alapján a lakossági települési folyékony hulladék gyűjtése, ártal
matlanítása, hasznosítása 95 Ft/m összegben pályázati rend
szerben támogatott.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy ezen támogatási összeget
a mindenkori tevékenységet végző részére átutalja azzal, hogy
ennek meghatározott arányában a szolgáltató a lakossági díjból
engedményt ad.
A, szennyvíztisztító telep tervezésére megbízást kapott a Vas
Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat. A vállalt határidővel a
céltámogatások pályázatait idei évben be lehet nyújtani. Annak
(Folytatás a következő oldalon)
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megnyerése esetén az építés saját anyagi lehetőségeinktől is
függően 1993. évben megkezdődhet A tisztítómű építésével egy
időben célszerű a lakosságot közvetlenebbül érintő csatornaháló
zat társulati formában történő építését is megkezdem. Ennek első
ütemeként a képviselő-testület úgy döntött, hogy megrendeli a
város délnyugati térségének (Kassa utca és környéke, a Hunyadi
és Vörösmarty utcák térségének, valamint az Alsósági városrész)
nyomóvezetékeinek és átemelőinek megtervezését
A PROMO-INDRA CONSORCIO igényfelmérést végzett a
város területén. Az ingatlantársaság működési szabályzata leegy
szerűsítve a következő: Az ország egész területét átfogva vásárlói
klubokat hoz létre, ahol lakás átadását öt éven belül garantálja.
A vételárat a leendő tulajdonosok 10 éven keresztül havi meg
bontásban törleszthetik, kamatterhek nélkül. A városban az igény
felmérés két helyszínre vonatkozott Egyik helyszín a Gábor A.
u-Mikes K. u. sarok, ahol egy 5 lakást + üzletet magában foglaló
saroképület építhető. A másik terület a Hunyadi-Sági utcai sarok,
a volt zeneiskola és a temetkezési vállalat irodájának helye. Itt az
építészeti megoldástól függően 20-25 lakás és üzletek építhetők.
Az igényfelmérés megtörtént, és a konzorcium úgy ítéli meg, e
helyszínekre szervezhető az általuk garantált feltételekkel lakó-

Alsósági Tavaszi Napok
MÁJUS 11-17.
Május 11. (hétfő) du. fél 3 órakor
A Tücsök Bábcsoport bemutatója a Sági Úti Óvodában
Május 12. (kedd) du. 2 órakor
KRESZ ügyességi vetélkedő" a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola
sportpályáján
du. 3 órakor
BMX-bemutató
Helye: Berzsenyi L. Általános Iskola
du. 5 órakor
Repülőmodell-kiállítás megnyitása az Alsósági Klubkönyvtárban
Május 13. (szerda) du. 5 órától
Kövér-sovány, nős-nőtlen focigála a Berzsenyi iskola sportpályá
ján
Szkanderbajnokság du. 5-tól 7 óráig
Helye: Sági csárda
Fut a Ság este fél 8 órától
Gyülekezés a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola előtt
Május 14. (csütörtök) de. 9 órától du. 6 óráig
Árubörze az Alsósági Klubkönyv tárban
Ajándékmúsor idősebbeknek
Helye: Alsósági Idősek Klubja
Közreműködnek: a Celldömölki Néptánc Egyesület és Németh
Zoltán szintetizátoron
Május 15. (péntek) du. fél 6 órakor
Vallástörténeti előadás az alsósági római katolikus templomban
Előadó: Szabó Attila
Utána: Orgonahangverseny
Május 16. (szombat) du. 3 órakor
Folklómap a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola előtti parkban
Népzenei és néptánc találkozó
este 8 órakor
Az .Alapítvány Alsóságért" bálja
Belépőjegy ára: 220,- Ft
Május 17. (vasárnap) de. 9 órakor
Galambkiállítás, videovetítés, reptetés
Helye: Alsósági Klubkönyvtár
de. 10 órakor
Kutyabemutató a salakos futballpályán
du. 1 órakor
Motorcrossverseny
Helye: Alsóság Cigánydomb, homokbánya

házépítés. A továbblépés érdekében az önkormányzat mindkét
területen az eladási árat 2000 Ft/m -ben határozta meg.
A képviselő-testülethez Végh Ferenc Celldömölk, Vörösmarty
u. 20. szám alatti lakos szándéknyilatkozatot adott be, miszerint
autóvásárt tartana az eddig már bevezetett helyen és időben, ehhez
a képviselő-testület a Lakberendezési Áruház mögötti parkolónak,
mint közterületnek 1992. évre vonatkozóan a használati díját
50 000 forintban állapította meg. A területen a közterületfoglalási
engedélyben meghatározott időtartamban autóvásárt kell tartani.
A T. Ház zárt ülésen döntött a kiírt iskolaigazgatói pályázatok
eredményéről a tantestületi, illetve szülői véleménynyilvánítást
követően. Az Eötvös Loránd Általános Iskola esetében Lenner
Józsefné pályázatát 6 igen és 13 nem mellett nem fogadták el.
Az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatójává 18 igen és 1 nem szava
zattal Süle Ferencet nevezték k i 1997. július 31-ig. A Gáyer
Gyula Általános Iskola vonatkozásában Baranyai Sándor pályá
zatát 7 igen, 11 nem és 1 érvénytelen vokssal elutasították. Az
Eötvös és Gáyer általános iskolák izgagatói állására új pályázat
kiírására kerül sor.
[A képviselő-testület utolsó pontként egyetértett a városban egy
termálszállodára vonatkozó tanulmánytervnek a Mikon Kft-nél
történő megrendelésére 2,1 millió forint összegben.
Németh Tibor

Kresznerics Ferenc emlékére
Április 10-én Alsóságon a
részönkormányzat és a Római
Katolikus Egyházközség szer
vezésében emlékeztünk meg
Kresznerics Ferenc esperesplébánosról, a nyelvészet pro
fesszoráról, a Magyar Tudós

utcában névtábla (képünkön)
leleplezésével és avatásával ért
véget az ünnepi program, ahol
elhangzott Kresznerics Ferenc
nyelvtudományi munkásságá
nak méltatása. Nevéhez fűző
dik az első magyarul írt legtel

Társaság tiszteletbeli tagjáról
abból az alkalomból, hogy
180 évvel ezelőtt, 1812. ápri
lis 8-án kezdte meg tevékeny
ségét Alsóságon, s 160 esz
tendeje pihen az alsósági te
metőben.
Az emlékére tartott szentmi
sét dr, Koltai J e n ő esperes
plébános celebrálta. Megemlé
kezett egykori nagy elődje ál
dásos szolgálatáról, melyet az
alsósági gyülekezetben vég
zett, majd a misét követően a
résztvevők megkoszorúzták a
plébánia falán lévő emléktáb
l á t s a temetőben síremlékét.
Ezt követően a róla elnevezett

