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Felelevenítve a hagyományokat

Hősök napi futás
1928. május 20-án az
első világháború áldoza
taira emlékezve, kegyeleti
stafétafutást rendeztek
Celldömölkön. Az ese
mény kezdeményezői és
rendezői voltak: a Leven
te Egyesület,a CESEésaz
Állami Polgári Fiúiskola
Diáksportköre. A kegye
leti futást több éven át
megrendezték, de 1945ben vége szakadt.
Most, május 29-én, az
Eötvös Loránd Általános
Iskola és a Diák Sport
egyesület kiírásával újjá
élesztette a hősök napi fu
tást.
A hagyományápolás szép és
nemes gesztusa volt ez a rendezők
részéről. Felemelő érzés volt a
technika jóvoltából, hogy a Him
nusz közös eléneklésével vette
kezdetét a versenyt megelőző rö
vid ünnepség. Megnyitóbeszédé
ben, dr. Gömbös Ferenc ország
gyűlési képviselőemlékeztette if
júságunkat és az érdeklődőket a
két világháborúban elesett hősök
és áldozatok hazaszeretetére,
amit az utókornak soha nem sza
bad elfelejtem. Mindent el kell
követni azért, hogy hasonló bor
zalom soha többé meg ne ismét
lődjön történelmünkben. A meg
nyitó után, dr. Gömbös Ferenc
és Makkos István polgármester
elhelyezte az L világháborús em
lékmű" talapzatán a megemléke
zés koszorúját.
A hősök napi futóversenyt
négy korosztály részére írták ki.
Az első, alsó tagozatos tanulók
számára kiírt korosztályban üde
színfoltként több óvodás, sőt az
anyukájával vagy apukájával
együtt futó bölcsis is elindult.
Legfiatalabbként, Kiss Flórika és

Márczi Petiké érkezett a célba a
közönség lelkes biztatása és vas
tapsa mellett. (Petiké 22, Flórika
30 hónapos.) Az óvodás Balhási
Nóra pedig nemcsak elindult, de
mindenki meglepetésére harma
dik helyezést szerzett. A fiatalság
számára példaértékű volt, hogy a
tanárok és szülők közül többen
teljesítették a különböző távokat.
A kegyeleti megemlékezés mel
lett a kitartás, az akaraterőpróbá
ja is volt e verseny.
A versenyt követően rendőrsé
günk bemutatóin szórakozhattak
a résztvevők, majd a I I . világhá
borús emlékmű előtt az Eötvös
iskola irodalmi szakköre műsor
ral emlékezett és emlékeztetett a
hősökre, az áldozatokra. Végeze
tül a verseny győztesei itt he
lyezték el koszorújukat.
Tisztelet és köszönet a rende
zőknek, a szponzoroknak, akik
nek jóvoltából a helyezettek érté
kes díjakat vehettek át megérde
melt jutalomként. A hősök napi
futás elérte célját, valamennyi
résztvevő emelt fővel távozhatott
a jövő esztendei találkozás remé
nyében.
Eredmények: Alsó tagozatos
leányok: 1. Vizi Georgina (Eöt
vös), 2. Esztergályos Kata (Eöt
vös), 3. Balhási Nóra (Mikes
óvoda). Fiúk: 1. Sali Ákos (Eöt
vös), 2. Németh József (Eöt
vös), 3. Németh Tamás (Eöt
vös). Felső tagozatos leányok: 1.
Tömböly Ágnes (Eötvös), 2.
Farkas Borbála (Gayer), 3. Né
meth Bernadett (Eötvös). Fiúk: 1.
Nyári Nor-bert (Berzsenyi), 2.
Németh Szabolcs (Gayer), 3. Gu
lyás Balázs (Eötvös). Középiskolás'leányok: 1. Nagy Gyöngyi, 2.
Gömbási Csilla, 3. Sebestyén
Szabine. Fiúk: 1. Nagy István, 2.
Pozsonyi Zsolt, 3. Gulyás Gábor.
Felnőtt nők: 1. Kissné Tóth Gab
riella, 2. Markos Csilla. Férfiak:
1. Komáromi Tamás, 2. Kiss Ist
ván, 3. László Ervin.

Elnöki üdvözlet
^
a celli mozdonyvezetőkhöz
Tisztelt Ünneplök!
Nemzeti ereklyéinknek gyakran Jutott olyan sors, mint az
Önök zászlajának. Az Igazi ereklye azonban mindig több ma
gánál a tárgynál: az a szellem a lényege, amit hordoz, s ami példa bizonyítja - meg is menti, akár áldozatok árán is.
Emlékeztessen ez a zászló mindnyájunkat arra az időre,
amikor csak a „föld alatt" létezhetett, s vigyázzunk rá most, a
napfényben, a szabadság megőrzésével és kiteljesítésével.
Göncz Árpád
(Tudósításunk a 3. oldalon olvasható.)

