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Mire elég hétmillió?
7 millió forint - ki-ki vérmérséklete szerint
ítélheti meg, hogy sok, vagy éppenséggel kevés
pénz-e. Mindenesetre a város ennyit tud fordítani
1992-ben útjainak, járdáinak karbantartására,
felújítására. Ebből a szempontból nézve a 7 mil
lió forint nagyon kevés. Mégis mire elég? A
képviselő-testület döntése értelmében 2 millió
forintot használhatunk fel burkolt utak kátyúzá
sára. Az összeg kényszerűen azért ilyen magas,
mert a legtöbb út portalanítása az elmúlt években
úgynevezett itatásos hengerléssel készült Ezen
utak sajátossága, hogy két-három évente ismételt
zárást kívánnak, különben szerkezetük megbom
lik. Az ismételt zárásokra azonban nem került,
nem kerülhetett sor, anyagi okok miatt.
A város útjainak 15 százaléka még mindig
portalanítás nélküli, azaz földút Ezek karbantar
tására 1,9 milliót szánunk. Elkészült a Kresznerics és aMartinovics utca, a Berzsenyi L. Altalá
nos Iskola hátsó bejárati útjának kavicsozása,
még hátravan a Mesteri, az Arad és a Gábor Á.
utca egy részének kavicsozása. Ezen kavicsala
pok reményeink szerint az utcák - legalábbis egy
részében - jövő évi aszfaltozást készítik elő.
1991-tól kezdve ugyanis technológiát váltot
tunk, azaz az itatásos hengerlés helyett kavicste
rítésen hengerelt aszfaltburkolatot készítünk. E
technológia beruházási költsége magasabb, de
élettartama hosszabb, műszaki paraméterei sok
kal kedvezőbbek. Ezzel a technológiával készül
el idén a Móritz Sándor utca, mintegy 2 millió
forint költségelőirányzattal.
Járda készül az Arany János, a Vorosilov, és a
Bokodi utcákban. Az anyagvásárlásra 900 ezer
forintot szánunk, a kivitelezésben az érintett la
kók aktív munkájára számítunk.
A város területén lévő közlekedési táblák ron
gálása (az oszlopok kitörése, táblák hajtogatása)
sajnálatos módon egyre szaporodik. Ezek hely
reállítására idén 200 ezer forintot kell fordítani.
Végezetül néhány számadat Egy négyzetmé
ter itatásos hengerlés ára 1500 forint, a hengerelt
aszfaltburkolaté 2500, a kavicsozásé 500 forint
körül van.
Jól tudott, hogy az idei évben is jogos útépíté
si, javítási igények maradnak kielégítés nélkül.
Ilyenek például az Árvalányhaj utca, az Ifjúság
tér, de a sor hosszan folytatható lenne. Társa
dalmi munka fdajánlások is érkeztek, ezeket kö
szönettel fogadjuk, de az alkalmazott technológiá
ból következően az ék) emberi munka a folyamat
során csak nagyon kis hányadot tesz ki. így a
felajánlást igénybe venni nem tudjuk, tudunk vi
szont további türelmet kérni azoktól, akik idén is
kénytelenek lakóházukat, lakásukat hepehupás
földúton megközelítem.
Dummel Ottó

Jelenik meg mostani
lapszámunk, ebben
közöljük Celldömölk
Város Önkormányza
tának határozatát a
helyi népszavazásról
és népi kezdeménye
zésről.
_
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Elmerengek. Nem álmodozom. A való resztény életre törekszenek. Mert a csupán val
ság talaján akarok állni és maradni. De na lásgyakorló egyház nem a Szentlélek műve!
gyon szeretnék prófétaként a jövőbe látni.
A Pünkösd ünnepén megszületett egyház
Látni kis városunkat, a Szűzanya kegyhe hitvalló és tanúságtevő egyház! Ehhez az egy
lyének városát húsz, harminc, sőt ötven év
háztagsághoz az vezet el bennünket, amit
múlva. Milyenek lesznek itt erkölcsükben az Szent Péter pünkösdi beszédében megfogal
emberek? Az ifjúság? A gyermekek? Job mazott: „Tartsatok bűnbánatot!" De nagy
ban fogják-e szeret¬
_ _ _ _ _ _ _ _
szükségé lenne a vi
ni egymást, mint
lágnak, hazánknak,
azok, akik ma élnek
kis városunknak ilyen
itt ebben a városban?
Szentlélekkel eltelt
Türelmesebbek,
emberekre! Miért?
Mert minden ellenkező látszat ellenére a
megértőbbek lesznek-e ma élő Őseiknél?
Mindez tőlünk függ, ma élő felnőttektől! győztes élet ajándékozója egyedül az Isten!
M i neveljük (vagy nem neveljük) a jövő nem Araiak idején Róbert Kennedy mondta orszá
zedékét! Minket látnak, figyelnek, példánk ga fiataljairól: ,Az amerikai fiatalságnak az a
ból tanulnak. Azok a gyermekek és fiatalok is, drámája, hogy mindene megvan, egyetlen
akik június 6-án a bérmálás szentségében ré egyet kivéve. De ez az egy a lényeg!" Ez a
szesültek. Jézus egyházában felnőttek lettek lényeg pedig nem más és nem kevesebb, mint
és küldetést kaptak. Komoly és nagy feladatot az élet értelme. Vajon nem szenvednek-e,
vállaltak, melyhez megkapták a Szentlélek hét nem vajúdnak-e szemünk láttára a mi fiatalja
ajándékát A pünkösdi esemény esméüődött ink és gyermekeink, sőt, mi magunk is az élet
meg életükben. Vállukra, illetve szívükbe ke¬ értelmének hiányától? Pünkösdnek éltető Lel
. rült az a szép, de nagy feladat, melyet Jézus ke egy teljesebb, igazabb és örömtelibb életet
először az apostolok felé fogalmazón meg: tartogat és kínálgat minden ember számára.
„Szeressétek egymást!" Ehhez nem egyszerű Vannak, akik ezt befogadják, vannak akik
en segítséget ígért számukra Jézus, hanem elutasítják. A katolikus templomban június
különös jelenlétét „Ha majd eljön a Vigasz 6-án városunk 153 fiatalja befogadta.
taló, elvezet benneteket a teljes igazságra."
Elmerengek. Gondolkodom. Vajon mi, fel
Ebben az ígéretben a teljes igazság a teljes nőttek merre segítjük a 153 megbérmál tat Fel
életet jelenti. Vagyis Jézus életet akar látni építjük, vagy leromboljuk bennük az élet teljes
bennünk, felnőttekben és gyermekeinkben ségének csiráját, melyet a Szentlélektől kaptak.
egyaránt. Azt a teljes életet, melyben uralko
Reménykedem. Jézus, az én legfőbb Taní
dik és győz a SZERETET. Ez Isten leghőbb
tóm és Mesterem tanított meg, hogy remény
óhaja, mely azokban az emberekben termi
kedjek a SZERETET végső győzelmében.
meg gyümölcsét, akik ma is hisznek apünkösNagy József
di misztérium folytatásában. Akik hiteles ke-
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Jótékonysági bál

Göttmann Bódogra
emlékezünk
Másfél évvel ezelőtt az Új Kemenesaljában „Novemberi séta a
régi kiscelli temetőben" címmel - a kegyelet lerovása céljából - az
ott eltemetettek közül azoknak az emlékét idéztem, akik életükben
önzetlen és példaadó szolgálói voltak szűkebb pátriánknak, szeretett
városkánknak. Az értük mondott fohász közben felködlöttek tetteik,
amelyeknek révén érdemesek lettek az utókor hálájára. A temető
hátsó - északnyugati - sarkában van Göttmann Bódog sírja. „Az
elszürkült sírkő felirata jelzi, hogy ő Celldömölk díszpolgáraként
hunyt el 1922-ben... Sírjának jelenlegi állapota semmiképpen sem
díszpolgári" - fogalmaztam meg akkor.
(Folytatás a 2. oldalon)

Jótékonysági balt rendé*
z*U a mozgássérültek javára
május 2-án a Magyar De
mokrata Fórum helyi «erTggete. Szép számmal Jeteitek
meg a teljesen politikamen
tes rendezvényen nemcsak
városunkból, hanem a kor
nyék, a megye több helysé
géből ls.
Külön köszönjük a cell
dömölki kisiparosoknak,
vállalkozóknak, Dohoknak a
tombolához fel ajánlóit aján
déktárgyakat.
Reméljük, a befolyt bevé1*1, amely huwwM-r lóriul, va
lamicskével hozzájárul a
mozgássérültek gondjainak
cnyhaésénezMDF eeltóöroöUŰ
szervezete
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Göttmann Bódogra emlékezünk
(Folytatás a J. oldalról)

A következő évben a temető göttmanni sarka még kiábrándítóbb lett.
Omladozott, kidőlt a kerítés, a sírt és a sírkőt derékig érő gizgaz fedte be.
A napról napra magasodó szeméthalom pedig gondoskodott a jobb érzésű
emberek lehangolődásáről.
A fenti sorokkal ecsetelt siralmas kép - sokunk örömére - a város
illetékeseinek közreműködésével megváltozott Helyreállították a kerítést,
kitisztították a sír mögötti sarkot, elvitték a sírt „ékítő" dombot, a feliratot
olvashatóvá tették, s nevezett díszpolgárunk sírja élővirágok plántálásával
vált a „gondozott" jelzőre méltóvá.
Felvetődhet, hogy miért is foglalkozom én most - nyárelőn - novemberi,
halottak havi kérdéssel. íme rövid válaszom: Göttmann Bódog (Félix)
hetven éve hunyt el, s közeleg születésének 150. évfordulója.
A Kissitkén - uradalmi erdész gyermekeként - született Göttmann nem
könnyű, de mindvégig becsületes munka révén jutott feljebb a katonai
ranglétrán. Csendóraiezredesként lett nyugdíjas, és századunk elején vá
roskánkat v álasztotta pihenésre szánt évei színhelyéül. Végül is az itt töltött
15 esztendőben erejének nagyobb hányadát a köznek áldozta. Évekig volt
a képviselő-testület tagja. A városnak nem volt olyan gondja, melyben Ő
ne osztozott volna. A természet - elsősorban a fák - szeretetét apjától
örökölte. Felvirágoztatta a helyi faiskolát, árnyat és tiszta levegőt adó
fasorokkal ékítette utcáinkat, majd hozzáfogott legnagyobb alkotásához,
az álmai szerinti liget (Japánkert) alapozásához. Ennek helyén a 18. század
végétől téglavető volt, ami az Ő idejében márnem működött. Ahepehupás,
gidres-gödrös, poszványos téglaégető terepének parkosítását az általa lét
rehozott ligetalapból finanszírozta. Közpénzt nem kért! Gyalogmunkások
és fogatosok, egyesek és egyletek nyújtották feléje segítő kezüket, össze
adták a díszfákat, cserjéket és virágokat. így alkotta élete alkonyának
büszkeségét.
A sétapark lelkesítette a sportkedvelőket is, akiknek egyesületbe való tömö
rülése - dr. Pletnits Ferenc elnökletével - 1912-ben kezdődött. A következő
években már nem csak a sétálók jártak a ligetibe. A sportegylet besegítésével
tenisz- és korcsolyapálya is létesült ott. Sőt, csónakázni is lehetett.
Göttmann nem csak parkosított Sok egyéb mellett az Állatvédő Egylet

FELHÍVÁS
Az evangélikus egyház

1992. szeptember 1-től
keresztyén óvodát indít
a Baross úti óvodában.
Felekezetre való tekintet nélkül
várjuk azok jelentkezését,
akik gyermeküket ilyen szellemben
kívánják neveltetni.

Bedy Zsolt felvétele.

elnöke, apolgári fiúiskola iskolaszékének tagja, továbbá a zárdai leánypol
gári kijáróinak egyike volt
Kitűnt a köz szolgálatával. Önzetlen és eredményes munkája emelte
díszpolgári rangra. Halálakor olyan valaki tért örök nyugalomra, aki életé
ben nem tudott pihenni.
1922. június 26-án temették. A szertartást Jándi Bernardin dömölki apát
végezte papi segédlettel. A város nevében - érdemeit méltatva - dr. Pletnits
Ferenc búcsúzott tőle.
S mi most, születésének 150., s halálának 70. évfordulóján emlékezünk
reá. Legalább egy dologban legyünk követői valamennyien! Szeressük és
óvjuk a természetet, a fákat, a bokrokat, a virágos parkokat!
Az arra illetékesek meg találjanak módot a parkokon, élősövényeken és
virágágyakon átgázolok, netán átkerekezők megfékezésére! Ébresszék rá
a fékteleneket, hogy az együttélésnek vannak bizonyos normái, amelyek
hez mindenkinek igazodnia kell, még a szabadság oly gyakori emlegetése
közben is!
Horváth Lajos
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Jllyan iskolát akarok, ami megfelel a

polgároknak"