jesebb etimológiai szótár meg
alkotása. E munkássága elis
merése volt az is, hogy a Ma
gyar Tudós Társaság, a Tudo
mányos Akadémia elődje tag
jai sorába választotta. Ezt Ó is
nagyra értékelte, amikor így
nyilatkozott a társaságról:
„Nem győzök
elegendőkép
pen örülni, hogy megértem
ezen Társaság feltűnését, mely
től a Haza oly sokat vár, mert
a feltámadó magyar méltóság
nak, a haza boldogulásának pi
ros hajnala a magyar nemzet
örök fönnmaradásának
biztos
záloga."
Molnár Gábor
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A városközpont aktuális építészeti és
kommunális problémái (1. rész)
A város teljes területére
ez évben új általános rende
zési terv készül. A tervezési
munkát Sári István építész
mérnök úr vezetésével a
„Régió" Sopron B t végzi.
Június hónapban több la
kossági fórumra is sor ke
rül, ahol a tervezők az itt élő
emberek városrendezéssel,
városfejlesztéssel, üzemelte
téssel kapcsolatos gondjaira
lesznek kíváncsiak.
E fórumok sikeréhez pró
bál néhány gondolattal - ha
tetszik vitaanyaggal - hoz
zájárulni az áprilisi képvise
lő-testületi ülés elé került,
címében a jelenlegi írással
megegyező előterjesztés.
A Magyar Műemléki ABC
megfogalmazásában a város
központ a város üzleti, kulturá
lis, hivatali funkcióit ellátó in
tézményeinek legsűrűbb együt
tese. Könnyen belátható, hogy
egy százezres nagyságrendű te
lepülésen az egyközpontúság
nem igaz, még akkor sem, ha
legtöbbünk gondolatában pl.
Szombathely
városközpontja
hallatára valószínűleg ugyanaz
a terület képződik le. A való
ságban emellett léteznek még
más
csomózódási
pontok,
„központok" is (pl. Derkovits
bevásárlóközpont), ahol a vá
rosi hierarchiában ugyan ke
vésbé sűrű szövésű, de azért
központi jelleget öltő együtte
sek jöhetnek létre üzleti, közin
tézményi, szabadidős vagy
más, legtöbbször egymást átfe
dő funkcióval.
Ezek a központok kialakul
hatnak történelmi adottságok
folytán, vagy éppen az adott
kor várostervezési gyakorlatá
ból. Közös jellemzőjük a tö
megvonzás, szükségletük a
magasabb színvonalú építészeti
és kommunális megoldás, az
úgynevezett igényesebb rendezettségű városkép. A városkép
építészeti szempontból az épü
letek és utcák együttes képe,
amelybe beletartoznak a növé
nyek és a parkok, a közterüle
tek burkolatai, az épületek szí
ne, a közvilágítás fénye és v i 
lágítótestjei, az utcai árusítóhe
lyek, a közforgalmi megállók,
a pihenőpadok és járdák kiala

kítása, az üzletek kirakatszek
rényei és a kiállított tárgyak
elrendezése, az utcai gyalogosés közúti forgalom, az autópar
koló-helyek, az utca élete, tisz
tasága, a zajok és illatok. Ezen
benyomások szövedéke adja
meg érzetünket a településsel
kapcsolatban, és teszi szüksé
gessé a helyhatóság erő kon
centrálását a tömegvonzású
központi területekre. Különö
sen izgalmas kérdés ez a kisebb
városok esetében. Ezek zömé
ben a várostörténet folytán egy
jelentős fejlesztő erő, motívum
alakult k i . Ez lehetett pl. egy
vár, a maga birtokosságával,
egy folyón való átkelési lehető
ség, vagy más kedvező ese
mény, tény. A városok (telepü
lések) másik, talán kisebbik ré
szében nem volt ilyen erős mo
tívum, így a fejlődés több szá
lon indult el, vagy éppen a mai
igazgatási területű Celldömölk
esetében a település több, ad
dig önálló településből nőtt
össze. Ezeknek a kezdetben
önálló településeknek önálló
fejlődési erejük, akaratuk, lehe
tőségük volt, amik az összenö
vés, egyesítés után a dinamiku
sabb település és a maguk ro
vására megváltoztak, részben
spontán, részben irányítható
módon. Az irányítottság oka
nevezhető politikainak is, de
igazából elsősorban a megter
melt és felosztható javak szű
kösségéből adódott mind a fo
gadó, mind a fejlesztők oldalá
ról.

celli városrészen ez három
helyszínt jelent (Romtemplom,
Ostffy M . tér, Szentháromság
tér-dr. Géfin L . tér), Alsóság és
Izsákfa esetében pedig egy-egy
helyszínt.
Történetiségében a celli vá
rosrészen első a Romtemplom
környéke. Az egykori kutatá
sok szerint római korú villára
épült keresztelőkápolna kör
nyezetének mindig is meghatá
rozó eleme volt. Köré szerve
ződött a korabeli élet, a job
bágyházak, a gazdasági épüle
tek, a védősáncok és a temető.
A terület építészeti problémája
kettős, egyrészt a korabeli
együttesből kevés és az sem jó
állapotban maradt meg, más
részt olyan épületek jelentek
meg, melyek jelenléte nem kí
vánatos, akadályozza a rende
zést Kommunális szempontból
is szinte érintetlen a terület i l 
letve itt is a meglévő hálózatok
egy része még akadályozhatja
is a végleges hasznosítást. Min
denesetre a terület önkormány
zati feladatai az elmúlt évben
kikristályosodtak. Önmagát és
a korai vallástörténetet bemuta
tó szabadtéri múzeummá, szín
paddá kell fejleszteni magát a
templomot, környezetét pedig
a nem oda illő elemektől meg
kell szabadítani és telekalakítá
sokkal lehetőséget kell. adni az
új élet kialakulására. Ennek
szellemében elkészültek a terü
let telekalakítási és közművesítési tervei is, megvalósításuk
célfeladatként oldható meg.

Összegezve,
Celldömölk
esetében véleményem szerint
akkor járunk el helyesen, ha
egy városközpont helyett öt
egység helyzetét vázoljuk fel,
és erre az öt helyszínre próbál
juk koncentrálni lehetőségein
ket Ekkor a településszerkezet
egy többpólusú, ugyanakkor
egymással mégis összefüggő
rendszert alkothatna, ahol min
den központ magán hordozná
és büszkén viselné történeti je
gyeit, és természetes, önnönmagát továbbfejlesztő közös
séggé alakulna.

Történetiségben következő
elem a mai Ostffy tér, központi

Melyik ez az Öt helyszín?
Mindhárom városrészen a tör
ténetileg kialakult központ a

jellegének felélesztetése tűnik
a legnehezebb feladatnak. Épí
tészeti problémája, hogy az
1700-as évekig a ma meghatá
rozó temploma mint térszerve
ző nem létezett. A település
létét a Szombathely-Pápa or
szágútnak köszönhette, e mel
lett létesültek az első házak,
vendégfogadók. Az artikuláris
hely temploma is e mellé az
országút mellé épült, a környe
ző beépítés távolságban, szint
számban meg is adta számára
a kellő tiszteletet A teresedés,
intimitás tulajdonképpen akkor
romlott el, amikor a KisMáriaczellből kivezető út a je
lenlegi nyomvonalon haladva,
forgalmában mindig erősödve
itt kapcsolódott az előbb már
említett országúthoz. Ennek ki
váltása, a térfalak erősítése, a
zavaró elemek (pl. benzinku
tak, CELBA-bejárat) kiiktatása
a meghatározó feladat Külön
hangsúlyt kell fektetni a jelen
legi szervezési pontok, illetve
potenciális pontok sűrítésére.
Ezek a pontok lehetnek a Nemesdömölki u. 11. szám alatti
műemlék jellegű késő barokk
lakóház, a volt Eltz-kastély és
keit, maga a templom és a dömölki ABC.
Történetiségében utolsóként
alakult k i , de a központok hie
rarchiájában az első helyet fog
lalja el ,Kis-MáriaczeŰ törté
nelmi magja, a mai Szenthá
romság, Hollósy J. és dr. Géfin
L . terek.
(Folytatás

a következő számban)
ü u m m e l Ottó
osztályvezető

DR. MAROSFALVI FERENC
FŐORVOS
A CELLDÖMÖLK. MIKES U. 14. SZ. ALATTI

MAGÁNRENDELŐJÉBEN
A RENDELÉSI IDŐ
MEGVÁLTOZOTT
Az új rendelési Idő:
KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN
17 órától 19 óráig
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Beszélgetés Sebestyén
közterület-felügyelővel