Testvérvárosunk Pagnacco
Pagnacco ötezer lakosú olasz
kisváros Friuli-Veneto tartomány
szívében, Udine megyében, más
fél órai járásra az olasz-osztrák
határtól. A hegyek-dombok közt
megbúvó település sok mindent
megért már: a XVIII-XIX. száza
di osztrák és napóleoni hódításo-

amely fejlett iparával és mező
gazdaságával kellő munkalehető
séget biztosít a környékbeli tele
pülések lakóinak.
Bár az iskolában az oktatás nyel
ve az olasz, a városka - főleg idő
sebb - lakói a friuli nyelvet beszé
lik, amely egy másik tartományból

Makkos István aláírja * szerződést.

kat, a U. világháború alatti kozák
átvonulást és az 1976-os földren
gést, ami a település épületeinek
nagy részét megrongálta. A Pagnaccót körülvevő nagy kiterjedé
sű természetvédelmi terület már
évszázadok óta őrzi a táj igazi
olaszos jellegét. Az itt élők cse
kély százaléka foglalkozik csak
gazdálkodással vagy kistermelés
sel, hiszen 10 kilométerre fekszik
Udine, a százezres nagyváros,

érkezett, s olyan rtüntha nem is
egy hazából valók lennének.
A századforduló táján, de ké
sőbb is nagyon sok emigráns ér
kezett Magyarországra, így Pagnaccóból is szép számmal meg
fordultak nálunk. Mikor hazatér
tek, rnindnyájan hálával beszél
tek a magyar vendégszeretetről és
a humánus bánásmódról, amit ná
lunk tapasztaltak. S ugyanezt a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Testvérvárosunk Pagnacco
(Folytatás az 1. oldalról)

vendégszeretetet tapasztalhatta
az a 65 tagú celldömölki delegá
ció is, amely május 14-én megér
kezett Pagnaccóba, hogy részt ve
gyen azon az ünnepségsorozaton,
amely feltette a koronát a két város
között kialakult kapcsolatra.
Természetesen, ha egy testvér
városi kapcsolat létrejön, felmerül
a kérdés, mi haszna lesz a városnak,
a város lakóinak mindebből. A kul
turális kapcsolatokon túl mindkét
részről igény mutatkozik a gazda
sági kapcsolatok felvételére is.
Ezt jelzi az Udinei Kereskedel
mi Kamara elnökének, Guglielmo Queríninek szombat délelőtti
meghívása is a Kereskedelmi Ka
mara székházába, ahol városunk
vezetői. Makkos István polgár
mester és Varga László Csaba al-

anyagból összeállított kiállítást.
A szemet gyönyörködtető terítők
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban működő asszonyklub
tagjainak keze munkáját dicsérik.
Ebéd után lehetőség nyílt né
hány órás sétára és ismerkedésre
a „ZUC" nevű vendégfogadó ud
varán, amely a környékbeli fiata
lok kedvelt szórakozóhelye, kul
turált, festői szépségű környezet
ben. A délutáni program a gyere
keké volt. Az általános iskolában
három órakor megnyitották azt a
rajzkiállítást, amelyet a pagnaccóiak hirdettek meg a celli és a
helybeli gyerekeknek. Tőlünk
mindegyik iskolából l - l gyermek
képviselte a pályázaton részt vett
társait. A rajzokból a közeljövő
ben naptár készül majd.

Közös tánc olasz-magyar módra.

polgármester ígéretet kaptak a
gazdasági-kereskedelmi lehető
ségek megkeresésére és mielőbbi
kiaknázására.
Ezután a program Pagnaccóban folytatódott tovább. Tíz óra
kor a Polgármesteri Hivatal nagy
termében szívélyes fogadtatás ke
retében a két város polgármeste
re, Andrea Michelotti és Makkos
István, - Varga László Csaba al
polgármester, Baranyai Attiláné
dr. jegyző, Udine megye elnöke
és elnökhelyettese, a pagnaccói
képviselő-testület, a magyar dele
gáció, a sajtó és a televízió képvi
selői előtt - aláírták a testvérváro
si szerződést
Ezután egy kis megemlékezésre
került sor a hősi emlékműnél, ahol
városaink vezetői koszorúkat he
lyeztek el az elesettek tiszteletére, s
ahol a többnyire fiatalokból álló
celli delegáció egy emberként éne
kelte el a magyar himnuszt
Az ünnepség hivatalos része a
„Baldas" házban folytatódott,
aholdr. DoraJózsefhé megnyitot
ta a magyar és friuli népművészeti