A vendég: Korzenszky Richárd miniszteri biztos
Május 29-én önkormányzati ankétra hív
ták az érdeklődőket Celldömölkön. M a k 
kos István polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket' s néhány szóval bemutatta
Korzenszky Richárd urat, aki miniszteri
biztosként az egyházi ingatlanok visszaadá
sának területén tevékenykedik, és komoly
ráhatása van a meglévő és újjáalakuló egy
házi intézmények életére is, hiszen a Kato
likus Iskolai Bizottságnak is ő az elnöke.
Makkos István elmondta, hogy mint az már
közismert, törvény teszi lehetővé az egyhá
zi ingatlanok visszavételét, de ez komoly
vitákat vált ki, félreértéseknek lett alapja, s
komoly feszültségforrássá vált nemcsak or
szágosan, de városunkban is. Éppen ezért
lett az ankét vendége Korzenszky úr, aki az
országos helyzetről tud tájékoztatást adni.
A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy a
monolitikus, totalitárius és diktatórikus
rendszer után váratlanul ért minket a sza
badság. Az előző rendszerben elképzelhe
tetlen volt a másság, sikertelenül tették gyö
kértelenné a társadalmat, s múlt néküli tár
sadalomban nőttek fel generációk. Váltás
történik a gazdaság rendszerében is, de an
nak ellenére, hogy adott a külső szabadság,
a belső még várat magára, hisz a marxizmus
jelen van, vulgáris marxizmusként a zsigerekben, mert megtanultuk, hogy így és csak
is így lehet cselekedni.
Az iskolákra rátérve az előadó szerint
Magyarország keresztyén hagyományú, de
a gyakorlatban nem keresztény ország.
Missziós területnek számít, ugyanúgy, mint
például Franciaország vagy Nyugat-Európa
egyéb országai. A vallás jelen van minden
napi életünkben, szokásainkban, kultúránk
ban, sokan szeretnék, ha gyermekük az is
kolában vallásos nevelést kapna, mégis
csak 15-20 százalék között van azok száma,
akik az egyház törvényei szerint vallásosak.
Lehet számolni 15-20 százalék ateistát és
60 százalék az, aki egy elég széles skálán
vallásosnak mondja magát Sokan elégedet
lenek az iskolákkal, szeretnének embersé
gesebb, etikusabb iskolát. A fent említettek
ből származik az igény az egyházi iskolák
ra. Mindezek mellett csak azt lehet monda
ni , hogy tisztelet illeti azokat a pedagóguso
kat, akik becsülettel helytálltak az előző
rendszerben, akik emberséget adtak köny
vektől függeüenül. Hogy az ország máig is
talpon van, az nekik köszönhető.
Az egyházi iskolákkal kapcsolatos elvá
rásokról megtudhattuk, hogy sokan gondol
nak a régi, 1948 előtti iskolákra, azok újjá
élesztésére, holott az már semmiképpen
nem állítható vissza. Másik modellként a
szerzetesi gimnáziumok állnak, melyek
szintén nem sokszorozhatóak a szerzetesi
utánpóüás miatt
Az egyházi ingatlanok kérdése már min

dennapos témája lett újságcikkeknek, a té
ma szinte neuralgikus. Az állam funkcióké
pesnek szeremé az egyházat. Az egyház
pedig szakrális (hitéleti), szociális és egész
ségügyi, valamint kulturális és oktatási cél
ra igényelhet vissza ingatlant
Tíz év lefutási időt engedélyezett az ál
lam, de az igényt már most be kell jelenteni.
Nincs az az egyházi vezető, aki most meg
tudná mondani, hogy erre vagy arra az épü
letre tíz év múlva mennyire lesz szükség. Az
igényeket tehát be kellett jelenteni, és meg
kellett jelölni a funkciót Sok ingatlant pe
dig úgy kér vissza az egyház, hogy mondjuk
1995-96 után. Visszatérve az iskolákra,
meg kell különböztetni az iskolát, mint in
gatlant és mint intézményt. Az egyházak
nem birtokolni szeretnének, hanem felada
tot akarnak. Ahhoz viszont szükségesek bi
zonyos feltételek.
Sokan egyébként az egyház fogalmát is
félreértelmezik. Az egyház nem azonos a klé
russal, a papsággal. Negyven éven keresztül
ezt jó volt így felfogni, s a klérust így lehetett
rövid pórázon tartani. Az egyház sokkalta
inkább gyülekezetek, tagok együttese.
Az iskolákkal kapcsolatban valóban ko
moly igény jelentkezik, de számos problé
mát meg kell oldani az elindítás, a működ
tetés során. Eleve felvetődik a kérdés, hogy
ki működtesse az egyházi iskolát? A norma
tív támogatáson felül mindenképpen szük
séges az önkormányzati pénz, s az önkor
mányzat át is ruházhatja a tanítást, mint
feladatot az egyházi iskolára, hiszen a szü
lők, akik ilyen irányú iskolára igényt tá
masztottak, s tagjai egy egyházi közösség
nek, ugyanakkor adófizető polgárai az ön
kormányzatnak. Egyházi iskolát egyházi jo
gi személy tarthat fenn, és felelős az iskolá
ért gazdasági és munkajogi szempontból
egyaránt. A fenntartó nevezi k i az iskola
vezetőjét, ő választja meg a munkatársakat
is. Komoly problémaként vetődik fel éppen
ez utóbbi kérdés. Sokan szemére vetették az
egyháznak, hogy felelős a munkanélküli pe
dagógusokért. Ez nem igaz, hiszen egyálta
lán nem az a cél, hogy a pedagógusok a
balra árról most jobbra átra váltsanak. Min
denki a maga módján megtalálhatja a helyét
egy egyházi iskolában, akár vallásgyakorló
volt, akár nem. Ha jó pedagógus, akkor ez
nem számít. Tisztességes és becsületes le
gyen. Az iskola és a templom egészen más
műfaj. Mindegyik - mondhatni - külön
szakma. Az iskola tudást, emberséget, v i 
lágképet kell, hogy közvetítsen. Nem a val
lásgyakorlás terepe, nem az a célja, hogy a
templomba járók számát növelje. És általá
ban iskolákról csak úgy lehet és érdemes
beszélni, ha nem a fellegekben lebegünk,
hanem a realitásokról és a helyi dolgokról
váltunk szót.

A tájékoztatót megköszönve Makkos Ist
ván elmondta, hogy ő is osztja Korzenszky
Richárd nézeteit az elmúlt évi sikertelen
szervezés csődje éppen az volt, hogy nem
így fogták fel a kérdést, ahogy az előadás
ban elhangzott. A polgármester azt is sietett
leszögezni, hogy a miniszteri biztos úr ko
rántsem azért jött, mert újra iskolát akarná
nak szervezni.
Az ankét további részében kérdéseket tett
fel a hallgatóság, melyek részben az ott el
hangzottakhoz fűződtek, de voltak szinte sze
mélyes jellegűnek mondható kérdések is.
Arra a kérdésre, miszerint akarja-e, hogy
i t t Celldömölkön legyen egyházi iskola,
vagy ne, Korzenszky Richárd így válaszolt.
„Nem akarom, hogy legyen vagy ne legyen
egyházi iskola. Olyan iskolát akarok, ami
megfelel a polgárainak... Mindegy az is,
hogy k i ápolja a beteget, tanítja a gyereket.
Mindegy, csak ápolja és tanítsa, s ezért kap
ja meg azt, ami jár neki... .Ez a mai találko
zás segített abban, hogy közösen gondol
kodjunk, hogy egymás másságát elfogad
juk, s így lehet belőle párbeszéd. Ha ez nincs
meg, akkor csak mellébeszélés van, amitől
mindenkit óvok."
Ezekkel a szavakkal ért véget az ankét, s
bízvást mondhatjuk, megszívlelendő az
utóbbi néhány mondat a mindennapok „kisdiplomáciai" csatározásai során is.
Rozinán

Itt a nyár

A Gyermekek Táborozásáért Alapítvány eb
ben az évben is megjelentette a nyári táborozási
ajánlatokat tartalmazó kiadványait. Az idei
program lényegesen gazdagabb lehetőségeket
tartalmaz és kínál, mint a korábbi években.
A kiadványok díjmentesen megrendelhetők
az alábbi címen: A Gyermekek Táborozásáért
Alapítvány 7. sz. Területi Képviselete, 9900 Kör
mend, Szabadság tér 11. Telefon: 79.
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Tudósítás a képviselő-testületi ülésről
CelldÖmök Város Ö n k o r m á n y z a t á n a k május 27-én
megtartott ülésén Makkos István polgármester elmondta,
hogy 1056 aláírással támogatott népi kezdeményezés i n 
dult a Gáyer Általános Iskola igazgatói állásának újra
tárgyalása érdekében. A k ó r h á z b a n átvilágítást végeztek,
amely a benyújtott 500 millió forintos rekonstrukció
indokoltságát vizsgálta: azt javasolták, hogy tegyenek le
a nagyszabású tervről, és a korszerűsítést az 50 százalék
központi - 50 százalék helyi forrást igénylő pályázatokból
próbálják megoldani. A polgármester közölte, hogy a
R Á B A C O M Rt. működik, de a távközlési törvény elfo
gadásáig semmi érdemleges lépés nem v á r h a t ó . f A ~ U .
világháborús emlékmű felállítását szeptemberre tervezik,
s ugyancsak ettől az időponttól kezdve várhatja az „ér
deklődőket" a reprezentatív környezetben lévő új házas
ságkötő terem, amely a képviselő-testületi üléseknek is
méltó (és a kommunikáció szempontjából sokkal jobb)
helyet fog adni.
Baranyai Attiláné dr. jegyzönö szerint a köztisztviselők
jogállásáról szóló új törvény meglehetősen nagy szabad
ságjogokat adott az ö n k o r m á n y z a t o k n a k . A 15 ezer fo
rintos standardra (amihez a fizetések megfelelő szorzó
számmal viszonyulnak) mondhatja azt a testület, hogy ez
Celldömölkön nem reális, csak például 8 ezer. Megje
gyezte, hogy a közalkalmazottakról szóló törvény sokkal
több b é r g a r a n c i á t tartalmaz.
A város közlekedési rendjének felülvizsgálatáról szóló
előterjesztés vitájában különösen a parkolás problémája fogalma
zódott meg. Elhangzott, hogy az autóbuszok és a tehergépjármű
vek elhelyezésének ügyét nehezíti az a KRESZ alapján fennálló
joghézag, ami alig teszi megkülönböztethetővé a parkolást és a
tarolást, A gondok megoldására két alternatíva merült fel:
1. Új kereskedelmi egység, intézmény nyitásakor a szükséges
parkolószámot elsődlegesen saját ingatlanon belül kell megvaló
sítani, vagy parkolószám megváltást kell fizetni, s ekkor az
önkormányzat biztosítja a fenntartást.
2. Parkolási zónák bevezetése, ahol különböző mértékű díjat
kell fizetni a parkolási idő függvényében.

Sághegy: 70 ezer látogató 50 ezer forintos költségvetés
• A Tájvédelmi Körzet kezelője 1991 óta a Fertő tavi Nemzeti
Park.' A természetvédelmi helyzetről szóló tájékoztató sarkalatos
kérdése az anyagi támogatás alacsony mértéke volt Különösen
feltűnő, hogy mindössze 50 ezer forintból gazdálkodnak, és
minden szolgáltatásuk ingyenes. Ha az évi 70 ezer látogatótól
fejenként csupán 10 forint névleges belépési díjat kérnének... A
1

FELHÍVÁS
Celldömölk Város Önkormányzata
az ez évben elkészülő II. világháborús
emlékmű költségeinek fedezésére

KÖZADAKOZÁST
HIRDET.
A város polgárai, vállalatai, szövetkezetei,
magánvállalkozói a nemes célra szánt
pénzt a Polgármesteri Hivatal portáján
átvehető csekkeken fizethetik be.

testület határozatában szükségesnek tartotta, hogy a körzet CBrádióval rendelkezzen segélykérés céljára.

Celldömölk, a „félórás" város
A város idegenforgalmi és propagandahelyzetét elemző össze
állítás joggal állapította meg, hogy amíg a város gazdag történetikulturális értékeit nem tudják egy kiáltítóhelyiségben vagy mú
zeumban bemutatni, addig csak „félórás" város marad Celldö
mölk. Kultúrtörténeti vonatkozásban Porkoláb István, illetve Pacher Donát műveinek reprint kiadása, valamint a már hosszú ideje
készülő monográfia munkálatainak felgyorsítása jöhet szóba megfelelő igény (fizetőképes kereslet) és a kiadás anyagi fedeze
tének biztosítása esetén.
A kulturális rendezvények három pillérre támaszkodhatnak:
Alsósági Tavaszi Napok, szüreti rendezvények, Mária-napi búcsú.
Valamennyi kiváló alkalmat kínál a város propagálására is, amit
szintén jól szolgálhatna az idegenforgalmi térkép új kiadása.
•

Angoltanár - és a piaci törvények

Ezt követően megtárgyalták és elfogadták azt a kérelmet,
amelyet a Berzsenyi Gimnázium igazgatója nyújtott be a követ
kező tanévre angol nyelvoktató számára szolgálati lakásra. Vinter
József az ülésen elmondta, hogy hosszas keresés után sikerült
találni nyelvtanárt. Ezen a téren is piaci törvények érvényesülnek:
sokszor a helyi átlaghoz viszonyított magasabb bér sem elegendő
a kisvárosi lét hátrányaival szemben és más, hasonló szintű
városokban jóval többet is áldoznak erre a célra.
A képviselő-testület megállapította, hogy a város oktatási in
tézményei tornatermi ellátottságának teljessé tétele érdekében
Alsóságon egy tornateremre, a Gáyer és az Eötvös Általános
Iskola esetében l - l tornaszobára vagy egy közös használatú
tornateremre lenne szükség. Legsürgősebb a Gáyer iskola kisegítő
tagozatának részére tornaszoba biztosítása.
•

Keresztyén szellemű óvoda

Az Evangélikus Egyházközség a tulajdonában lévő Baross úti
épületben keresztyén szellemű, a katolikus és református egyház
által is támogatott óvodát kíván létrehozni. Az óvodában maxi
málisan 30 gyermek fogadására tudnának lehetőséget teremteni.
A keresztyén szellemben kialakított napirend mellett törekednek
az angol nyelvoktatás feltételeinek biztosítósára is. Bálint László
esperes szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy alulról jövő
kezdeményezésről van szó. Kiemelte, hogy átveszik a dajkákat
és az óvónőket, valamint még egy óvónőt alkalmaznak a keresz
tyén szellemű nevelés érdekében. Téveszmének tartotta, hogy az
ilyen típusú intézményekhez az önkormányzatnak semmi köze
sincs, hiszen végeredményben önkormányzati óvoda maradna. A
működtetés kérdéséről élénk vita kezdődött, végül a „keresztyén
szellemű, egyházi fenntartású, önkormányzati támogatású óvoda"
formulában született megegyezés.
A Romtemplom környéki városrész telekkialakítása ügyében
Varga László Csaba szerint tőkeinjekcióra van szükség, és 5-10
év múlva kulturált, zöldövezeti központ lehet Süle Ferenc ellen
ben úgy vélte, hogy csak beleölik a milliókat, de senki sem fogja
megvenni az ottani telkeket. Portschy T a m á s megjegyezte, hogy
amíg a „népességi környezet" nem változik, addig valóban lehet
nek problémák, a rendezést azonban el kell kezdeni. A képviselők
a területen lévő 2 ház kisajátításától tették függővé a fejlesztést.