László

Tényleg közös
a közterület?
Bizonyára senkinek sem kell bizonygatni, hogy mennyire
fontos közterületeink, parkjaink, utcáink tisztasága, s az sem
képezheti vita tárgyát, hogy állapotuk az egyik legékesebb és
hitelesebb bizonyítvány, mely kulturáltságunk vagy - ellenke
ző esetben - kulturálatlanságunk fokáról tanúskodik. Persze
lehet hangzatosakat mondani, gondolni, de ettől még nem
változik a helyzet. A valósághoz tartozik azonban, hogy már
kitaláltatott a közterület-felügyelet intézménye, amely illetékes
a fenti dolgokban. Városunk közterület-felügyelőjével, Sebes
tyén Lászlóval beszélgettem.
- Volt előzménye itt a városban az ön munkakörének?
- Egy 1987. évi előterjesztés alapján döntöttek a létrehozásáról,
s 1987 végén a megalakulás is megtörtént. Én egyébként ez év
január 1. óta töltöm be ezt a munkakört.
- Mit takar ez a munkakör? Mi az ön feladata?
- A város közterületein kell a rendet, a tisztaságot ellenőrizni,

figyelemmel kísérni. Meg kell próbálni megelőzni a különböző
rongálásokat, károkozásokat. Ezeken lenne a fő hangsúly, mert
amíg nem keletkezik kár, az pénzbe sem kerül. Figyelemmel kell
kísérni a közterület-foglalás jogosságát, szabályszerűségét, az
engedély nélküli árusítást, s legvégül a szabálysértőkkel szemben
a helyszíni bírság kiszabása, vagy feljelentés megtétele is az én
feladatom. Természetesen ez utóbbiakat minden esetben megelőzi
a figyelmeztetés - írásbeli vagy szóbeli - , és csak ezek után
jöhetnek az előzőleg említettek.
- Nagyon fontos és említésre méltó a zöldteriiletek és parkok
védelme, azok beszennyezésének megakadályozása. Ezen a téren
a legtöbb gondot a szabálytalan parkolás okozza. Ide tartozik még
a rendszám nélküli és sérült gépkocsik közterületen való tárolása,
mely főleg az utóbbi időben kezdett jellemzővé válni. Azt is meg
kell még jegyezni, hogy komoly gondot jelentenek a már említett
rendszám nélküli, valamint a 3,5 tonnánál nagyobb súlyú gépko
csik.
- Mi a tapasztalata négy hónap elteltével? Nagyon rendetlenek
vagyunk?
- Összességében véve nem. Az utcák, a parkok túlnyomó
többsége tiszta, rendezett. Persze ez attól is függ, hogy mikor
nézzük őket Van olyan is, hogy nyomon lehet követni egy

társaságot, pusztán a kiborogatott és felforgatott szemétgyűjtők
alapján. Sajnos előfordult már olyan is, hogy újonnan ültetett fát
törtek le. Korábban nagyon bosszantott, most már kezd normali
zálódni - a plakátragasztás. Ragasztanak mindenhova, falra, tele
fonfülkére, össze-vissza. Ezek egy részét már eltakaríttattam, de
maradt még, és jelennek meg újak is. A k i ezeket ragasztja,
ragasztatja, annak tudnia kellene, hogy ez szabálysértés, és 3000
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

- Van még egy nagyon súlyos probléma. Ez pedig az
engedély nélküli szemétlerakás, ami most már Celldömölk
vízgyűjtő területének tisztaságát is veszélyezteti. Külön is
elszomorító, hogy ez általánosan jellemző Celldömölktől A l 
sóságon keresztül Izsákfáig.
- Mit lehet tenni a bírságon kívül?
- Talán a bírság mellett is lehetne módot találni, ha a lakók
szólnának a közterület-felügyeletnek, mert más módon nehéz
elképzelni, hogy kiderül, ki vitte oda a szemetet Jelezzék azt is,
ha bármi olyan dolgot tapasztalnak, ami rontja az utca, a város
képét Értesítsenek, ha rongálást észlelnek, hiszen ha előbb jelzik
a fenti dolgokat, akkor előbb lehet intézkedni és előbb lehet
esetleg javítani is egyes dolgokon.
- És még egy nagyon fontos dolog. Az érintettek fogadják
megértéssel az esetleges felszólítást, amit én jogszerűen, vala
mennyiünk érdekében teszek, hogy a városunk szebb, tisztább
legyen.
- Köszönöm a beszélgetést, s kívánom, hogy minél kevesebb
munkája legyen, hiszen az azt fogja jelenteni, hogy szép és tiszta
a város, olyan, amilyennek lennie kell, amilyennek minden jóér
zésű ember szeretné.
R ozmán
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Éves közgyűlés és tisztújítás után az IPOSZ
Március 9-én megtartotta szokásos évi köz
gyűlését az IPOSZ helyi szervezete, ahol sor
került a tisztújításra is. Az újonnan megvá
lasztott elnököt, Varga László Csabát kér
deztük az elmúlt évről, valamint a tervekről.
- Hogyan értékelte az elmúlt évet a város
iparossága?
- A múlt évet megelőzően sokak szerint
arra lehetett számítani, hogy az LPOSZ fel
oszlik, mert nem lesz rá igény. Az elmúlt év
bebizonyította, hogy valamilyen közösséghez
tartozni kell, s ez azt is eredményezte, hogy
a tagok megtalálták a számításukat. Az adók,
a társadalombiztosítás, a helyi adók mellett
egy kisiparos nehezen tud létezni, mert ezek
könyvelése nagy terhet ró rá, holott 90 szá
zalékban a napi munka és a piacért való küz
delem köti le. Az LPOSZ mellett voksolt az,
hogy a könyvelési és adóügyekben tudott a
tagjain segíteni, ezáltal az egyébként kevés
idő is elég legyen. Jó lenne, ha az IPOSZ a
különböző' ipartestületek szövetsége lenne,
mert ez visszanyúlás lenne a céhekhez,
visszaállíthatnánk a tradíciókat,-hogy a mes
ter ne csak papír szerint legyen az, s meg
tudjuk védeni a tisztességes iparosokat a kon
tárokkal szemben. Ez utóbbi nagyon fontos
dolog, mert ilyen közterhek mellett nem lehet
olcsón dolgozni, de talpon mégis csak az ma
rad, aki olcsóbb. Átalakítható Shakespeare
stílusában a kérdés, miszerint: legálisnak len
ni (tisztességesen dolgozni) vagy legálisnak
nem lenni. A közterhek növekedése az utóbbi

folyamatot erősíti, és az ősi magyar reflexe
ket fogja beindítani, azaz rejtsem el, amit tu
dok, amim van, mint tettük azt a tatár, a török
vagy a Habsburg-időkben.
-Milyen tervei vannak ezen túlmenően sze
mély szerint?
- Azt látom, hogy a helyi iparosok, vál
lalkozók beruháztak, üzleteket építettek, gé
peket vásároltak és így tovább. Az ő érde
keiket mint önkormányzati vezető is kell,
hogy képviseljem azokkal szemben, akik a
várost átjáróháznak tekintik, illegális termé
keket forgalmaznak (piac például), melyek
olcsósága csak pillanatnyi megoldás, hiszen
ha a kis üzletek, vállalkozások bezárnak,
megszűnnek, az jóval drágább a városnak és
közvetve a lakosságnak, mint az az árkülön
bözet, ami jelenleg a piaci és a másik árak
között jelenik meg. Ennek a kettőnek van kozépútja, de annak megtalálása egy hosszú fo
lyamat
- Nem gondolja, hogy ehhez azért az üz
leteknek és a vállalkozóknak is partnernek
kellene lenniük? A jelenlegi tapasztalat nem
nagyon mutatja ezt a szándékot, s ez viszi a
vásárlókat a piacra.
- Ez a 22-es csapdája. Ezen egyszer át kell
lépni.
- Azt hiszem, hogy ezt azért nem a vásár
lónak kellene kezdenie.
- Ez csak kölcsönös, apró lépésekkel me
het előre.
- Más. Az IPOSZ mellett létezik már a Ke

Egyházi hírek
Római Katolikus Egyházközség
Május 10., vasárnap: elsőáldozás a fél 9 órai szentmise keretében
(felső tagozat).
Május 17., vasárnap: elsőáldozás a fél 9 órai szentmise keretében
(alsó tagozat).
Május 31., vasárnap: székesfehérváriak és móriak búcsúja. Ünnepi
szentmiséjük délelőtt 10 órakor.
Június 6., szombat, délelőtt 10 órakor: Dr. Konkoly István szombat
helyi megyés püspök bérmál.