Kivonulás a „kihívás napján"
A temetőkről szóló előterjesztés célszerűnek tartotta az üzemel
tetés kérdéseinek szerződésben történő rögzítését. Hozzászólásá
ban Portschy T a m á s megemlítette: több mint felelőtíenség, hogy
15 millió forintot befektettek az új temetőbe, és előre eldöntötték,
hogy oda ne temetkezzenek. Szerinte egy évig meg kellene nyitni,
s majd eldől, hogy a lakosság fogja-e használni. Szabó Endre
„terror"-nak minősítette Portschy Tamás javaslatát, aki erre azon
nal kivonult az ülésteremből. Varga László Csaba azt indítvá
nyozta, hogy menjenek el a temetőbe, s ott nézzenek körül, ne
ilyen „huUafáradtan" döntsenek...
.Németh Tibor
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A városközpont aktuális építészeti és
kommunális problémái (2. rész)
A város teljes területére ez évben
új általános rendezési terv készül. A
tervezési m u n k á t Sári István épí
tészmérnök ú r vezetésével a „ R é g i ó "
Sopron B t végzi. J ú n i u s b a n több
lakossági fórumra is sor kerül, ahol
a tervezők az itt élö emberek város
rendezéssel, városfejlesztéssel, üze
meltetéssel kapcsolatos gondjaira
lesznek kíváncsiak.
£ fórumok sikeréhez próbál néhány gondolattal - ha tetszik vitaanyaggal - hozzájárulni az áprilisi
képviselő-testületi ülés elé került, cí
mében a jelenlegi írással megegyező
előterjesztés, melynek első részét
előző s z á m u n k b a n közöltük.
A városmag kialakulásának története is
mert. A templom és a klastrom köré szer
veződő, a város méreteihez viszonyítottan
nagy területű terek szükségeltettek a nagy
számú zarándok fogadására. Kapcsolatuk
egymással funkciójuk meglétekor zavarta
lan, térfalakkal rendezett volt. A polgáro
sodás korával eltolódik a hangsúly. Az
igazán városias jellemzők (szintszám, épí
tészeti elemek) inkább a Kossuth L . u.,
Rákóczi F. utcákra helyeződnek át A 70es évek városépítése új teret hoz létre, az
új, a változás kifejezésére, eredményei má
ra már legalábbis vitathatóak. A rengeteg
téma közül négy problémát szeretnék k i 
emelni. Aktuális építészeti (nem beszélve
most a beruházói nehézségekről) gond volt
a Korona Szálló helye. M i lehet a terület
új funkciója, és milyen legyen az épület
maga? Voltak kísérletek soklakásos lakó
ház építésére szolid zártsorú megjelenési
formában, elképzelhető a hasznosítás üz
letházra, tevásárlócentrumra, ez a funkció
az előbbi építészeti keretet valószínűleg
nem bírná magában tartani. Milyen legyen
tehát? Érdemesnek találom elgondolkodni
egy absztrakt megoldáson, ami végered
ményben idegenforgalmi, kulturális látvá
nya lehetne a városnak a közelgő EXPO
égisze alatt és után. Ez esetben tudatosan
kellene felvállalnunk egy programot, ami
nek alárendelve készülne el az épület
együttes. Visszatérő probléma a jelenlegi
nagy ABC épülete. Kulcspozícióban van
ez a jellegtelen, igénytelen épület. Két
különböző korszakot választ el egymástól,
egyik nyelvén sem beszélve. Feltétlen in
dokolt megváltoztatása. Hasonlóképpen új
építészeti megoldás szükségeltetne a mű
velődési ház és üzletsor esetében. Ezen
elsősorban magastetővel kombinált hom
lokzati és ezzel Összefüggően belső funk
ciós változtatásokat értek.
Negyedikként kiemelhető feladat a ha
tároló térfalak erősítése, területek lezárása.
Érthető ezalatt pl. a Szentháromság téri
épületek szintemelése, homlokzati felújítá
sa, vagy pl. a dr. Király J. u., Hollósy J.

tér, Kálvária mögötti terület rendezése,
burkolása, a Vörösmarty u. meghosszabbí
tásával a terület északi lezárása.
Általánosságban is mondható, de itt is
igaz, hogy javulást csak az hozhat, ha min
den területnek, épületnek megtaláljuk a ma
ga jó funkcióját és bármit készítünk, azt a
legkisebb részletéig megoldjuk. Egymással
harmonizáló anyagokat, tárgyakat, formákat
kell alkalmazni még akkor is, ha ez az
egyszeri beruházásnál esetleg többletköltsé
get is jelent, mert egy-egy elem, egy-egy
objektum létesítése túlmutat jelenünkön, év
tizedekre is mindennapos látványunk lesz.
Alsóság történeti magjának megjelenési
formája ma nem méltó funkciójához. Az
igények és lehetőségek tükrében mind épí
tészeti, mind kommunális téren jelentős
feladatok vannak, hiszen a jelenlegi térfor
máló elemek megjelenése, mérete nem
központformáló erő - a templomot kivéve.
A városrész történeti szerkezete érde
kes, orsós formát mutat, melyre szalagtel
kek fűződnek fel. A gazdagabb porta szé
lesebb telekkel, a szegényebb porták kes
keny, gyakran egymás mögötti építéssel.
Mik lehetnek itt a potenciális térformáló
helyek? Kezdhető a sor a Sági u. 177. sz.
alatti műemlék jellegű népi portával és
folytatható a sor az iskolával, a templom
mal, az ABC-vel, az óvodával, a csárdával
és a vegyesbolttal. E területre kell a fel
adatokat koncentrálni és lépésről lépésre
haladni. Szükség van egy közösségi épü
letre, legoptimálisabb helynek a vegyes
bolt területe látszik, ami ellenpólust adna
a templomnak.
Ebbe a közösségi épületbe kellene sűrí
teni a közforgalmú feladatokat ellátó intéz
ményeket (posta, orvosi rendelő, hivatali
helyiség, nagyterem, könyvtár, klubok).
A templom és a közösségi ház után a
harmadik meghatározó elemmé a csárdát
kellene fejleszteni, ez megtarthatná az eddigi
funkcióját, de újként jelentkezne az üzleti is.
Mindezek összefogására igényes növényze
tet, térburkolást, térbútorokat alkalmazva
E három központi (állami és egyházi)
épület és funkció óhatatlanul és spontán
módon megindítaná a terület összes többi
épületének felértékelődését, fejlődését.
Izsákfa központi problémái mind a négy
eddig tárgyalttól jelentősen különböznek.
Kérdésében felvetődik és talán nem sértő
a szó kimondása: a magyar falu fejlődése
merre tart. Elérthető-e az, amit pl. Auszt
riában utazva érzékel az ember, hogy né
hány száz lakosú település önálló humán
infrastruktúrával (benzinkút, bankfiók, üz
letek) és fejlett műszaki mfrastiTiktúrával
(csatornahálózatok stb.) rendelkezik. Ha
elfogadjuk ezt az igényszintet és fejlődési
irányt, márpedig az emberi értékrend egy
re inkább egyetemesedik, mit tehetünk ma,
amíg ezen igények gazdaságos üzemelte
tése meg nem oldható. Elsősorban a meg
lévő értékekkel kell gazdálkodni, értékek
re kell vigyázni, másodsorban a területet

kell biztosítani. Ilyen értelemben hasznos
terület lehet még a templommal szemközt
lebontott épület helye és az óvoda-4aíria
közötti terület. Ez rögtön át is vezet a legak
tuálisabb építészeti feladatra, a MedgyesiSomogyi-féle kúria kérdésére. E kúria tipi
kus példája a gazdag és szegényebb társa
dalmi berendezkedés eltérő megoldásának.
Az épület jelenlegi funkciója konyha,
könyvtárszoba, orvosi rendelő és lakások.
A funkciók igazából nem belevalók az
épületbe, nem is találják benne a helyüket.
De lehetne e kúria egy tájház, mely bemu
tatja Izsákfa és környékének 7-800 éves
kultúráját, tárgyi emlékeit, lehetne ugyan
akkor egy vendégfogadó lovardával.
Dummel Ottó
osztályvezető

HÍREK
• A Magyar Vöröskereszt városi veze
tősége szervezésében került sor a város
és városkörnyék általános Iskoláinak el
sősegélynyújtó versenyére, amelyen az
Eötvös Iskola csapata lett az első, to
vábbjutott a megyei versenyre. Az iskola
csapata ott is sikerrel szerepelt, s 2. he
lyezést ért el. A csoport felkészítő tanára:
Mesterházy Ernő volt
• A Magyar Vöröskereszt országos kong
resszusa május 30-31-én volt Budapesten.
Ezt megelőzően városi küldöttértekezleten
adtak számot Kemenesalja vöröskereszte
sel az elmúlt 5 év munkájáról. Az országos
kongresszuson városunkat megyei kül
döttként C só tár Csaba, a városi vezetőség
titkára képviselte, aki hozzászólásában a
vérellátás továbbfejlesztésének kérdéseivel
foglalkozott A kongresszuson elfogadott
új alapszabály és a további feladatok prog
ramot adnak Kemenesalja 3000 vöröske
resztes tagjának Is.
• Sikeres évadot zárt az 50 tagú, lá
nyok-asszonyok részére szervezett jazzgimnasztika klub, amely a városi Vörös
kereszt keretében működik. Tamás Gáborné vezetésével a foglalkozások szep
temberben folytatódnak, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak. Ugyan
csak májusban zárult a Borsos Péterné
vezette relaxációs kurzus Is.
• A Sági úti Hatósági húsbolt épületé
ben megnyílt a lakossági teljes értékű
HÜSBOLT Is, melynek árai 10 százalék
kal alacsonyabbak a bolti áraknál.
• Elkészült az egyik duzzasztógát
MERSEVÁTON, a Marcalon. A létesít
ményhez a helyi Önkormányzat Is anyagi
támogatást nyújtott.
• Celldömölk területén lakótelkek árve
rezésére kerül sor. Érdeklődni a Polgár
mesteri Hivatal műszaki osztályán lehet

Helyesbítés
Az előző számunkban közöltekkel el
lentétben a szennyvíztisztító és a hozzá
kapcsolódó csatornahálózat tervezése el
ső lépcsőben az alsósági városrész nélkül
indul.
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Felvételi

után - az első tanév

előtt

\rf A hatosztályos gimnáziumról
Beszélgetés Vinter Józseffel, az intézmény igazgatójával
- Bevezetésként röviden tekintsük át a
hatosztályos gimnázium kialakulásának fo
lyamatát, a tervtől az engedélyeztetésig.
- A gimnáziumi szerkezetváltás mintegy
3>-A évvel ezelőtt kezdődött Gondolkod
tunk 8 osztályos változatban is, de a kis
városi körülményeket és a lehetőségeinket
figyelembe véve a 6 osztályos mellett dön
töttünk. Az akkori oktatási törvénykoncep
cióba is ez tűnt a legkönnyebben beilleszthetőnek. A helyi viszonyok nem tettek le
hetővé kollégiumi elhelyezést, mi pedig
nemcsak a város, hanem a környék tehet
séges gyermekeit is szerettük volna felvál
lalni. Úgy véltük, hogy 12 éves korban
maximum 25 kilométeres távolságból már
be tudnak utazni. A vonatkozó szakiro
dalmat alaposan feldolgoztuk, majd tapasz
talatcserén vettünk részt Budapesten, Sop
ronban és Mosonmagyaróvárott. Ezt köve
tően készítettük el a szakmai koncepciót,
amelybe már beleágyaztuk a szaktárgyi ter
veket. Engedélyeztetési kérelmünket első
alkalommal elutasították a minisztérium
ban, de fellebbezés és a szükséges korrek

^ Kulturális programok
Kemenesalja! Művelődési Központ
Június 23-lg tekinthető meg HAU¬
SER BEÁTA gobelinművész kiállítá
sa.
Június 23. (szerda) este fél 9 órakor
a Polgármesteri
Hivatal
udvarán
GOETHE-HACKS: A MUNDÉR VÁ
SÁRHELYI BÚCSÚ. Zenés, vásári ko
média. Hernádi Judit, Verebes István,
Papp János színművész főszereplésével.
Június 26. (péntek) du. 5 órakor Laborcz Mónika keramikus kiállítása.
Ádám Jenő Zeneiskola
Június 16-lg látható a zeneiskola ka
maratermében a szombathelyi Derkovits
Gyula Általános Iskola és a celldömölki
Eötvös Loránd Általános Iskola tanuló
inak rajzkiállítása.
Június 14. (vasárnap) de. 11 órakor
jubileumi ünnepség Nemeskocsban az
evangélikus templom 200 éves évfordu
lója alkalmából. Közreműködik a Liszt
Ferenc Vegyeskar.
Június 14. (vasárnap) du. 5 órakor a
Liszt Ferenc Vegyeskar tanévzáró hang
versenye a celldömölki református temp
lomban.