*

Április 4-én este a református templomban egy szokatlan nevű ének
kar, a dunakeszi református gyülekezet „Egykortizenhárom" nevű ifjúsági
kórusa zengte meglepően újszerű hangszerelésben és szövegben írott lelki
énekeit. A szólamok telten szóltak, hangzásuknak dmarrúkája van, hord
ereje, de szempillantás alatt teremtenek csendes, meghitt pillanatokat,
öröméneklés volt ez, a szó legnemesebb értelmében. A közös öröm fel
szabadult és felszabadító élményében találkozott össze a kórus és a kö
zönség. Ezek a gyerekek nem csak a zenét szeretik, hanem egymást is,
a szeretet bibliai himnusza értelmében, amelytől a nevüket vették: I .
Korinthus 13! Van egy közös nyelv, a zene küldetés, ami összeköt lélektől
lélekig, s ez megújít megerősít megbékéltet, megvigasztal, és ők ezt
szívvel-lélekkel beleénekelték a hallgatók szívébe. Tanítottak, hogy a
hallgató nyájból újból daloló, zsoltáros éneket zengő nyáj legyünk, ebben
a lelket gyilkoló világban.
Április 5-én délelőtt a református templomban az istentisztelet kere
tében szolgáltak, majd délután egy sághegyi kirándulás után az evangé
likus templomban énekeltek.
Ugyanezen a napon a katolikus kegytemplomban a Liszt Ferenc Kórus
szolgált a délelőtti mise keretében áhítatot mélyítő, lélekindító, szívükből
szóló, szívekig ható énekléssel. Megszólalt ajkukon a íümnusz, ami tér
és idő távlatain túl egyetemes érvényű.

menesaljái Vállalkozói Szövetség és a Vál
lalkozói Kamara is városunkban. Milyen a
kapcsolatuk ezzel a két szervezettel?
- Alapító tagja vagyok a kamarának, s ami
a különbség és gondot okozhat, az a követ
kező. Az ipartestület elsősorban az egyéni
iparosoknak és az 1-2 főt foglalkoztató ipa
rosoknak a társulása, akik így vélik elintézhetőnek az ügyeiket. A vállalkozói szövetség
a több főt foglalkoztató, nagyobb tőkével ren
delkező erőket vonja Össze, s ennek megfe
lelő súllyal képviseli tagjainak érdekeit. A
vállalkozói kamarában angyobb erőt érzek,
hisz ez a nagyobb cégeket érinti, amelyeknek
megvan a sajátos profilja mind a gazdaság
ban, mind a nemzetgazdaságot érintő politi
kai életben is.
- Úgy látom, hogy ezen szervezetek közölt
- hogy finoman fogalmazzak - vannak bizo
nyos felszínen lévő és felszín alatti súrlódá
sok. Ennek óhatatlanul kárát láthatja a város.
Mit gondol, hogy lehetne ezen segíteni?
- A személyes kapcsolatom mindkét szer
vezet vezetőjével jó, és városi vezetőként is
kötelességemnek érzem, hogy a gazdasági te
rületen - ami nem a legjobb városunkban az erőket összefogjuk a közös cél érdekében,
azaz, hogy kedvező feltételeket biztosítsunk
a tőkebefektetőknek, ezáltal több munkahe
lyet teremtsünk, s jobb keresetek legyenek.
- Köszönöm a beszélgetést és sok sikert
kívánok új funkciójának ellátásában.

A Kemenesaljái
IPOSZ
^ fénymásolási lehetőség
biztosításával,
•

számítógépes
könyvelési lehetőséggel
(garantált diszkrécióval),

•0- valamint mindig aktuális
piaci információkkal
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• A Celldömölki Polgármesteri Hivatal szer
vezésével 38 kemenesaljai borosgazda veti részt
a Vas Megyei Borversenyen, melyet a Szóló
Jövésének Könyve emlékünnepen hagyomá
nyosan Kószegen tartottak. A sághegyi és kissomlyói borok jó eredményt értek el, elhozva 1
különdíjat, továbbá 5 arany, 14 ezüst és 16
bronz minősítést szereztek.
4- Folyamatosan végzik az adóbevallások hely
színi ellenőrzését a Celldömölki Polgármesteri
Hivatal dolgozói. Idei adóhatározatát május vé
géig mindenki megkapja.
• Horváth Tibor magánvállalkozóval oldja
meg a szennyvízszállítást az Ostffyasszonyfai
Önkormányzat. Ezzel a megoldással az eddigi
190 Ft/m -es szippantási díjjal szemben 45
Fi/m -es díjat fizet a lakosság. A köbméteren
kénti 95 Ft-os állami támogatást a Polgármesteri
Hivatal utalja át a vállalkozónak.
• Nagy sikerű és színvonalas programmal fa
lunap keretében emlékeztek meg Berzsenyi Dá
niel születésének évfordulójáról Egyházashetycn. Felavatták a falu címerét és zászlaját, majd
Fekete György MKM helyettes államtitkár
mondott beszédet az emlékünnepségen. A mű
velődési házban Fekete György, a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium helyettes államtit
kára nyitotta meg Sellyei Gábor belsőépítésziparművész kiállítását. Az emlékünnepségen és
délutáni műsorban felléptek: a Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola Vegyeskara, a Kőszegi If
3
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júsági Fúvószenekar, a szombathelyi „LU¬
DENS" Színkör, a celldömölki Berzsenyi Dáni
el Gimnázium Szavalóköre, a celldömölki TÜ
CSÖK Bábeggyüttes, a szombathelyi Paragvári
Úti Általános Iskola és a szombathelyi Néptánc
Műhely néptáncosai.
• Június első hetében, az Ünnepi Könyvhét
ideje alatt a PREMIER Könyvesbolt a Városi
Könyvtárban is biztosítja a legfrissebb ünnepi
könyvheti kiadványok árusítását.
• A celldömölki 410. Sz. Ipari Szakmunkás
képző Intézet 3. évfolyamos tanulója, Jóna Péter
a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen
géplakatos szakmában 2. helyezést ért el. Ezt
megelőzően megnyerte a Vas megyei versenyt,
s a győri területi döntőből jutott az országos
versenyre. Kiváló eredménye alapján a szak
munkásvizsgától mentesülve szakmunkás-bizo
nyítványt kapott. Szakoktatója: Somogyi Kál
mán, elméleti felkészítői Farkas Éva és Pajor
Gábor tanárok voltak.
• A bobai híd alatt 100 méterre, a merseváti
híd fölött 300 méterre bukógát készül, mely le
hetővé teszi a Marcal folyó vízszintjének állan
dó szinten tartását, ezáltal elősegíti a folyó élő
világának helyreállítását. Ezen gátak megépíté
sével a celldömölki Lokomotív Horgászegyesü
let régí kérése teljesül, jóllehet tény az is, hogy
térségünkben gyakorlatilag 5 bukógát építésére
lenne szükség, hogy tökéletesen visszaállítható
legyen a folyó eredeti állapota.
• Elnézést kérünk Nagy Istvántól, akinek a ne
ve legutóbbi lapszámunkban hibásan jelent
meg.