Egyházi hírek
Római Katolikus Egyházközség
Június 21. ŰRNAPJÁN a 10 órai
szentmise után körmenet lesz a templom
körül.
Július 5. A plébánia hívei az ausztriai
testvér egyházközség meghívására NEUDAUBA zarándokolnak.

ciók elvégzése után megkaptuk a jóváha
gyást
- Milyen előnyei lehetnek a hatosztályos
gimnáziumnak?
- Szakmai szempontból rendkívül fontos
az időtakarékosság, amely a tantervi linearitás révén érhető el.
-A szemléletesség kedvéért: hogyan va
lósítható meg például a történelem vagy
az irodalom területén?
- Bizonyos általános ismereteket tekin
tenek át, elemzéseket végeznek az alapozó
szakaszban, majd később - amikor a gyer
mekek életkori sajátosságai lehetővé teszik
- térnek át a hagyományos, lineáris-idő
rendi tárgyalásmódra. Nem volt könnyű
megvalósítanunk, mert törekednünk kellett
a tárgyak közöld koncentrációra is.
Visszatérve az előnyökre: az általános is
kola utolsó két osztályában a tanulók külön
kategóriákba sorolhatók - továbbtanulásra
alkalmasakra, illetve olyanokra, akiknek
nincs esélyük erre. Ez a heterogén össze
tétel a tehetséges gyermekeknek visszahú
zó erőt jelent Nálunk viszont közel azonos
képességűek fognak együtt tanulni. Továb
bi időveszteséget okoz az a mai gyakorlat,
hogy a 8. osztály második félévében a
gyermekek szinte „leállnak" a tanulással,
ha megtudják, hogy felvételt nyertek vala
hová, a gimnázium első féléve ugyanakkor
a felzárkóztatással telik el. Remélhetőleg
mindez kiküszöbölhető lesz, már csak azért
is, mert tehetséges gyermekekről van szó.
Várható, hogy nagy számban és megfelelő
eséllyel fognak pályázni a felsőoktatási in
tézményekbe, s ez tervezett értelmiségi
utánpótlása lehet a városnak és környéké
nek. Ha valaki itthon töltötte el ifjúkorát
és tanulóéveit, akkor várhatóan nagyobb
valószínűséggel vissza fog térni szülőföld
jére.
- Nevelési szempontból milyen hatások
kal számolnak?
- A szakemberek szerint a 12 éves kor
ban történő iskolaszerkezeti váltás a leg
előnyösebb. Pozitívum lehet még, hogy az
egész kamaszkort egy iskolában, egy tanári
kar irányítása mellett tölti el.
- Tárgyi és személyi feltételek tekinteté
ben rendezett a helyzet?
- A minisztérium csak akkor tárgyalja
meg a kérelmeket ha azok mögött meg
felelő önkormányzati támogatás áll. A cell
dömölki képviselő-testület vonatkozó ha
tározata szerint „a szükséges anyagiakat
biztosítani fogja". Kérelmünk mellé csa
tolni kellett a tantestület egyetértő nyilat
kozatát is. Célunk, hogy gimnáziumi taná
rokkal oldjuk meg az oktatást Jelenlegi
személyi feltételeink alkalmasak a feladat
elvégzésére, de a távlatokban nyilvánvaló
an bővítésre lesz szükség. Mint mindenütt,
nálunk is a nyelvszakosok jelentik a prob
lémát, de úgy tűnik, hogy sikerült az angol
nyelv oktatását is biztosítanunk.
- Hogyan készítették elő a felvételi vizs
gát?

- Amikor elérhető közelségbe került a
hatosztályos gimnázium indítása, a városi
és a városkörnyéki iskolák igazgatóinak
összejövetelén ismertettem a terveinket
Újságban meghirdettük a felvételit és még
vizsga előtt, az örömünkre nagy számban
megjelenő, részletekbe menően érdeklődő
szülőket is tájékoztattuk a követelmények
ről. Ezután még egyszer felhívtuk beisko
lázási körzetünk igazgatóinak a figyelmét
a lehetőségre. Végül 50 jelentkező vett
részt a vizsgán.
- Miből állt a megmérettetés?
- Nyelvtani feladatlap kitöltéséből és
matematikai feladatok írásbeli megoldásá
ból. Visszajelzések alapján a magyar volt
a könnyebb: hadd tegyem hozzá, hogy
szándékosan ezt tettük előbbre. Szerettük
volna, ha a gyermekek némi sikerél
ménnyel, „lelki plusszal" kezdenek hozzá
a matematikához. Ez utóbbit viszont ne
héznek találták. Talán az volt szokatlan,
hogy először találkoztak életükben olyan
számonkéréssel, amely nem egy-egy téma
körhöz kapcsolódik, hanem az addig tanul
tak egészéről kellett „számot adni". Hato
dik osztályos anyagot meghaladó ismeretet
nem kértünk. Vizsgánkon tehát a logikus
gondolkodás és a pontos, nyelvtanilag is
helyes kifejezésmód képességére helyez
tük a hangsúlyt. A felvételin összességében
100 pontot lehetett elérni: 40 pontot hoz
hatott a diák, valamint egyaránt 30-30 pon
tot ért a két feladatlap. Az arányok azért
alakultak így, mert szerettük volna az is
kolák esetleges eltérő követelményrend
szeréből eredő különbségeket csökkenteni.
A gyakorlat igazolta eljárásunk jogosságát,
mert volt olyan kevés pontot hozó gyer
mek, aki megelőzte a maximális pontszám
mal indulót.
- Szóbeli vizsgát nem terveztek?
- Eléggé későn kaptuk meg az engedélyt,
a vizsgát csak az érettségi írásbeli döm
pingjében, május 19-én tudtuk lebonyolí
tani. A másik ok: el akartuk kerülni a szub
jektivitás vádját A tapasztalatok birtoká
ban azonban jövőre újra érdemes lehet a
szóbeli vizsga kérdését megvizsgálnunk.
- A tanulók tudásszintje a vártnak meg
felelően alakult?
- Igen, de rögtön hozzáteszem, hogy mi
csupán olyan ismeretekre voltunk kíván
csiak, amelyekre építeni tudunk. 50 felvé
teli teszt eredményeiből azonban messze
menő következtetéseket nem szabad levon
ni. A gyermekek sem készülhettek fel tu
datosan, hosszabb időn keresztül a vizsgá
ra.
- Hány főből áll az első osztály?
- 24 gyermekkel szeretnénk indítani ezt
az iskolatípust.
- Lehet tudni valamit a felvettekröl?
- A jelentkezési lapon nem kértük az
iskola megnevezését, csupán a gyermek
személyi adatait Ezenkívül még a kódolt
javítás is a felvételi tisztaságát volt hivatott
szolgálni. A beiratkozáskor - amely a ha
gyományos gimnáziumi tanulókéval együtt
június 22-én lesz - tudjuk majd pontosan
megmondani, hogy melyik iskolából vagy
honnan jöttek.
- Igazgató Úr! Köszönöm a tájékoz
tatást.
Németh Tibor

MELLÉKLETI.
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CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/1992. (V. 14.) sz. rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 45-51. §-aival egységes szerkezet
ben. A Tv. az 1990. évi L X V . tv., az R. az
önkormányzat rendeletének a szövege.
R. A helyi önkormányzatokról szóló
1990. L X V . tv. (továbbiakban: ötv.) 45-51.
§-ainak figyelembevételével, azok helyi
szabályozására, az 50. §-ban biztosított jog
körében a képviselő-testület a helyi népsza
vazás és népi kezdeményezés feltételeiről,
az eljárás rendjéről a következő rendeletet
alkotja:
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

R. 1. § Az állampolgárok alkotmányos
joga a közügyek gyakorlásában való rész
vétel.
Tv. 45. § (1) A helyi népszavazásban és
népi kezdeményezésben való részvételre az
a választópolgár jogosult, akinek a telepü
lésen állandó lakóhelye van.
(2) Az üdülőterületen az üdülőterületet
érintő ügyben a helyi népszavazásban és
népi kezdeményezésben jogosult részt ven
ni az üdülőterületen ingatlantulajdonnal
rendelkező választópolgár akkor is, ha
nincs ott állandó lakóhelye.
R. 2. § (1) A helyi népszavazásban és népi
kezdeményezésben való részvétébe azok a
választójoggal rendelkező állampolgárok
jogosultak, akik Celldömölkön állandó la
kóhellyel rendelkeznek.
(2) Ság hegy területét érintő népszavazás
ban és népi kezdeményezésben a Ság hegy
közigazgatási területünket érintő részén ingaüantulajdonnal rendelkező választópol
gárokjogosultak részt venni.
(3) A helyi népszavazás és népi kezdemé
nyezés indítványozása érdekében minden
választópolgár jogosult - közterületen is aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírásgyűjtés
céljából szervezőmunkát végezni, akinek a
város területén állandó lakóhelye van.
(4) A helyi népszavazás és népi kezdemé
nyezés állampolgári kezdeményezése esetén
a választójogosultsági feltételeknek a kezde
ményezés időpontjában kell fennállni.
HELYI

NÉPSZAVAZÁS

Tv. 46. § (1) A képviselő-testület helyi
népszavazást köteles kiírni a következő kér
désekben:
a) a községegyesítésnek és a község
egyesítés megszüntetésének kezdeménye
zése,
b) új község alakításának kezdeménye
zése,
c) közös képviselő-testület alakítása, a közös
képviselő-testületből való kiválás, továbbá

d) abban az ügyben, amelyet az önkor
mányzati rendelet meghatároz.
R. 3. § A Tv.-ben foglaltakon túl a képvi
selő-testület népszavazást köteles kiírni a
következő kérdésekben:
a) Területrészek átadása, átvétele, cseréje.
Tv. 46. § (2) Az (1) bekezdés a) és c)
pontjában foglalt esetekben a helyi népsza
vazásban az érintett településrész, község
választói vehetnek részt
(3) A képviselő-testület helyi népszava
zást rendelhet el:
a) a képviselő-testület hatáskörébe tarto
zó ügyben,
b) az önkormányzat rendeletének meg
erősítésére.
(4) Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a) a költségvetésről való döntésre,
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértékü
ket megállapító rendelet tárgyában,
c) a képviselő-testület hatáskörébe tarto
zó személyi kérdésekben.
Tv. 47. § (1) A helyi népszavazást a pol
gármesternél kezdeményezheti:
a) a települési képviselők legalább egyne
gyede,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezet vezető tes
tülete,
d) az önkormányzat rendeletében megha
tározott számú választópolgár, ami nem
lehet kevesebb a választópolgárok tíz szá
zalékánál, és nem lehet több a választópol
gárok huszonöt százalékánál.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a
helyi népszavazást, ha az önkormányzat
rendeletében meghatározott számú válasz
tópolgár kezdeményezte.
R. 4. § (1) A helyi népszavazás település
részt érintő ügyben az érintett településré
szen is elrendelhető.
(2) A helyi népszavazást a település, tele
pülésrész választópolgárainak 10%-a kez
deményezheti. A választópolgárok számát
a helyi népességnyilvántartási adatok alap
ján kell megállapítani.
(3) A képviselő-testület köteles kitűzni a
helyi népszavazást, ha azt a településen leg
alább 1000 fő
- a celldömölki városrészben a település
részt érintő kérdésekben legalább 750,
- az alsósági városrészben a település
részt érintő kérdésekben legalább 250,
- az izsákfai városrészben a település
résztérintő kérdésekben legalább 50 válasz
tópolgár
kezdeményezte.
(4) A helyi népszavazás kezdeményezése
során a népszavazásra bocsátandó kérdés
megfogalmazására javaslatot kell tenni.
(5) Amennyiben a kezdeményezés az

arra nem jogosult személyektől, vagy szer
vektől érkezik, illetve az előírtnál kevesebb
a kezdeményező állampolgárok száma, a
kezdeményezést a polgármester elutasíthat
ja.
Tv. 47. § (3) A helyi népszavazásra irá
nyuló kezdeményezésről a képviselő-testü
let a legközelebbi ülésén, de legkésőbb egy
hónapon belül határoz. A helyi népszava
zást az elrendeléstől számított két hónapon
belül kell megtartani. A helyi népszavazás
egy napra, vagy egymást követő napokra is
kitűzhető.
(4) A képviselő-testület az ötszáz lakoson
aluli községekben a helyi népszavazást a
falugyűlés hatáskörébe utalhatja azzal a fel
tétellel, hogy a falugyűlés döntése abban az
esetben számít népszavazási döntésnek, ha
a falugyűlésen a választópolgároknak több
mint a fele jelen van.
R. 5. § (1) A helyi népszavazásra irányuló
kezdeményezésről a képviselő-testület ha
tározattal dönt.
(2) A kezdeményezés elutasításához, i l 
letve a népszavazás elrendeléséhez a
képviselők minősített többségű szavazata
szükséges.
(3) A képviselő-testület a helyi népszava
zás elrendeléséről szóló határozatában
- meghatározza a helyi népszavazásra bo
csátandó kérdés szövegét,
- kitűzi a szavazás időpontját
Tv. 48. § A népszavazás eredménye köte
lező a képviselő-testületre. Eredménytelen
helyi népszavazás esetén a népszavazásra
bocsátott kérdésben a képviselő-testület
dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi
népszavazást egy éven belül nem lehet k i 
tűzni akkor sem, ha a helyi népszavazás
eredménytelen volt.
R. 6. § (1) A helyi népszavazás akkor
érvényes és eredményes, ha
-atelepülés,településrészválasztópolgá-.
rainak több mint fele érvényesen szavazott
és
- az érvényes szavazatoknak több mint
fele a megfogalmazott kérdésekre azonos
választ adott.
(2) A képviselő-testület érvénytelen helyi
népszavazás esetén is dönthet a szavazásra
bocsátott kérdésben.
HELYI NÉPI