Fotókon

A karibi
szigetvilág
Mint az már megszokottá vált, időről időre
fotókiállításra invitálja az érdeklődőket a Keme
nesaljái Művelődési Központ. így volt ez április
3-án is, amikor Hans Gustav Ed Öcs burgenlan
di fotóművész kiállítása nyílt meg az érdeklő
dők előtt. A bemutató több mint egy hónapig
volt látható.
A művész rendszeresen állít ki városunkban,
s a hagyományoknak megfelelően ez a tárlata
is számos látogatót vonzott.
Ezen monstani és a korábbi - Brazíliát be
mutató - tárlata alapján elmondhatjuk, hogy
Hans Gustav Edócs vonzódik az egzotikus té
mák iránt, s mégis szemmel látható a változás
a Brazíliát bemutató kiállítás óta. Akkor ponto
san e sorok írója kifogásolta, hogy csak a szépet,
az élet napfényes oldalát mutatta be harsány
színekkel a művész. Milyen jó, hogy most rá
cáfolt az akkori kritikára, hiszen mostani képeit
a kevésbé harsány színek, a szűrt fények és a
realista ábrázolásra való törekvés is jellemzik.
Elmondhatjuk, hogy Hans Gustav Edőcs jóvol
tából megláthattuk a karibi szigetvilágot - fény
ben és árnyékban.

Kulturális programok ^
Kemenesaljái Művelődési Központ

fű tűm <&

Tisztelt
Vásárlónk!

A CSOMA SUTODÉ
naponta kétszer kínál Önnek

FRISS KENYERET,
PÉKSÜTEMÉNYT
a már megszokott jó minőségben,

REGGEL 6 ÓRÁTÓL ÉS
DÉLUTÁN 14 ÓRÁTÓL
a Koptik Odó u. 18. sz. alatti
kenyérboltunkban

Május 16., szombat de. fél 10-től a Kemenesaljai Baráti Kör soros
találkozója és a kör által meghirdetett tanulmányi pályázat díjainak ün
nepélyes kiosztása.
Május 16., szombat délután 17 órakor: fórum az abortuszról. Vendégek:
Rózsa Edit és Eörsi Mátyás.
Május 19., kedd este 7 órakor „Az élet dolgai" címmel Zorán koncert,
amelyen bemutatásra kerül az előadóművész új nagylemeze.
Május 31., vasárnap délután 3 órakor színházi autóbusz indul Győrbe
az .Jmádok férjhez menni" című operett előadására. Részvételi díj: 300
forint. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a Kemenesaljai Művelődési
Központ 11-es számú irodájában.
Június 16-ig látható Hanser Beáta gobelinművész kiállítása.

Ádám Jenő Zeneiskola
Május 15-, péntek este 6 órakor a szombathelyi Derkovits Gyula Al
talános Iskola tanulói rajzkiállításának megnyitása, majd tanári hangver
seny.
Május 20., szerda este 6 órakor hetedik növendékhangverseny.
Május 22-23., péntek-szombat: részvétel Szolnokon az Ádám Jenő
halálának 10 éves évfordulója alkalmából rendezendő országos találko
zón. Közreműködnek a zeneiskola szólistái és énekesei.
Május 30., szombat este 7 órakor nemzetközi kórustalálkozó - az
olaszországi Pagnacco város vegyeskara és a Liszt Ferenc Vegyeskar
közreműködésével. Helye: Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola
aulája.
Május 31., vasárnap délelőtt 10 órakor: a Liszt Ferenc Vegyeskar köz
reműködése a 10 órás szentmisén a római katolikus templomban.
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A 2000. év olvasóiért
Szerkeszti: B. Horváth Cecília

Könyvvásár!
CSAK AZ EREDETI ÁR 20%-ÁÉRT A
VÁROSI KÖNYVTÁR DUPLUM ANYA
GÁBÓL 1992. május 18-2Z között, naponta
8-16 óráig.
flatoíír.-Ceudömölk, Mikes Kelemen u. ló.sz.
és a Fiókkönyvtár: Celldömölk, Mikes Kelemen
u. 18. sz. alatt

Nemcsak a könyveknek, hanem a könyvtáraknak
is megvan a maguk sorsa! Miért idézzük az ismert
latin mondás hangulatát? Évente jelenik meg a „Vas
megyei közművelődési könyvtárak számokban" cí
mű hivatalos kiadvány, amelynek legfrissebb füzete
az 1991-es esztendő adatait tartalmazza, összeállí
tásunkkal néhány komoly problémára kívánunk rá
világítani
A viszonyítás kedvéért jelezzük, hogy a celldö
mölki Városi Könyvtár dokumentumbeszerzési ke
rete 1981-ben 208 460,1984-ben pedig már 239 659
forint volt Könyvtárunkban az állománygyarapí
tásra fordítható összegnek az ellátandó népesség
hez viszonyított aránya Vas megye többi városi
könyvtárához képest indokoladanul hátrányos
helyzetet tükröz. Jogos ez a megállapítás, hiszen
az olvasóarány és a szolgáltatások egyéb mutatói

Olimpiai fejtörő
(Második forduló)

Népesség

Celldömölk
Körmend
Kőszeg
Sárvár
Szentgotthárd
Vasvár

12050
12165
11939
15 688
8 653
5 655

Állománygyarapítás
(Ft)

Beszerzési kv óla
(Ft/lakos)

226737
472299
345 907
540 953
273 419
270 293

Májusi szólások,
közmondások
3. kérdés: Nemrégiben Ünnepeltük Széchenyi
István születésének bicentenáriumát Köztudott,
hogy a „legnagyobb magyar" szívesen sportolt
Sorolja fel azokat az olimpiai sportágakat, ame
lyeket Űzött!
4. kérdés: K i nyerte a magyar sport eddigi
utolsó olimpiai aranyérmét?
I^V- BAB - helyes ültetés, ideális trágyázás,
gyorsabb csírázás. Szükséges: tojáshéj vagy
fahamu. A felaprított tojáshéj nagyon jó trá
gya a bab számára. A frissen beültetett ágyá
sokat legjobb fahamuval trágyázni. Szüksé
ges: tej, víz. Ha a babmagot éjszakára tejes
vízbe tesszük, sokkal gyorsabban kicsírázik.
BORSÓ - ideális trágyázás, gyorsabb csí
rázás. Szükséges: tojáshéj vagy fahamu. A
szétmorzsolt tojáshéj kiváló trágya a borsó
nak. A fahamu jó szolgálatot tesz a borsóve
tésnél. Szükséges: tej, víz. A 24 óráig tejes
vízben áztatott borsómagok gyorsabban csí
ráznak.
BURGONYA - több termés. Szükséges:
tyúktrágya. Az ősszel kihelyezett, földbe ásott
tyúktrágya kitűnő a burgonyaágyás számára.
CSALÁN - egyszerű szedés. Szükséges:
gumikesztyű. A csalánt könnyen leszedhet
jük, ha alulról fogjuk meg a növényt. Ha nem
akarunk kockáztatni, akkor legjobban gumi
kesztyűvel védhetjük magunkat.
EPER - nagyobb hozam, ideális vegyes
kultúrák. Az eper nagyobb hozamot ad, ha
több fajtát ültetünk el.
FEJES SALÁTA - jobb fejlődés. Szüksé
ges: víz, csomagolópapír. A fejes saláta nem
szökik olyan gyorsan a magasba, ha a forró
évszakban nedves csomagolópapírral takar-

tekintetében a celldömölki Városi Könyvtár eléri
a megyei átlagszínvonalat. Talán nem mellékes az
sem, hogy mennyi főfoglalkozású könyvtáros (va
lamennyien felsőfokú végzettségűek) próbálja meg
napról napra szakmai tudásának legjavát nyújtva
pótolni a gyűjtemény nem megfelelő szintű fej
leszthetőségéből eredő hiányosságokat A számok
önmagukért beszélnek.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a
vázolt helyzet hosszabb ideje tartó finanszírozási
elégtelenség „eredménye". A gondok tehát egy
szerűen a beszerzési kvóta megyei átlagra eme
lésével és szinten tartásával nem orvosolhatók. A
terápiát azonban illene elkezdeni - az ezredvég
celldömölki könyvtárhasználóinak érdekében...
Németh Tibor
könyvtáros

Májusi eső aranyat ér.
Ha májusban háromszor elegendő eső esik,
három évre elegendő termés lesz.
Május a legjobb nevelő hónap.
Ha a hangyák ide-oda futkosnak, vagy a
kemény utat kifúrják, eső lesz.

Tanácsok
kertészkedőknek
juk le. A magasra ültetett palánták jobban
fejlődnek és kevésbé rohadnak el.
GYÜMÖLCSFÁK - jobb és több termés.
Szükséges: nyfrfalevelek, víz. Ha a gyü
mölcsfákat ötszörös hígítású nyírfalc vél lével
permetezzük be, nagyon puha bőrű és szép
héjú gyümölcsök teremnek.
HÓNAPOS RETEK - fejlődés. Szüksé
ges: só. A hónapos retek jobban fejlődik és
védett a kártevőktől, ha kiültetés előtt kissé
megsózzuk a földet.
METÉLŐHAGYMA - trágyázás. Szük
séges: kávézacc. A tő köré felülről bekapart
kávézacc a legjobb trágya.
PARADICSOM - védelem. Szükséges: le
fölözött tej, víz. Ha a paradicsomtövet hetente
egyszer bepermetezzük lefölözött tej és víz ke
verékével (fél liter tej 4 liter vízhez), jól fejlődik
és védett lesz a betegségekkel szemben.
PETREZSELYEM - egyszerű gondozás.
Szükséges: forrásban lévő víz. A petrezse
lyem jobban nő és kevésbé érzékeny a beteg
ségek és a kártevők okozta bajokkal szemben,

18,8
38,8
29,0
34,5
31,6
47,8

Egy könyvOlvasóarany (%) FóTogl
(Olvasó/lakos) könyvtárosok
tarosra
száma
esd olv. száma

16,8
19,1
21,9
15,6
11,7

6
11
12
13
7
7

337
211
218
188
144
93

4. - Flórián leköpi a krumpli vetőket.
7. - Szaniszló veri a diót, (Gyakran elfagy ezen
a napon.)
12-14. - Szervác, Pongrác, Bonifác
Három fagyos szentek.
Hogy ne bántsák a szőlőt,
Füstöljenek kendtek.
25. - Orbán megeszi a babot (Elfagy.)
N. L.

ha kiültetés előtt bőségesen megöntözzük az
ágyást forró vízzel. Szükséges: víz, hagyma
héj. Ha időnként hagymáié lefőzött levét
használjuk locsolóvíznek, rendkívül szépen
fejlődik a petrezselyem.
UBORKA - gyorsabb csírázás. Szükséges:
tej. Az uborkamagok jobban csíráznak, ha
ültetés előtt legalább egy napig tejben áztatjuk
Őket. Szükséges: üveglapok. Ha üveglapokat
teszünk a növény alá, nem rothad meg az
uborka, a talaj pedig megőrzi a növény fejlő
déséhez szükséges nedvességet és meleget
UBORKA - jobb fejlődés, keserűségének
megelőzése. Az uborka jobban fejlődik, ha
hajtáscsúcsát az ötödik levél felett mindig le
vágjuk. Szükséges: langyos víz. Ha az uborkát
gyakran öntözzük langyos (sohasem hideg)
vízzel, nem képződik benne keserű anyag.
VÖRÖSHAGYMA - ideális ültetés és le
szedés. A vöröshagyma jobban érik és ellenál
lóbb, ha betakarítás előtt száraz talajban van.
A vöröshagymát csak napos és száraz időben
szedjük le. Néhány napra tegyük alsó felével
fordítva a száraz földre, mielőtt az árnyékba
tennénk, hogy kiszáradjon.
ZELLER - egyszerű fehérítés, jobb növés.
Ha a zeller kb/30 cm magas, föld felhalmozá
sával védjük a levélszárakat a fénytől. Ettől
szép fehér és jóízű lesz a zeller.
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PROGRAM
A sághegyi hegyközségben végzendő feladatokra
1. A szőlősgazdák számba
vétele (tulajdonjog szerint) és a
hegyközség jelentőségének tu
datosítása széles körben.
2. A három önkormányzat
már egyeztetett egyetértése ér
telmében egy hegyközség lét
rehozása célszerű, arányos
képviselettel: Celldömölk-Al
sóság, Mesteri, Kemeneskápolna önkormányzatai által.
3. A hegyjogszabály, hegy
törvény kidolgozása (Hl. biz.
feladata).
4. A hegyközség ez évben
való létrehozása, összehívott
hegygyűlés és levél utáni érte
sítés, visszajelzés alapján.
5. A hegyközség testületének
kialakítása, hegybíró és borbí
rók, hegypásztorok megválasz
tása.
6. A hegyközség megalaku

lása napjának kitűzése, a
„Sághegy napjának" a kimon
dása. (Külturális rendezvé
nyek, események távolabbi
érdekében.)
7. Rendezni szükséges a sző
lősgazdák adóztatásával kap
csolatos kérdéseket az illetékes
önkormányzatokkal. A befolyt
adók hegyre való fordításának
megállapítása tárgyában.
8. Közmegegyezés alapján
a legfontosabb teendők meg
határozása, mely útszakaszok
korszerűsítése kap elsődleges
séget, a villamosítás lehető
ség szerinti folytatása, a hegy
tisztaságának, rendjének biz
tosítása stb.
9. Az új hegyközség vezető
ségének teendője:
a) tisztázni a tájvédelmi kör
zettel való viszonyt, jogokat,

kötelezettségeket és az együtt
működés formáit,
b) a hegy belterületén lévő
állami tartalék területek hova
tartozását,
c) épületek helyzetét, tu
lajdoni j o g á t (Turistaház,
volt tanácsi pince, Bagoly
vár stb.),
d) együttműködés eseüeges
formáit a katonasággal,
e) a pálinkafőző végleges
sorsának a rendezését,
f) az illetékes vadásztársa
sággal a vadkárok és időközön
kénti szükséges levadászás
rendjét kialakítani,
g) az alapítvány a Sághe
gyért szervezettel való közös
tevékenység megkezdése,
h) a hegyet körülvevő fontos
útszakaszok
gondozásának
egyeztetése a mindenkori érde

kelt tulajdonosokkal (tsz-ek,
magánszemélyek),
i) rendezni a tudományos és
kulturális
megmozdulások
rendjét, időpontjait a sághegyi
szőlősgazdák érdekében, vé
delmében,
j ) az egyre égetőbb tulajdon
védelem érdekében a polgári
védelemmel és a rendőrséggel
való együttműködés biztosí
tását.
A sághegyi hegyközség
előkészítő bizottsága
program kidolgozásának
albizottsága*

* A hegyközség létrehozásáért a he
lyi önkormányzatok több erőfeszítést
tellek, ésremélhetőlegez évben a szer
vezet létrejöhet. Ehhez volt fontos,
hogy a fenti elképzeléseket olvasóink
és az érdekeltek számára lapunkban
két részletben leközöljük.
(DJ)

Anyakönyvi hírek
Kényes i
Születés: Tőke József és Kopá
csi Veronika fia: András Raj
mond.
Halálozás: Gábor József, Nóvák
Sándor.