KEZDEMÉNYEZÉS

Tv. 49. § (1) Népi kezdeményezés útján a
képviselő-testület elé terejeszthetó minden
olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő
testület hatáskörébe tartozik.
(2) A képviselő-testület önkormányzati
rendeletében meghatározott - a választó
polgárok öt százalékánál nem kevesebb és
tíz százalékánál nem nagyobb - számú vá
lasztópolgár a népi kezdeményezést a
polgármesternek nyújthatja be. A képvise
lő-testület a népi kezdeményezés tárgyalá(Foiylalás a következő oldalon)
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sáról a legközelebbi ülésén, de legkésőbb
egy hónapon belül d ö n t A képviselő-testü
let köteles megtárgyalni azt a népi kezde- *
ményezést, melyet a képviselő-testület által
meghatározott számú választópolgár indít
ványozott.
R. 7. § (1) Népi kezdeményezés a telepü
lés hagyományosan elkülönült részét érintő
ügyben is benyújtható.
(2) A népi kezdeményezés során ponto
san és egyértelműen kell meghatározni a
döntésre javasolt ügyet
(3) A népi kezdeményezés benyújtásához
a település, településrész választópolgárai
5%-ának mdítványa szükséges.
A polgármester a szükséges arányt el nem
érő kezdeményezést visszautasíthatja.
(4) A képviselő-testület köteles napirend
re tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet
a településen legalább 500
- a celldömölki városrészben a település
részt érintő kérdésben 375,
- az alsósági városrészben a település
részt érintő kérdésben 125,
- az izsákfai városrészben a település
részt érintő kérdésben 25 választópolgár
indítványozott
Tv. 50. § A képviselő-testület önkor
mányzati rendeletben szabályozza a helyi
népszavazás és népi kezdeményezés továb
bi feltételeit, az eljárás rendjét
Tv. 51. § Az Alkotmánybírósághoz alkot
mányossági panaszt lehet benyújtani a helyi

népszavazás elrendelésének jogszabálysér
tő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a he
l y i népi kezdeményezés tárgyalásának
jogellenes elutasítása miatt. Az alkotmá
nyossági panaszt a jogszabálysértéstől szá
mított 15 napon belül lehet benyújtani.
ELJÁRÁSI

RENDELKEZÉSEK

R. 8. § (1) A helyi népszavazást és népi
kezdeményezést tartalmazó íveket sorszá
mozni kell.
(2) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a nép
szavazásra ja vasolt kérdés (kérdések), illet
ve a népi kezdeményezés tárgyának
megfogalmazásával kell kezdeni.
(3) Az aláírásgyűjtő íveken az aláírások
mellett fel kell tüntetni a kezdeményező
olvasható nevét, lakcímét születési idejét
R. 9. § (1) A polgármester a népszavazás
ra, valamint a népi kezdeményezésre irá
nyuló aláírásgyűjtő íveket a beérkezéstől
számított 8 napon belül átadja a helyi vá
lasztási bizottságnak.
(2) A helyi választási bizottság gondosko
dik az aláírásgyűjtő ívek hitelesítéséről.
(3) A hitelesítés e rendeletben előírt számszerűség ellenőrzését, valamint a helyi nép
szavazás kezdeményezését és a helyi népi
kezdeményezést aláíró állampolgároknak a
népességnyüvántartás adatai alapján törté
nő azonosítását jelenti.
(4) A hitelesítést a választási bizottság
köteles 15 napon belül elvégezni, és annak

2.

eredményéről a polgármestert haladéktala
nul tájékoztatni.
R. 10. § (1) A hitelesítés eredménytelen
sége esetén a képviselő-testület a helyi nép
szavazás elrendelésére irányuló, illetve a
népi kezdeményezést elutasíthatja.
(2) A helyi népszavazás és népi kezdemé
nyezés eredményéről a lakosságot tájékoz
tatni kell.
(3) A helyi népszavazás elrendeléséről
szóló határozatot, a helyi népi kezdeménye
zés tárgyát a helyben szokásos módon a
lakosság tudomására kell hozni.
(4) Helyi népszavazást nem lehet kitűzni
a helyhatósági választások időpontját meg
előző és azt követő 3 hónapon belül.
EGYÉB

RENDELKEZÉSEK;

R. 11. § (1) A népszavazás'költségei az
önkormányzat költségvetését terhelik.
(2) A helyi népszavazás lebonyolítására a
helyi önkormányzati képviselők és polgár
mesterek választásáról szóló 1990. évi
L X I V . tv. rendelkezései az irányadók.
(3) Ezen rendelet kihirdetése napján lép
hatályba, egyidejűleg az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szó
ló, többszörösen módosított 2/1990. ( X I .
30.) sz. rendeletének 25. §-a hatályát veszti.
Celldömölk, 1992. május 14.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

PROGRAM
A sághegyi hegyközségben végzendő feladatokra (2. rész)
10. Azonnali lépéseket tenni a
Sághegynek a somlói borvidék
be való visszaállításáért, amely
1930-ban értelmetlenül meg
szűnt.
11. Az egységes hegy érdeké
ben, megtartva a tájrészek már
kialakult neveit, a pincéket ház
számmal kell ellátni.
12. A sághegyi bor jellegének
megőrzése érdekében létre kell
hozni a telepítésre javasolt faj
ták javaslattevő szakbizottsá
gát.
13. A sághegyi bor értékesíté
sének elősegítése céljából egyez
ségre kell jutni a bort forgalmazó
cégekkel (állami vagy magán),
hogy e térségben minden vendég
látóegységben mérjenek sághe
gyi bort. Kérni kell erre az önkor
mányzatokat, hogy részleges
adókedvezménnyel az illetékes
cégeket e kérdésben érdekeltté te
gyék.
14. Borversenyek rendezése
csak a hegyközség hozzájárulásá

val és közreműködésével bonyo
lítható.
15. Az elhanyagolt szőlőbirto
kok, pincék (elhalálozás és egyéb
okok miatt) közös összefogással
való rendbetétele, a hanyagság
ból származó okok törvényes ki
küszöbölése.
16. A hegyközség gondoskod
jék a szőlősgazdák időközönkénti
tájékoztatásáról (falragaszok, szőlópásztorok útján, esetlegesen a
somlói példára egy évente megje
lenő újságszenl tájékoztatóval
stb.).
17. Rendet kell teremteni a
hegygyepűk, hegykapuk sorsát i l 
letően is, évenkénti elŐbbrejutással, egyéni és közerővel való meg
valósítással. Ez a hegy védelmé
ben is fontos.
18. A Sághegy megilleti a to
vábbi propagandát (cikkek stb.).
19. Támogatni kell az idegen
forgalmi programokat, ehhez
szükséges a hegy tisztasága, rend
je, amire fel kell hívni a figyel

met és nem tűrni a gondatlansá
got, permetes szerek, műanyag
zacskók stb. szétszórását rossz
edények, tűzhelyek, kályhák,
rozsdamarta hulladékok gondat
lan elhagyását. Ezért legalább
négy helyen szeméttároló konté
ner elhelyezése szükséges.
20. Az utak és az energia mel
lett létkérdés a vízellátás. A gaz
dák többsége ciszternákból oldja
meg ebbéli szükségleteit, de fon
tos, hogy a Vízüggyel, az önkor
mányzatok segítségével egyez
ség szülessék a felsőbb szinteken
lévő egy-két vízcsap működtetése
végett.
21. A hegyközségnek rendel
kezni kell bizonyos alaptőkével,
az adóhányad visszaszármaztatá
sán túl. Elviselhető mértékben
négyszögölre, vagy más módon
hegyközségi hozzájárulást kell
kezdeményezni. Ennek a pénz
ügyi felhasználását, rendezését a
hegyközségi törvényben kell sza
bályozni.

22. Közvélemény kibontakoz
tatása céljából, néhány helyen el
kell helyezni „postaládát", ahova
minden időben a gazdák bedob
hatják észrevételeik céduláit ame
lyet hasznosítani lehet. Ez fontos
a távoli vidékekről e helyen sző
lőt művelő, ritkábban megjelenő
tulajdonosok számára is.
*
A program kidolgozásával meg
bízottak ezekre a fontosabb teen
dőkre gondoltak. Fontosnak tart
juk, hogy a szőlősgazdák érezzék
a hegyközséghez fűződő szemé
lyes érdekeltségüket. Egy csapás
ra nem lehet mindent megoldani,
de elkezdeni igen, és a későbbiek
ben nagyobb feladatokra is vállal
kozhatunk, csakúgy megtehetik
ezt utódaink például borpalac
kozás, hegyközségi borkimérés
stb.
A sághegyi hegyközség
előkészítő bizottsága
programkidolgozásának
albizottsága
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Amit a környezetvédelmi vizsgáról
tudni kell és érdemes

Olasz rockegyüttest várunk

Elmondja Bóka István,
a Celldömölki Autójavító Vállalat vezetője
A nemrég kötelezővé tett
környezetvédelmi
vizsgával
kapcsolatban nagyon sok talál
gatás, téves információ, néhány
esetben a teljes tudatlanság ta
pasztalható. Éppen ezért keres
tük fel Bóka Istvánt, hogy se
gítsen néhány félreértést elosz
latni, s ily módon nyújthassunk
mi is segítséget olvasóinknak.
- Mikor kell és mikor érde
mes környezetvédelmi
vizsgára
hozni az autónkat?
- A KELL két részre bont
ható. Motorcsere vagy új gép
jármű beszerzése esetén 30 na
pon belül el kell végeztetni a
vizsgát. Minden egyéb esetben
1992. május 1 és 1993. április
30. közötti időszakban minden
gépkocsinak meg kell csináltat
ni, és ezen időszakon belül ab
ban a hónapban kell, és csak
abban a hónapban lehet, ami
kor a jármű műszaki vizsgájá
nak érvényessége lejár.
- Mondana azért - a
könnyebb érthetőség kedvéért egy példát?
- Ha valaki mondjuk 1992
áprilisában vizsgáztatta az au
tóját, akkor annak 1993. április
hónapban kell hoznia. Vagy ve
gyük azt, ha valakinek *92, '93,
esedeg '94 augusztusában jár le
a műszaki vizsgája, akkor an
nak 1992. augusztus hónapban
kell hoznia. Az persze nem szá
mít, hogy a hónapon belül me
lyik napon hozza valaki a ko
csiját, az a lényeg, hogy az
utolsó napig végeztesse el a
vizsgát. Mindezek mellett azért
megemlíteném, hogy akinek
nem feltétlenül szükséges, az
ne halassza a hónap utolsó nap
jaira, nehogy az esetleges tor
lódás miatt ne tudjuk elvégez
ni.
- A környezetvédelmi
vizsgát
hol regisztrálják és meddig ér
vényes?
- A felülvizsgálatról az ügy
fél egy úgynevezett „zöld kár
tyát" (környezetvédelmi igazo
lólapot) kap, amely nem té
vesztendő össze a biztosítók ál
tal adott zöld kártyával. Ezen
igazolólapon a gyári és a beál
lítási értékek is szerepelnek, és
egy évig érvényes. A katali

zátoros autók esetében az ér
vényességi idő 3 év. Ha azon
ban valaki otthon, szakszerűt
lenül állította be a gépkocsija
gyújtó- és üzemanyagellátó
rendszerét, és közúti ellenőrzés
alkalmával a közlekedési fel
ügyeletek a szabványtól eltérő
környezetszennyezési értéke
ket állapítanak meg, ez esetben
új felülvizsgálatra rendelik be
a járművet Ha az előírt időpon
tig a gépjármű tulajdonosa nem
végezteti el a környezetvédelmi
vizsgálatot, akkor a közúti el
lenőrzés alkalmával rendkívüli
műszaki vizsgára rendelik be.
- Miből áll egy ilyen vizsga?
- Jelen pillanatban CO-mérés (1993-tól már CH-mérés
is), valamint a kipufogórend
szer állapotának, a kartergáz
visszavezetési rendszemek, az
alap előgyújtásnak, a zárás
szögnek és a gyújtógyertyák
műszaki állapotának vizsgálata
történik a vizsga során.
- Mibe kerül mindez?
- 350 forintba
- Mik a tapasztalatok közel
egy hónap elteltével?
- Az eddigiek alapján azt
mondhatjuk, hogy beállítás és
kisebb javítások nélkül kevés
jármű v o l t ami megfelelt.
- Van olyan típus, ami élen
járna az igazítani valók tekin
tetében?
- Típusra nem, inkább kar¬
ban tartottságra utalnak a hibák.
Minden attól függ, hogy a tu
lajdonos mennyire törődik a
járművével. Pedig megéri a tö
rődés, hiszen annak a fogyasz
tásra is komoly kihatása van.
Sokan állítanak még manapság
is otthon, „fül után" autót, pe
dig ezt most már nem lehet és
nem is érdemes műszerek nél
kül elvégezni.
- Végül hadd kérdezzem meg
azt, hogy minden járműre vo
natkozik-e a környezetvédelmi
vizsga kötelezettsége?
- A kötelezettség nem vo
natkozik a segédmotor-kerék
párokra, a motorkerékpárokra,
a lassú járművekre és a mező
gazdasági vontatókra.
- Köszönöm a tájékoztatást!
R ozmán

Már lassan egy éve annak, hogy Celldömölk város és a Gayer
Gyula Általános Iskola vezetőinek meghívására olasz néptánccsoport
érkezett hozzánk PAGNACCO városból. A celliek vendégszeretete
felbátorított néhány fiatalt arra, hogy a kialakulóban lévő kapcsola
tokat tovább erősítve elhozza hozzánk az otthon már nagy hírnévre
szert tett rockegyüttest, az „UDINESTAR"-t.
Az együttes egy koncertkörút megnyitását tervezi nálunk augusztus
4-én este 8 órakor az ipari iskola sportcsarnokában. Előtte azonban
a képen is látható .3ARLANG" nevű, elektronikailag kitűnően fel
szerelt diszkóbusszal a város különböző pontjain fogják szórakoztatni
a celü fiatalokat s nem utolsósorban kedvet szeremének majd csinálni
az esti koncertjükhöz. Az olasz fiatalok részben saját szerzeménye
iket, részben pedig híres előadók dalait fogják játszani.
A rockcsapat vezetője, DARIO ZAMPA és énekes-gitárosa, M I 
CHELE PELLARINI a múlt év decemberében kezdte meg a rumé
szervezését Elhozva PAGNACCO város polgármesterének üdvöz
letét felkeresték MAKKOS ISTVÁN polgármester urat támogatását
kérve a koncert megszervezéséhez. Az együttes nevében ezúton sze
retnék köszönetet mondani a város önkormányzatának az anyagi tá
mogatásért és SÜLE FERENC úrnak, a zeneiskola igazgatójának azért
az áldozatkész és lelkes munkájáért, amivel a koncertek helyszíneit
és időpontjait megszervezte, s amiért minden lehetséges segítséget
megadott ahhoz, hogy Celldömölk és a környékbeli települések fia
taljai egy előreláthatólag felejtheteüen élménnyel gazdagodjanak.
Takács Mária

A CEttDOMOtKI
AUTÓJAVÍTÓ VÁtLAtAT

környezetvédelmi
felülvizsgálatot
végez
MINDEN TÍPUSÚ BENZIN
E S DIESEL-ÜZEMŰ
személy- és tehergépkocsinál

ELŐZETES BEJELENTÉS
NÉLKÜL,
IGÉNY
SZERINT.
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Alsóság 225 évvel ezelőtt
Lapunk egy korábbi számában a két szomszédos település, A l 
sóság és Celldömölk közelmúltjából" kaptunk hiteles történelmi
leírást, érintve a fejlődés fáziskülönbségeit is. Ez a fáziskülönbség
már a távolabbi múltban is gyökerezett
Bél Mátyás leírása szerint Alsóság mezőváros a jánosházai do
míniumhoz tartozik, vagyis az Erdődyek a földesurai, de a Sigray
család is birtokol itt egy részt A település lakosai mindnyájan
magyarok és megélhetésüket földműveléssel, főleg kétkézi munká
val biztosítják. Helyzetükről ékesen beszél egy 1748-ból származó,
Erdődy György földesúrhoz intézett panaszlevelük. Ebben a követ
kezőket írják: „Az elmúlt esztendőben Dominális széket szolgáltat
ván ... az elrendelt szolgáltatást helységünkben lévő szabados em
berek terhesnek állítván lenny számosan közülük az elmúlt Szent
György napban más szomszéd helységekben és rész szerént külső
vármegyékben elmentenek annyira, hogy 27 ház teljességgel puszta
maradott. Ez elment gazdáknak veteményeken kívül volt értékük
vonyós marhájuk 92, fejős tehén 39, egyéb rideg marhájuk 45.
Tavaly 103 dica volt, most is annyi van kivetve. Minden dicára 5
forint 75 pénz esik. Ily súlyos terhet és adózást ennek előtte is
míglen helységünkben ezen pusztulás nem történt nagy nyomorúságol és ínségei viseltük, amivel inkább most oly számos gazdák
hiával lévén lehetlen utolsó romlásunk nélkül elviselnünk. Nagy
fogyatkozásunkban az adózás dolgában könnyebbítést kérünk, ha
nem lesz könyörületes a szabados emberek elmennek a súlyos
adózás miatt. Akik pedig Örökös jobbágyok vagyunk utolsó rom
lásra és koldusságra jöttünk, hogy a közönséges terhek elviselésére
alkalmatosak legyünk ezen dologban Ngod patrociniumát kérjük,
minden reménységünket Excellenciád kegyességébe helyezve. Fejhajtó alázatos jobbágyi és szolgái Sági lakosok közönségesen."
A földesúr válaszában megírta, hogy a megyénél közbenjárt adóterhük könnyítése érdekében, mert ha mások helyett is adózniuk
kell, valóban teljes romlás vár rájuk.
A fenti sorokban a 18. század folyamán Vas megyében is felparázsló
forradalmi parasztmozgalmak előszele érződik. A Mária Terézia há
borúival kapcsolatos hadikonjunktúra kiszélesítette a mezőgazdasági
termékek piacát A földesurak egyre nagyobb terheket vetettek k i a
jobbágyokra A húr túlságosan meg volt feszítve. Ezért vált döntő
fontosságúvá akkor az úrbéri rendezés törvényes eljárásának szabályo
zása. Ebből az időből való, a „Jánosházi Dominiumban lévő Sághi
Helségben" élő lakosság név szerinti összeírása. Az 1767. szeptem
ber 16., 17., 18. napjain kelt összeírás szerint gróf Erdődy Lajos
birtokrészén név szerint a családfők nevei szerint:
1. Örökös jobbágyok: Süle György, Süle Ferenc, Tuskovics Pál,
Csajbók István, Tungli István, Böröczh János, Kárlovics Tamás,
Somogyi István, Somogyi Ádám, Somogyi Péter, Horváth János,
Tungli György, Stubics György, Kovács György, Pócze János,
Pőcze István, Hujber János, Sieh Jakab, Csencsics György, Finta
Ferenc, Somogyi Jánosné, Lakat Pál;
2. Szabadköltözésü jobbágyok: Nagy János, Láhner Pál, Czibók István, Pordán Mihály, Ács István, Zsámboki András, Sallér
Tamás, Tóbiás Mihály, Farkas István, Tompek János, Bider Má
tyás, Nagy János;
3. Magok Házokban lakó Zsöllérek: Sánta György, Borsos
András, Remport Mátyás, Hajszán János, Palmos Mihály, Sánta
Finta János, Világos János, Pankaszi Ádám, Esztergálos Mátyás,
Nimeth András, Konrath Takács;
4. M á s háto mögött lakó Zsöllérek: Farkas Istvánné, Somogyi
Miklós, Czegler György, Szenté Éva, Nagy Ferencné, Szenté Joseffné, Kovács István, Nagy Istók, Hujber Mihály, Palmes György,
Ress Lónncné, Nagy Jánosné, Stubics Mihály.
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Gróf Erdődy Kristóf úrbéresei:
Örökös jobbágyok: Böröcz István, Sánto Somogyi Ferenc, Pető
Ádám, Finta János. Szabadköltözésü jobbágyok: Molnár Péter,
Horváth György, Kiss Mihály, Kurányi Ferenc, Sebestén István,
Nagy Péter, Samu István, Nimeth György, Sebestén János, Stubán
János, Tóbiás József, Takács Pál, Markovics György, Varga Ádám,
Elek György, ifjú Hoffmann János, Eöregh Hoffmann János, Nagy
Mihály, Zsámboki István, Baracskaj János, Baranyaj János, Molnár
Ádám, Késár Pál, Kurányi Miklós, Király Vargha György, Notáczki István, Monsdorfer György, Molnár János, Smitt Mátyás, Samu
János, Kiss János: Magok házaikban lakó Zsöllérek: Stubán
György, Gérczey János, Mesterházi János, Nimeth István, Tungli
Mátyás, Szabó György, Vargha János, Bende Mihály, Duhaj István,
Remport Miklós. M á s hato mögött lakó Zsöllérek: Rúzsa Ferenc,
Szombatheli Ferenc, Siker János, Néma Mártonné, Rácz Istvánné,
Poger Sebestén, Tobor István, Baracskaj Jutka, Szivási András, Olá
Miklósné, Fridiik György, Olá Szabó György, Tóth István, Pördics
Ferenc.
A 9. pontokra adott válaszukból kiderül, hogy urbariumjuk nin
csen és szokásjog alapján szolgálnak, fizetnek a földesúrnak. Éven
te 52 napi igásrobotot végeznek, évente egy forint készpénzt, há
zanként; egy karácsonyi kappant vagy helyette 3 garast, 12 tyúkfiat,
hosszú fuvar helyett 6 garast, egy szekér karácsonyi fát, minden
heles gazda. A dézsma gabona Jánosházára vitele megváltásaként
egy-egy napi szántást végeznek. Szőlő-hegy „nevezet szerint Saágh-hegyen lévén", és alkalmas borokat is teremvén, mind az által
ritkán szokott díszleni.
Az összeírás és az előtte közölt panaszos levél arról beszél, hogy
a települések sorsa s helyzete sorsszerűén függött a mindenkori
földesurától. Kiderül, hogy a sági jobbágyok terhei is nőttek az
Erdődyek birtokba lépésétől, 1737-től. Ezért mentek el annyian a
szabadköltözésü jobbágyok közül.
Nádasdy Lajos

A KEMENESALJA
IPARTESTÜLET
értesíti kedves tagjait, hogy

könyvelésük
gépi feldolgozását
átvállalja.
A mieló'bbi megvalósítás érdekében kérjük,
hogy Ipartestületünket igényük bejelentésével

JÚNIUS 30-ig
felkeresni szíveskedjenek.
Vállaljuk továbbá,
hogy reklámtevékenységükhöz
is segítséget nyújtunk.
Ez Irányú Igényeiket minden hónap 25-éig
jelentsék be az Ipartestületnél.
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^Összetartó faluközösséget

akarunk..."

Az első
Alsósági Tavaszi Napok
Szép számmal gyülekeztek az emberek május 11-én négy órakor az
alsósági csárda elölt. Az érdeklődőket a celli fúvószenekar és a nép
táncegyesület műsora fogadta. A produkció után Varga László Csaba
alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, és ünnepélyesen megnyi
totta az L Alsósági Tavaszi Napok rendezvénysorozatát. Ezután a
zenészek kocsira pattantak, és elindult az alsósági „zenélő sárkány",
hogy világgá kürtölje: itt egész héten át tartó mulatság kezdődik...
S így lett. Alsóság megszokott nyugalma egy hétre felborult, de ezt
senki sem bánta. Az emberek délutánonként ki vonultak az utcára, hogy
részt vegyenek a programokon vagy csak egyszerűen megnézzék, mi
is történik. A rendezők pedig igyekeztek minden korosztályt bevonni
az eseményekbe. A legkisebbeknek a Tücsök bábcsoport tartott bemu
tatót, az időseknek ajándékműsorral kedveskedtek. Ategtöbb rendez
vényre azonban mindenkit vártak korhatár nélkül. Érdeklődő pedig
akadt, nem is kevés. Többek között erről beszélgettem Varga Mar
gittal, a rendezvény egyik fő szervezőjével.
- Úgy éreztük, hogy Celldömölk-Alsóság városrészen az elmúlt
időszakban nem szerveztek rendezvényeket, az emberek nem na
gyon jöttek k i az utcára. Mivel Alsóságon január elsejétől a Műve
lődési Ház önállóvá vált, úgy gondoltuk, hogy be kell mutatkoznia.
Erre azt a módszert választottuk, hogy egy egyhetes rendezvényso
rozattal egy picit felébresztünk - a gyerekektől kezdve az idősekig
- mindenkit
- Úgy tűnik, ez sikerült.
- Igen. Az első három nap tapasztalata alapján az a véleményünk,
hogy sikerült. Rettentően izgultunk, hogy a megnyitóünnepség
hogyan fog sikerülni, és nagyon öriütünk annak a mintegy 200
embernek, aki kijött. Ez azt jelenti: ebben a faluban az embereknek

Tisztelt
Vásárlónk!

A CSOMA SÜTÖDE
naponta kétszer kínál Önnek

FRISS KENYERET,
PÉKSÜTEMÉNYT
a már megszokott jó minőségben.
Örömmel jelentjük, hogy bővítettük
választékunkat szezámmagos kenyérrel és
zsemlével, valamint kornland típusú kenyérrel.
(Cukorbetegek, diétások és mindazok
számára, akik egészségesen akarnak táplálkozni.)

VÁRJUK ÖNÖKET
R E G G E L 6 ÓRÁTÓL ÉS
DÉLUTÁN 14 ÓRÁTÓL
a Koptik Odo u. 18. alatti kenyérboltunkban.

van igénye arra, hogy szórakozzanak, kikapcsolódjanak a munka
mellett Minden eddigi rendezvényen azt tapasztaltuk, hogy töme
gek vannak. A bábszínházba például több mint százhúsz kisgyerek
jött el. A KRESZ-vetélkedŐn 30-35 iskolás vett részt, és száznál is
többen nézték meg a BMX-bemutatót (felvételünk itt készült).
Hasonló sikere volt a repülőmodell-kiállításnak is. A futóversenyre
eredetileg 40-50 rajtszámot készítettünk, és a végén 140 induló
volt
- Ebből a beszélgetésből úgy látszik, hogy nem számítottak
ekkora sikerre...
- őszintén szólva azt gondoltuk, hogy lesznek, akik kijönnek, de
hogy ennyien, azt nem. És az a jó, hogy az emberek nem felszólításra
jönnek, mint amikor kivezénylik őket hanem teljesen spontán módon.
- Kik voltak a szervezői a rendezvénynek?
- Elsősorban az alsósági klubkönyvtár, aminek a vezetője Koronczai Zoltánné, valamint Géczi Attila, aki egyben a legtöbb
szervezőmunkát végezte. Ezen kívül az alsósági részönkormány
zat, de nem szabad elfeledkezni a városrészen működő egységekről,
gondolok itt a tsz-re és az iskolára. Az Ő hozzáállásuk nagyon
pozitív, bármiben is kértünk segítséget, akár felszerelésben, akár
szervezésben, mindig segítettek. 25 000 forint támogatást kaptunk
az önkormányzattól, amit nagyon köszönünk, de egy ilyen nagy
szabású programhoz ez nagyon kevés. De tervezzük, hogy lesz
folytatása jövőre és azután.
Az alsóságiak nagyon pozitívan értékelték a kezdeményezést, s
szívesen vettek részt a programokon. Javaslatok is akadtak a további
akra: legyen gyakrabban ilyen rendezvény, de a programok ne kez
dődjenek olyan korán, mint most néhány esetben. Ötletek, bírálatok és
főleg elismerő szavak hangzottak a ságiaktól. A végső értékelés egy
héttel az Alsósági Tavaszi Napok befejezése után történt, amikor a
szervezőbizottság megköszönte az összes közreműködő segítségét,
akik hozzájárultak e rendezvények sikeréhez. Varga László Csaba
alpolgármester így foglalta össze az eseményeket
- Kívülállóknak nagyon újszerű és j ó volt a kezdeményezés, úgy
értékeljük, hogy jó volt a program. Szervezésben akadtak hiányos
ságok, ez tanulságul szolgálhat Néhány hónappal ezelőtt alakult
önállóvá az alsósági klubkönyvtár, és ilyen hamar szervezték meg
a rendezvénysorozatot amit - azt hiszem - várakozáson felül
teljesítettek. Én maximálisan meg vagyok velük elégedve. Az em
berektől szinte csak pozitív véleményt hallottunk, bár rendezési
hiányosságok akadtak, de ez abból fakadt, mert nem számítottak
ilyen nagy érdeklődésre. Anyagilag nullával zártunk, a kiadásos
rendezvényeket fedezték a bevételesek. Amennyiben anyagilag
biztosítani lehet, szeretnénk folytatni ezt a kezdeményezést jövőre
és azután is. Alsóság régen önálló falu v o l t és szeretnénk bizonyos
vonatkozásban megőrizni egy erős falujelleget A falunak ugyanis
van egy olyan jellemzője, hogy közösség. Egy összetartó falukö
zösséget szeretnénk létrehozni itt az alsósági városrészen, és ehhez
nagyban hozzájárult ez a rendezvénysorozat is.
Huszár Hajnal
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Kulturkáló
Szerkeszti: B. Horváth Cecília

Olimpiai fejtörő
(Harmadik forduló)

5. kérdés: Melyik volt az az olimpia, ame
lyen minden második magyar versenyzőre ju
tott egy aranyérem?
6. kérdés: Ki volt az a sportember, akinek
kiskorában gyermekbénulás következtében éve
ken át ágyban kellett feküdnie, de három olim
pián szerzett nyolc aranyérmével méltán érde
melte ki a „gumiember" elnevezést.
N. T.