Születés: Kiss Lajos József és Sü
tő Magdolnafia:Richárd, Gócze Im
re és Tóth Erika Zita leánya: Evelin,
Péter Tibor és Németh Gyöngyi fia:
Olivér, Nagy Károly Zoltán és Vörös
Ilona fia: Károly Róbert, Hideg Já
nos és Szálai Ildikó fia: Ádám János,
Nagysimonyi
Farkis Sándor és Németh Valéria fia:
Születés:
Iván László és Péntek
Milán, Orbán László János és Obráz
Krisztina
fia:
László.
Katalin leánya: Rebeka Katalin,
Nagy Antal és Németh Beatrix Er
Mesteri
zsébet fia: Richárd Jácint, Kazári Ist
ván és Czüinger ndikó fia: Bence,
Születés: Németh István és So
Dózsa József és Balogh Viola fia: mogyi Szilvia leánya: Eszter.
Ákos, Palotai Gábor József és Fekete
Ildikó fia: Gergő.
Házasságkötés: Horváth Jolán és
Születés: Bogdán Sándor és
Szabó Csaba, Kiss Ágota Tímea és Horváth Katalin leánya: Csilla Er
Balogh László Tibor, Németh Zsu zsébet
zsanna és Varga György József, Hor
váth Ildikó és Boros Gyula, Horváth
Lívia és Tarczi Csaba, Hujber Edit
Születés: Kovács László Gábor és
és Fülöp Attila András, Kiss Klára és
Bak Mária leánya: Dóra,
Szabó Csaba.
Halálozás: Nagy Sándor, Szávai
Duka
Miklós, Takács Sándomé Nagy An
na, Baranyai Elek, Szabó József,
Születés: Leitner Sándor és Gö
Zsugonits Istvánná Gruff Ilona, Ko rög Erzsébetfia:István.
vács Gyuláné Szabó Rozália.
Jánosháza
Születés: Kiss Jenő Tamás és
Varga Éva leánya: Violetta.
Kcmenesszenlmárton
Halálozás: Erdélyi Gyula.

EgyMzaímetye
Születés: Mészáros József és Né
meth Szilvia leánya: Kinga.

Ktek
Halálozás: Sebestyén Kálmánné
Ti ma Irma.

Promo-lndra

I N G A T L A N

CONSORCIO

T Á R S A S Á G

10 ám

\tU^Utffyfáud.

Lakáshozjutás
kamatmentes

részletfizetéssel!

AJÁNLATUNK CELLDÖMÖLKÖN:
• Gábor Áron u.-Mikes K. u. sarok
- társasházi lakások
• Hunyadi u.-Sági u. sarok
- társasházi lakások
Bízzon magában. Dlzzonaiővőjében-tilzion meg bennünk! •

...ÉS

ÖSSZEJÖN

.

MINDEN!

KÉRJEN BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST
szombathelyi irodánkban, R ó z s a F . kit

(TelQfon: 13-751/11. 35)
Kérésére munkatársunk felkeresi.

2.
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4- SPORT 4- eredmények - események 4> SPORT <0Teramóba

készülünk

(Nyílt levél)
Mi, az Eötvös Loránd Általános Iskola
fiú és leány kézilabdázói, az idén szeret
nénk eljutni az olaszországi Teramóba,
ahol minden évben gyermek és ifjúsági
kézilabda-világfesztivált rendeznek A vá
ros tátja vendégül az öt világrész fiatal
kézilabdázóit, köztük nagyon sok magyar
csapatot is. Iskolánk kézilabdázói az elmúlt
években szép sikereket értek el. Ezért me
rünk a nyilvánossághoz fordulni, és kérni
magánszemélyeket, vállalkozókat, gazdál
kodószerveket, egyesüleleket, hogy anyagi
lag següsék elő utazásunkat.
Csapataink részvételi költsége 250 ezer
forint, mely összegnek több mint a fele
rendelkezésünkre áll rendezvényeink bevé
teléből, az Önkormányzat támogatásából.
Pénzünket a Teramo '92 bankszámlán he
lyeztük el. Kérjük azokat a magán- és
természetes személyeket, akik örülnek sike
reinknek, kedvelik a sportot, támogatásai
kat juttassák el az OTP 854-1125 számú
csekkszámlánkra. A legkisebb összeget is
előre megköszönjük, hisz minden forint kö
zelebb visz bennünk álmainkhoz, Teramóhoz.
Takács Balázs és Joó Balázs,
az Eötvös DSE kézilabdázói

Atlétika
- Az alapfokú megyei összetett középiskolás egyéni és
csapatbajnokságon, melyet április 22-23-án Szombathelyen
rendeztek meg, a celldömölki gimnázium versenyzői az aláb
bi érmes helyezéseket érték el:
Leány, I. osztály: 2. hely 6041 pont, II. osztály: 3. hely
6ZS6 pont, tn. osztály: 3. hely 5445 pontFiú, I. osztály: 2. hely 6309 pont, n. osztály: 3. hely 6275
pont, m. osztály: 2. hely 7434 ponL
Leány egyéni, L osztály: 2. Hűlik Hajnalka 1368 pont.
Fiú egyéni, I. osztály: 2. Busznyák Csaba 1405 pont, D.
osztály: 2. Varga Norbert 1244 pont, 3. Márkus Tibor 1221
pont, ül. osztály: Z GaraiZoárd 1511 pont.
- Május 4-én került megrendezésre az általános iskolások
részére kiírt alapfokú és diákolimpia három-, négy- és ötpróba
verseny. Eredmények:
Három próba: Leány összetett csapatbajnokság: I .
Celld. Eötvös 1435 pont, 2. Celld. Gayer 1321 pont
Fiú összetett csapatbajnokság: 1. Celld. Eötvös 1507
pont, 2. Celld. Gayer 1199 pont, 3. Kernenesmagasi 1115
pont.
Leány egyéni bajnokság: 1. Kiss Andrea (Eötvös) 361
pont, 2. Fábián Melinda (Gayer) 320 pont, 3. Kiss Veronika
(Eötvös) 297 ponL
Flú egyéni bajnokság: 1. Czirók Norbert (Eötvös) 347
pont, 2. Bán-Korsós László (Eötvös) 310 pont, 3. Nagy
Zoltán (Eötvös) 292 ponL
Négypróba: Leány összetett csapatbajnokság: 1. Celld.
Gayer 1211 pont, Z Celld. Eötvös 1143 pont, 3. Jánosháza
767 pont.
Fid összetett csapatbajnokság: 1. Celld Eötvös 1264
pont, 2 Celld. Gayer 1188 pont, 3. Jánosháza 806 ponL
Leány egyéni bajnokság: 1. Takács Katalin (Eötvös) 274
pont, 2. Párám' Zsuzsanna (Eötvös) 271 pont, 3. Németh
Csilla (Gayer) 261 ponL
Fiú egyéni verseny: 1. Gulyás Balázs (Eötvös) 347 pont,
2. Páli Attila (Gayer) 296 pont, 3. Kormos Tamás (Gayer)
288ponL
Ötpróba: Leány összetett csapatbajnokság: 1. Eötvös
1579 pont, 2. Gayer 1352 ponL
Fiú összetett csapatbajnokság: 1. Eötvös 2015 pont, 2.
Gayer 2001 pont
Leány egyéni bajnokság: 1. Bella Nóra (Eötvös) 510
pont, 2. Fogszlinger Csilla (Gayer) 316 pont, 3. Dindics
Katalin (Gayer) 305 ponL
Fiú egyéni bajnokság:
1. Orbán Krisztián (Gayer) 508 pont, 2. Nagy Tivadar
(Gayer) 477 pont, 3. Szarka Tamás (Eötvös) 438 ponL