Mielőtt bárki a talányos cím megfejtésén
kezdene gondolkodni, s egy újabb bálás
bolt felfedezését reméli írásomtól, sürgő
sen ki kell, hogy ábrándítsam, s akár félre
is teheti az újságot. Amiről írni akarok, az
egész más. Megszoktuk, hogy most már
úton-útfélen ruhákat lehet böngészni, már
bizonyos versengés is van a különböző
társaságok között, s ez is a vevőnek ked
vez. Ez a turkáló azonban nem az a turkáló
volt. Májusban 7 napon keresztül nyílt arra
módunk, hogy a Városi Könyvtár már rég
leselejtezett példányaiból lehetett böngész
ni, és az ereded ár mindössze 20 százalé
káért (!) hazavihető volt a kiválasztott
könyv. Kevés lehet bármilyen kommentár.
Egyszerűen nagy volt! Keltek el kötetek
Lenintől - hiszen már kuriózumnak számít
- , a szakkönyvektói a mesékig, a szórakoz
tató irodalomtól a szépirodalomig minden
hozzáférhető volt.
Az akció során 3359 könyvet adtak el,
ebből több mint 21 ezer forint bevételre
tettek szert. Nemcsak árusítottak, hanem
ajándékoztak is könyvet. A mintegy két
ezer példányból így kapott az Eötvös, a
Gayer és a Berzsenyi általános iskola, de
jutott a jánosházi keresztény szellemű álta
lános iskolának is. Kaptak belőle a moz
gáskorlátozottak, s igazán öröm, hogy a

magyar szó és gondolat ezen formája odaadó
emberek segítségével eljutott a Szlovákiában
és Erdélyben élő magyarokhoz is. Az igazga
tónőtől megtudtam, hogy az így befolyt
összeget már el is költik a könyvhéten, s ez
a csaknem 22 ezer forint mintegy 60 (!) - jól
tetszenek látni, hatvan - könyv vásárlására
lesz elegendő!
A könyvtár ezentúl minden évben tervezi
ehhez hasonló akciók megrendezését, ezzel
ís segítve az embereket, hogy hozzájussa
nak a könyvhöz, melynek megvásárlására
egyre kevesebb az anyagi erőnk.
Csak még egy gondolat, zárásként. Le
het, senki nem gondolt rá, hogy ez mekkora
áldozat és munka volt a könyvtárosok ré
széről. Óriási anyagot válogattak át, odaad
tak kereskedőnek, s mindezt úgy tették,
hogy a könyv szeretete, a benne rejlő gon
dolat tisztelete minden mozdulatukon meg
látszott. Minden könyvet szerető ember ne
vében mondom: KOSZÖNÖM. Bízzunk
benne, jövőre, ugyanakkor, ugyanott, hisz
könyvek bizonyára lesznek, s nekünk biz
tos, hogy nem lesz több pénzünk. Ezért is
volt különösen értékes ez az akció, mert
bebizonyította, ha pénze nincs is, de leg
alább igénye van az embereknek a jó
könyvre.

Kemenesalja konyhájából
Rakott sertésszelet
római tálban (4-6 személyre)
Hozzávalók: 0,8 kg sertéscomb, 0,05 kg
füstölt szalonna, 0,1 kg vöröshagyma, só,
pirospaprika, fokhagyma, 0,5 dl csontié, 0,5
dl fehérbor, 2 dl tejföl.
Az előre vízben áztatott cserépedény al
jára rakjuk a füstölt szalonnát, erre a hús
szeleteket, amelyeket sóval, pirospapriká
val, fokhagymával fűszerezünk. Ráhelyez
zük a hagymát karikára vágva. Leöntjük a
csontlével és a borral. Sütési idő: kb. 2 óra
takarékon. Tálalás előtt rálocsoljuk a tej
fölt és újból lefedjük.
Köret: rizs, vajasmetélt, az évszaknak
megfelelő saláta.
Sajtocska
Hozzávalók: 25-30 dkg sertéscomb, 2 to
jás, 2 evőkanál liszt, 1 dl tej, 1 csokor snidling, 2-3 dkg reszelt sajt.
A sertéshúst csíkokra szeleteljük, a tojás
ból, a tejből, a lisztből, a reszelt sajtból és az
apróra vágott snidlingból sűrű", a palacsinta
tésztánál sűrűbb tésztát készítünk. A sózott
húscsíkokat beleforgatjuk a tésztába és bő,
forró olajban nem túl pirosra sütjük. Vajas
zöldséggel, tartármártással tálaljuk.

Lúdláb (Szegfű néni receptje)
6 tojássárgáját, 5 evőkanál vízzel, 10 evő
kanál cukorral habosra keverni. 10 evőkanál
liszt, 1 cs. sütőpor, 4 evőkanál kakaó és 8

tojásfehérje kemény habbá felverve, ezt óva
tosan összekeverve zsírozott, lisztezett nagy
gáztepsiben sütjük.
Krém: 0,5 1 tejbe, 5 púpozott evőkanál
búzadarát főzünk, majd 2 tojássárgáját 20
dkg porcukorral, 20 dkg rámával és 2 cs.
vamliáscukorral kikeverünk habosra. Ha
kihűlt a búzadara, az egészet jól összeke
verjük és a tészta tetejére öntjük. Kimago
zott meggyet rakunk a krémbe, szépen,
vizes késsel lesimítjuk.
Bevonat: 10 dkg vajat 3 evőkanál kakaóval
felolvasztunk, és a krém tetejére öntjük. (Kö
zepes tepsibe az adagot felezzük.)
Beküldte: Szemenyd Lászlóné

Egy koncert
emléke
Már mindenki nagyon várta. Nem volt
szokásos koncert előtti felhajtás, nem volt
lökdösődés a nézőtéren, csend volt, majd
azonnal a taps csattant, amikor egy szál
gitárral a kezében, hamiskás félmosollyal
az arcán belépett a színpadra ZORÁN.
Kommentár és egyéb köszönés helyett fel
ült az odakészített magas székre és játszani
kezdett. „Bevallom nem lettem boldogabb,
ha elhittem érthetetlen dolgokat, az igazság
közben mindig olyan egyszerűen szólt." És
ez ilyen egyszerűen szólt egy egész estén
keresztül. Dallamai fülbemászóak, gitárjá
téka csak annyira virtuóz, mely kellett ah
hoz, hogy még kísérőzene legyen és ne
önálló darab, hangja a megszokott és el-

Boznánszky Katalin és Pócza Mónika 8. osz
tályos tanulók tudósították lapunkat az iskolá
jukban májusban megrendezett Gayer-hét ese
ményeiről. Mint írják, iskolájuk 82 gussingi
gyermeket látott vendégül ebből az alkalomból.
Rendeztek rajzversenyt, izgalmas kézilabdamérkőzést, tudáspróbát matematikából, kutya
szépségversenyt, szavalóversenyt, s termé
szetesen kirándult is minden osztály. A tanulók
ezúton fejezik ki köszönetüket azoknak a ma
gáncégeknek, amelyek pénzzel, vagy tárgyi
adományokkal közreműködtek a versenyek he
lyezettéinek díjazásában.
várt, Dusán szövegei pedig nekünk szól
tak, rólunk szóltak és igazak voltak.
Aztán mindennek vége van egyszer. Jött
egy ráadás, kettő, aztán jött egy még leme
zen nem rögzített dal és vége. A közönség
csendben távozik, a nézőteret nem borítják
eldobált üres üvegek, papírok, tökmag- és
napraforgóhéj. Mindenki visz magával
egy-egy sort, dallamot, hangulatot.
„... és én hiszek a fegyver halálában
és én hiszek a folyóban s a hídban..."
Jó lett volna hinni a celldömölki kö
zönségben is. Zorán celldömölki kon
certje a teljes érdektelenség miatt elma
radt. Fenti emlékeim már több mint tíz
évesek, és Hódmezővásárhelyen gyűjtöt
tem őket. Kár, hogy most nem adatott
alkalom a felelevenítésükre, hacsak ez az
írás nem az.
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Anyakönyvi hírek

Duka
Születés: Latner Sándor és Görög Erzsébet fia: István.

Házasságkötés: Szilágyi Aliz és Hujber Tibor.
Halálozás: Uhercsik Dona Márta, Hajba Sándomé Gujgiczer Karolina.

KisMjmivú

Celldömölk
Születés: Horvíth János és Varga Andrea fia: Péter, Nagy
László és Erdélyi Erika leánya: Vivien, Vajda László és
Barátit Anita fia Márió, Somogyi Tibor István és Karácsonyi
Judit Gizella leánya: Judit. Németh Gábor és Bónicz Beáta
fia: Gábor, Schimmer Győző István és Gércczi Ilona leánya:
Adrienn.
Házasságkötés: Kovács Bernadett és Honvéd Ferenc,
Balogh Judit és Láng József Károly, Haényi Veronika és
Cserkuti Zoltán, Mendel Hajnalka és Gönye Attila, Szabó
Éva és Horváth László, Bódis Mária Magdolna és Lanczkor
Attila, Gócze Veronika és Pup Norbert, Koncsik Viktória és
Kolonics Ferenc, Készei Anita és Elek Károly, Regina Kata
lin és Zsirai Gábor.
Halálozás: Szávai Vilmos, Finta János József, Horváth
Jánosné Naumann Irén, Horváth Győzöné HammermOUer
Magdolna, Németh Sándor, Móri Márton, Fábsics József,
Varga Zoltán, SUIe László, Pethő Fcrcncné Józsa Hona,
Farkas Lajos, Horváth Imréné Somogyi Lujza, Koller Lászlóné Szabó Erzsébet.

Születés: Kutasi András és Laczi Beáta leánya: Dóra.
Halálozás: Németh Lászlóné Kisfaluii Mária, Jankóvics
Józsefné Cseke Irma.

Kenyéri
Születés: Vass Imre és Gyurtlsi Zsuzsanna leánya: Brigit
ta, Németh Sándor és Németh Ibolya fia: Danid.

Nagysimonyi

Boba
Születés: ülés László és Szalóky Cecília fia: Krisztián,
K erényi Ferenc és Borsos Anikó Júlia leánya: Zsófia.

Születés: Kalmár Zoltán és Feró Mária Magdolna fia:
Zoltán.
Halálozás: Szentgyörgyi Gvuliné Somogyi Emma.

Keraeuespálfa

Vönöck

Születés: Zsupányi Zoliin és Horváth Emese fia: Patrik.

Születés: Bakos Bálint és Szakái Rita leánya: Bar
bara.

Egyházashetye
Születés: Mészáros József és Németh Szilvia leánya:
Kinga.

Kemenesszentmártort
Születés: Sebestyén Sándor és Rokk Zsuzsanna fia: Sza
bolcs.

Köcsk
Halálozás: Szálai Károlyné Szakos Anna

Jánosháza
Születés: Vacurka István és Bajner Márta leánya: Gabri
ella, Dobson Miklós és Varga Márta leánya: Márta.
Halálozás: Varga Károly.

Mersevát

Keroenesmagasi
Születés: Németh József és Horváth Katalin leánya: Sza
bina.

Házasságkötés: Buü Irén és Kovács Frigyes
Halálozás: Kovács Lajos, Kocsis Lajosné, Szabó
Anna.