Eötvös Kupa
Az Eötvös Loránd Általános Iskola és Diák
Sportegyesülete április 30-án rendezte meg ha
gyományos kézilabdatomájáL A kitűnően elő
készített versenyt sajnos az időjárás nem fogadta
kegyeibe. A résztvevők azonban nemcsak az el
lenfelekkel, de az időjárással is hősiesen dacoltak.
A döntőket azonban már a sportcsarnokban ját
szották. A jő színvonalú torna legjobbjai lettek:
Leány, II. korcsoport: 1. Szombathelyi Derkovits, 2. Celldömölk Eötvös, 3. Lenti 2. Sz.
Alt Isk.
A korcsoport gólkirálya: Farkas Henrietté
(Derkovits), legtechnikásabb játékosa: Németh
Ágnes (Eötvös), legjobb kapusa: Kozma Zsu
zsanna (Lenti) játékosa lett
Leány, HL korcsoport: 1. Veszprém Dózsa,
2. Lenti 2. Sz. Á1L Isk., 3. Celldömölk Eötvös.
A korcsoport gólkirálya: Góth Melinda (Dó
zsa), legtechnikásabb játékosa: Balogh Margit
(Lenti), legjobb kapusa: Nagy Annamária (Dó
zsa) játékosa lett
Fiú, III. korcsoport: 1. Celldömölk Eötvös,
2. Veszprém Szédienyi, 3. Szombathely Derkovits.
A korcsoport gólkirálya: Lenti Tamás (Szé
chenyi), legtechnikásabb játékosa: Döbrönte
Csongor (Eötvös), legjobb kapusa: Dénes Ákos
(Eötvös) játékosa lett.

Sik(l)os pályán botlás
Hat mérkőzésen keresztül, az éllovast is le
győzve, veretlenül álltak a tavaszi fordulóban
kézilabdázóink az NB H-ben. Május 3-án azon
ban Siklóson vereséget szenvedtek a helyi Pe
likán SE-től. Ez a vereség azonban nem szeg
heti kedvét a csapatnak. A hátralévő hat mér
kőzés még sok örömet ígér játékosnak, szurko
lónak egyaránt Az eddigi mérkőzések rövid
krónikája:
- Április 4. Szombathelyi TK-CVMSEC E L L K O L O R 18:18 (8:7). 100 néző. V. Ba
bos, Kovács (Z-egerszee). CVMSE: NELZER Csóri (3), Bagics, MÁRCZI (4), Gulyás (2).
GÓCZE (6), Fonyó (1). Cs.: Harkály, Tóth A.
(2), Németh N., Redócs, Tóth A.
Ideges hangulatú mérkőzésen a kapus, vala
mint Márczi és GŐcze az utolsó pillanatokban
hozni tudták a győzelemmel felérő döntetlent
- Április 11. Celldömölk. CVMSE-CELLKOLOR-Szentgotthárd 20:15 (9:9). 500 né
ző. V. Domiter, Jordanics (Z-egerszeg).
CVMSE: Neizer - Tóth A. (1), Bagics (1),
MÁRCZI (5), GULYÁS (2), GÓCZE (2), FonyÓ (3). Cs.: Harkály, CSŐRI (6). Németh R.,
Redőcs, Tóth A. Sokáig futott a csapat az
eredmény után, a második félidő 15. percétől
kezdve viszont állva hagyták ellenfelüket s
magabiztosan nyertek.
- Április 19. Segesd-CVMSE-CELLKOLOR 27:31 (14:15). 100 néző. V. Bogolin Cs.,
Boeolin K. (Pécs). CVMSE: HARKÁLY CSŐRI (5), BAGICS (2), MÁRCZI (7), GU
LYÁS Í3), GÓCZE (7), FONYÓ (7). Cs.:
HORVÁTH, TÓTH R., Redőcs, Tóth Á.
Fegyelmezett, jó játékkal megérdemelt győ
zelem. Igaz, az Őszi hazai vereség miatt kevesen
remélték.
- Április 25. CVMSE-CELLKOLOR-Székesfehérvárl MÁV Előre 25:24 (12:10). 500
néző. V. Pass, Vida (Z-egerszeg). CVMSE:
NEIZER - Csóri (1), BAGICS (9), MÁRCZI
(4), Gulyás (2), GOCZE (2), FONYÓ (6). Cs.:
Horváth, Tóth Á. (1), Tóth R., Redócs, Tóth A.
A második félidő 14. percében még 21:17-re
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Újra
pályán vagyunk

Többévi szünet után újjasz^neződöu a
CVMSE nöi kézitabda-szakosztálya. Közét
egy éve merült let az Igény a taoyok részérŐt
Ma viszont végre valóság, ami elsődlegesen
annak köszönhető, hagy a lányok nem csüg
gedtek, volt elszántságuk kivárni azt az időt,
amire a feltétetek megteremtődtek. Az ón*
kormányzat és a Ságbegyaljat Mgtsz anyagi
segítségével az egyesület örömmel vállalta fel
a szakosztályt. A csapat edzéseit Csótár Ad
rién testnevelő tanárnő vezeti. Május TO-én
vidéken kapcsolódik be a csapat a megyei
bajnokságba, igaz, egyelőre csak versenyen
kívül, majd ősztől már a bajnoki pontokért
küzdenek.

A csapat májusi programja:
- május 10. Rábagvarmot-CVMSE
- május 17. Szombathelyi TK H.-CVMSE
- májas 24. CVMSE-Kórmend Ifj.
- májas 31. Egyházasrádóc-CVMSE
A csapat mérkőzéseit vasárnap délelőtt 10
órakor játssza szabadtéren, a CVMSE
sporttelepén.
a hazaiak vezettek. Ezt követően jó néhány
ziccerhelyzetet kihagytak, s végül pattanásig
feszült hangulatban az utolsó másodpercekben
sikerült a győzelmet bebiztosítani.
- Április 30. CVMSE-CELLKOLORCsurgó 29:23 (16:12). 500 néző. V. Babos,
Kovács (Z-egerszeg). CVMSE: NELZER-Csó
ri, BAGICS (8), MÁRCZI (6), GULYÁS (3),
GÓCZE (7), Fonyó (4). Cs.: Harkály, Tóth Á.
(1), Skriba, Tóth R., Redőcs.
Márczi kitűnő' irányító játékával, a két átlövő
jó teljesítményével az egész csapat „közönség
játékot" produkált A mérkőzés végén a vastaps
megérdemelt volt
- Május 3. Siklós Pelikán-CVMSECELLKOLOR 32:20 (20:11). 100 néző. V.
Gözsi, Rákóczi (Kaposvár). CVMSE: Horváth
- Csóri (3), Bagics (4), Márczi (5), Gulyás (1),
Gócze (2), Fonyó (4). Cs.: Harkály, Tóth R. (1),
Tóth Á., Redőcs.
A minden csapatrészben jobb hazaiak meg
érdemelt győzelmet arattak, az üidiszponált
vendégek eUen.
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