KEK-hírek
Mint azt Vécsei Istvántól, a városi rendőrkapitányság bűnügyi osztá
lyának vezetőjétől megtudtuk, városunkban és körzetében az utóbbi
időben meglehetősen elszaporodtak a kocsileszerelések, tükröket, fény
szóróbetéteket, kerekeket és benzint tulajdonítottak el. A bűncselekmé
nyek nem maradtak következmény nélkül, hiszen május 7-én éjszaka,
épp egy Trabant hátsó kerekének kiszerelése közben tetten értek két
sárvári illetőségű elkövetőt, akik azt is elismerték, hogy több alkalommal
is követtek el hasonló bűncselekményt.
Kérdésemre, mit lehetne tenni, Vécsei százados úr elmondta, hogy több
járőr kellene az utcákra, jó lenne, ha az autósok világosban parkolnának. Van
a Trabantok és Wartburgok esetében egy egyszerű és olcsóriasztásilehetőség
is. Egy közönséges nyomógombos kapcsolót kell a motorháztetőhöz szerelni,
mely össze van kötve a kürttel és az utastérből élesíthető. Hangos dudaszó
fogadhatja azt, aki nem illetékes a motorháztető nyitogatására.
Tovább növekedett a kerékpárlopások száma, amit megelőzendő éjjel
és nappal is ellenőrzéseket tart a rendőrség. Ezúton kérik a kerék
párosokat, hogy senki ne vegye zaklatásnak, ha megállítják, hiszen ez is
segítheti az elkövetők megtalálását.
Május 17-ére virradóra a Kodály lakótelepen több pincerekeszt feltör
tek és eltulajdonítottak egy segédmotor-kerékpárt. Az elkövetők szemé
lye ismertté vált, ellenük az eljárás folyamatban van.
A Vas Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat celldömölki kirendeltségének
vezetője feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki május 15-én 16 óra és
16-án 8 óra közötti időben Bobán, a Berzsenyi és József Attila utcák
kereszteződésében leállított sárga színű villogó jelzőberendezést eltulajdoní
totta, s ezzel mintegy 18 ezer forint kárt okozott. Az ismeretlen elkövető
felderítése érdekében a nyomozás folyamatban van. A rendőrség kéri a
lakosságot, hogy amennyiben a fentí bűncselekménnyel kapcsolatban bár
milyen információval rendelkeznek, azt közöljék a rendőrséggel.
Egy ostffy asszony fai lakos tett feljelentést ismeretien tettes ellen, aki
őt május 21-én a Szentháromság téren egy szóváltást követően ököllel
arcul ütötte, minek következtében a sértett 8 napon tűi gyógyuló orrcsont
törést szenvedett. A nyomozás során az elkövető személye ismertté válL
Egy celldömölki lakos tett feljelentést ismeretien tettesek ellen, akik
őt április 19-én és május 3-án lakásán pénzbehajtás céljából megfenye
gették. A személyeket a rendőrség előállította.
Szintén celldömölki lakos tett feljelentést, hogy május 25-én Kossuth
utcai lakása elől lezárt segédmotor-kerékpárját eltulajdonították. A nyo
mozás során mind a jármű, mind az elkövető „megkerült".
A hónap bűnügyi krónikájának summázata elé még mindenképpen
idekívánkozik valami. Jelen sorok írója részt vett a hónap egyik hétvé
géjén a bűnügyi osztály esti és éjszakai ellenőrző munkájában. Szenzáció
nem történt, azt - úgy látszik - más alkalomra tartogatja az élet, de a
tapasztalatok megszívlelendők. A sok ellopott kerékpár ellenére számos
házban volt nyitva a lépcsőház ajtaja, sőt, még a kerékpártároló is, ahol
ha valaki akart, hát tetszés szerint válogathatott a lezáratlan kerékpárok
között. Az éjszaka során találtunk még mindkét oldalán lehúzott ablakkal
parkoló autót, tulajdonosa talán a gondviselésre bízta az őrzését A város
egyébként élte megszokott hétvégi életét, az ellenőrzés alatt esemény nem
történt. Reméljük, még sok Üyen hétvége lesz, mikor a bűnüldözőknek
nem akad dolguk.
Rozmán
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Kézilabda

Torna

Az NB JJ-es férficsapat, a pécsi vereség ellenére,
továbbra is kitűnően szerepel a tavaszi bajnokságban.
A tizenegyedik forduló után már több pontot szerez
tek, mint az őszi bajnokság ideje alatt. Kár, hogy
Skriba és Márczi a távozás gondolatával foglalkozik.
Velük pedig a csapat a következő bajnokságban akár
a bajnoki címért is felvehetné a küzdelmet ellenfele
ivel. Mérkőzéseik rövid krónikája:
- Május 9. Celldömölk. CVMSE-CELLKOLOR-Zalaegerszegi Dózsa 33:26 (15:14). 400 néző.
V. Bogolin Cs., Bogolin K. (Pécs). CVMSE: Neizner
- Tóth Á., BAGICS (9), CSÓRI (5), GULYÁS (6),
GŐCZE (7), Fonyó (5). Cs.: Harkály, Redócs (1),
Szakács, Tóth R. Egy percig sem volt vitás a győze
lem.
- Május 16. Simontomya. SBTC-CVMSEC E L L K O L O R 25:26 (12:13). 150 néző. V. Pécsi,
Szálai (Komló). CVMSE: NETZNER - Tóth Á.,
SKRTBA(6), Gőcze (4), GULYÁS (7), Csóri (4), FO
NYÓ (5). Cs.: HORVÁTH, Csizmazia K., Csizmazia
G. A csapat „óhajtotta" a győzelmet
- Május 23. Celldömölk. CVMSE-CELLKOLOR-Mecseknádasd 26:23 (13:12). 300 néző. V.
Kálóczy, Marczánka (N-kanizsa). CVMSE: Horváth
- BAGICS (9), Skriba (2), Csőri (3), Gulyás (2),
GŐCZE (5), Fonyó (4). Cs.: SIMON E„ Tóth Á. (1),
Szakács, Sípos. Az utolsó tíz perc mindent kárpótolt.
- Május 30. Pécs. PEAC-CVMSE-CELLKOLOR 36:27 (19:12). Üres nézőtér. V. Balaskó, Scmogyvári (Nagyatád). CVMSE: Harkály - Tóth Á.
(1), BAGICS (8), Csőri (5), Gulyás (3), GŐCZE (9),
Fonyó. Cs.: Horváth, Tóth R. (1), Csizmazia K., Csiz
mazia G. Az első félideji gyenge védekezés és a já
tékvezetők hasonló teljesítménye okozta a nem várt
nagyarányú vereségeL
Két fordulóval a megyei bajnokság befejezése
előtt még mindig veretlen a kézilabda tarta
lékcsapat. A bajnokságot már fölényesen megnyert
csapat tavaszi eredményei: CVMSE-Szenlgotthárd
Ifj. 35:16, -Vasvár 28:17, -Tanárképző Ifj. 37:24,
-Oriay DSK 38:32, -Tanárképzői! 31:25, -Szent
gotthárd Ifj. 17:12, -Vasvár 28:18, -Tanárképző Ifj.
37:32.

- Az országos diákolimpián az egyéni összetett
bajnokságban a képen látható Somogyi Judit, az Eöt
vös Ált Isk. tanulója az 5. helyezést szerezte meg.
Edzője: Czupor Ferencné.
- A Berzsenyi Gimnázium egyéni és csapat házi
tomabajnokság eredményei:
Leány egyéni: felemáskorláton: 1. Szabó Edina.
Gerendán és talajon 1. Somogyi Viktória, összetett

- A CVMSE női csapata is megkezdte szereplését
a megyei bajnokságban. A csapat mérkőzésről mér
kőzésre jobban szerepel. Minden remény megvan ar
ra, hogyha a játékosok is akarják, hogy a jövő évi
bajnokságban éremért küzdjenek. Eredményeik: Rábagyarmat-CVMSE 40:20. Tanárképző Ü.-CVMSE
25:24. CVMSE-Körmend Ifj. 26:18. EgyházasrádócCVMSE 19:22. További mérkőzéseik:
-június 14. CVMSE-Sárvár
-június 21. Répcelak-CVMSE
-július 5. CVMSE-Kerta

^ Minden csapat
dobogón végzett
Az 1991/92-es bajnoki évadot a CVMSE szakosz
tályai közül az asztali teniszezők zárták a legeredmé
nyesebben. A felnőttek az eddigi legszebb eredmé
nyüket érték el az NB HI-ban, ezüstérmesek lettek.
Az újonc csapat arany-, a tartalék és a serdülő csapat
ezüst-, míg az ifjúsági csapat bronzérmes Ica a Vas
megyei bajnokságban. Az eredmények elérésében
elévülhetetlen érdeme van Obráz István edzőnek, aki
25 éve szervezi, irányítja a szakosztály munkáját és
- neveli az utánpótlást
Az NB ITJ-as csapat 2. helyezése a szakosztály
fennállása óta a legjobb teljesítmény. Alak kihar
colták: Botfa Péter, Fehér László, Máthé Gyula,
Tarr Péter, Balázs Béla és Ölbei Péter. A legtöbb
mérkőzésen Tarr Péter ifjúsági játékos állt asztal
hoz. 15 mérkőzésen szerepelt, és 28 egyéni, vala
mint 2 páros győzelmével 46,66 százalékos teljesít
ményt nyújtott Peti valamennyi csapat ifjúsági já
tékosát legyőzte. E szép teljesítménnyel búcsúzott
ben 1. Somogyi V., 2. Szabó E., 3. Vargyai Tünde.
az ifjúsági korosztálytól. A csapat legeredménye
Csapatban 1. ÚTJA osztály (Szabó E., LŐrincz Zsófia, sebb versenyzője Botfa Péter volt, aki sorkatonai
Major Mónika, Horváth Edit)
szolgálatot teljesített, de csak kétszer hiányzott
Fiú egyéni: korláton és lólengésben 1. Szakács Ti
mérkőzésről. Edzéshiány ellenére 42 egyéni és 11
bor. Talajon 1. Varga Norbert összetettben 1. Sza
páros győzelmet szerzett, teljesítménye 75 százalé
kács T., 2. Pusztai Gábor, 3. Busznyák Csaba. Csa
kos. Fehér László, aki szezonközben a burgenlandi
patban 1. Dl/A osztály (Garai Zoárd, Karáth Péter,
Pinkafeldhez szerződött, 10 mérkőzésen 28 egyéni
Horváth Tibor, Horváth András).
és 7 páros győzelmével 70 százalékos teljesítményt
ért el. A csapat megbízható játékosává nőne ki ma
gát Máthé Gyula, aki 13 mézkőzésen 31 egyéni és
9 piros győzelmével 59,61 százalékos teljesítményt
produkált. Balázs Béla 11 mérkőzésen 20 egyéni és
6 páros győzelmével járult hozzá a sikerhez. Telje
- Az elmúlt évhez hasonlóan most sem sikerült a
sítménye 45,45 százalékos volt Ölbei Péter egy al
kézilabda diákolimpia területi döntőjébe jutni az Eöt
kalommal helyettesítette sikerrel Tarr Pétert. A kö
vös leánycsapatának. Az idén azonban nem is játsz
vetkező szezonban viszont már végleg ő foglalja el
hattak, mert a „sporthatalom" - igazuk ellenére Peti helyét a csapatban. Gratulálunk a csapatnak és
kizárta őket Tavaly egy jobb csapat előzte meg az
edzőjének a sikerhez.
Eötvös lányokat, az idén viszont egy olyan csapat.

Diáksport

Kupa - Kupa - Kupa
- Május 10. Celldömölk. Asztalitenisz egyéni Ke
menesalja Kupa. A CVMSE idényzáró meghívásos
versenyének eredményei: Újonc: 1. Kovács Zs. Sz.
Latex, 2. Szálai L . CVMSE, 3. Rózsa G. Sz. Építők
és Mészáros F. Sz. Latex. Serdülő: 1. Nagy G. Sz.
Építők, 2. Ölbei P. CVMSE, 3. Vas Z. CVMSE és
Timár G. Pápa. Ifjúsági: 1. Molnár B. Sz. Latex, 2.
Tarr P. CVMSE, 3. ölbei P. és Döbrönte Z. Sz.
Latex. Felnőtt egyéni: 1. Szarka T. S z Latex, 2.
Molnár B.. 3. Botfa T. CVMSE és Fehér L. Pinkafeld. Felnőtt páros: 1. Tarr S.-Fehér L Győri Elekt
romos, Pinkafeld. 2. Németh K.-Bakonyi P. Peremar
ton, 3. Sidó—Németh T. Peremarton és Koltay-Fekete
Oberwait, ül. Sz Építők.
- Május 19. Celldömölk. Kézilabda Gayer Kupa.
Az iskola diáksportkörének hagyományos kézilabda
tornáján 17 csapat vett részt Éredmények: IL kcs.
leány: 1. C. Gayer, 2. C. Eötvös, 3. Balatonfüred.
Fiú: 1. Sz. Derkovits, 2. Balatonfüred, 3. C. Gayer.

amelyet már a körzeti bajnokságban maguk mögé uta
sítottak. A Sárváron rendezett megyei döntő .helyi"
versenybizottsága és a megyei diáksporttanács titkára
piedesztálta bajnokká a sárvári Nádasdyt Sajnáljuk a
csapatot a megfosztott élményeiért Vigasztalásul
azonban annyit fogadjanak el tőlünk, hogy Celldö
mölkön azért őket tartják Vas megye legjobb ÜL kor
csoportos leánycsapatának.
- Az Eötvös DSE atlétája. Gulyás Balázs kitűnő
idővel, 2:24,2-vel ezüstérmet szerzett a Zalaegersze
gen rendezett országos vidékbajnokságon. Balázs
800 m-en indult a „Ki a leggyorsabb, legkitartóbb?"
elnevezésű tehetségkutató versenyen. A Vas megye
iek közül ő érte el a legjobb eredményt

Dl. kcs. leány: 1. C. Eötvös, 2. Sz. Detkovits, 3. C.
Gayer. Hú: 1. C. Eötvös 8. oszt. 2. C. Gayer, 3. C.
Eötvös 7. oszt. Legeredményesebb játékosok: É. kcs.
leány: Balogh Bibiáne C. Gayer. Fiú: Nagy Péter
Balatonfüred. HL kcs. leány: Bella Nóra C. Eötvös.
Fiú: Varga Tamás C. Eötvös. Legtechnikásabb játé
kosok: II. kcs. leány: Parádi Zsuzsanna C. Eötvös.
Fiú: Takács Tamás Sz. Derkovits. DL kcs. leány: Tóth
Krisztina Sz. Derkovits. Fiú: Nagy Tivadar C.
Gayer. Legjobb kapusok: JJ. kcs. leány: Szélesi Ildi
kó C. Gayer. Fiú: Nemes Péter Balatonfüred. ÜL kcs.
leány: Polgár Adrienn Sz. Derkovits. Fiú: Herold
István Sz. Derkovits.
-Június 1. Alsóság. Kispályás labdarúgó Sághegy
Kupa. A Berzsenyi Lénárd Ált Iskola diáksportköré
nek hagyomános tornáján az alábbi csapatok végeztek
az élen. II. kcs. 1. Kemenesmagasi, 2. Sárvári Gárdo
nyi, 3. Celld. Berzsenyi, HJ. kcs. 1. Celld. Berzsenyi,
2. Celld. Eötvös. 3. Celld. Gayer.
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