A kiállítás megtekintése után,
még szintén az iskolában, az olasz
gyerekek adtak egy kis ízelítőt ze
nei kultúrájukból. Könnyedebb
hangzású velencei dalokkal szó
rakoztatták a magyar közönséget,
míg a celli zeneiskolás leányok Kiss Anikó tanárnő vezetésével rövidebb klasszikus zeneműveket
adtak elő nagy sikert aratva, majd
Kéri Katalin tanuló előadásában
magyar népdalok is elhangzottak.
Ezután az iskola udvarán a Czupor Éva tanárnő vezette Eötvös Lo
ránd Általános Iskola leány tor
nászcsapata tartott bemutatót, nem
kis meglepetést okozva igényes
mozgástechnikájukkal és szaltóikkal a szép számú közönségnek.
Este hét órakor kezdődött a mi
se a San Giorgio-templomban,
ahol a tisztelendő atya beszédé
ben többször köszöntötte a ma
gyar vendégeket és hívőket Be
szélt a testvén szeretetről, a béké
ről, s arról, hogy ha nem is egy
nyelvet beszélünk, tetteinkkel és
jó cselekedeteinkkel szavak nél
kül is megértjük egymást. A mise

Pagnacco alpolgármestere emléket ad it Szabó Ferencnek.

emelkedett hangulatát fokozta a
gyerekekből és fiatalokból álló
kórus beatmiséhez hasonlatos
énekelőadása is. A napot egy f i 
nom pizzával zárták le a celliek.
Másnap, vasárnap délelőtt a
CVMSE focicsapata, Szabó Fe
renc vezetésével barátságos mér
kőzéstjátszott a helyi csapattal, és
2:l-es győzelmet ért el. Mindkét
gólt Hetyési Zoltán rúgta. Gianni
Ciani, Pagnacco alpolgármestere
a I I . félidőben 10 percre beállt
játszani, de az olasz fiúkon már ez
sem segíthetett. Focistáink nem
csak kiváló játékszellemről, ha
nem kulturált magatartásról is bi
zonyságot tettek. Meg is kapták
jól megérdemelt jutalmukat, hi
szen délután az udinei stadionban
35 ezer emberrel együtt izgulhat
ták, szurkolhatták végig az Udine-Brescia mérkőzést.
A focimeccsel párhuzamosan
folyt az iskolában a kézilabdamérkőzés, ahol a Süle Nándor ve
zette Eötvös fiú kézilabdacsapat
fölényes győzelmet aratott a helyi
csapat ellen, de ez nem is csoda,
hiszen Olaszországban a kézilab
da az egyik olyan sportág, amely
nek nincsenek meg a hagyomá
nyai. Délelőtt 11 órától egészen
estig a főszerepet a ,3albakancs"
néptánccsoport vette át, Horváth
Győző irányításával.
A táncosok a délelőtt folyamán
2 templom előtti téren is szóra
koztatták a helybélieket, közös
táncra invitálva őket. Nagy sikert
aratott Far Iván bácsi is, aki saját
készítésű ostorjaival adott bemuta
tót - a nap folyamán többször is unokájával, a már feledésben lévő
magyar néphagyományokból.
Táncosainknak éppen csak az
ebédet volt idejük elfogyasztani,
máris készülődhettek a közös fel
vonulásra, a „Lis Primulis" tánc
együttessel. A rövid, közös séta
után a program a Plaino parkban
folytatódott, ahol fiataljaink a 35
fokos melegben számos, nem kis
fizikai teljesítőképességet igény

lő táncot „elroptak". Többször
percek alatt kellett átöltözniük a
különböző vidékekről származó
láncoknak megfelelő népvisele
tekbe. Egyszóval:. néptánccsoport
színvonalas szereplése nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy az ünnep
ség jó ideig emlékezetes maradjon
olasz barátaink számára.
Este, vacsora után pihentetés
képpen egy vetítésre is sor került,
amely keretében5QQ djafjlrnen
mutatták be Pagnacco es környé
kének természeti szépségeit
Véget ért a két nap, de nem ért
véget a kapcsolat, sőt, talán most
kezdődik el igazán. Ezt jelzi az is,
hogy alig egy hónap múlva már a
„La Viarte" énekkar látja vendé
gül a celli Liszt Ferenc Vegyeskart, viszonozva a tavalyi látoga
tásukat, majd szeptemberben a
pagnaccói delegációt várjuk
ugyanilyen összetételben és
számban, hogy Celldömölkön is
megköttessék a testvérvárosi
szerződés.
Addig is szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki vala
milyen módon hozzájárult a kap
csolatfelvétel sikeréhez, elsősor
ban olasz barátainknak: Diego
Minisini úrnak fáradhatatlan
munkájáért és irántunk tanúsított
barátságáért, Gianni Ciani és Pa¬
olo Pividori uraknak szervező
munkájukért, és végül, de nem
utolsósorban Arrigo Pezzot úr
nak, a kereskedelmi kamara és az
Alpok-Adria társulás tagjának a
mindenkor kész segítségnyújtá
sáért és szervezőmunkájáért.
Reméljük, hogy delegációnk
minden tagja szép élményekkel
és sok új baráttal lett gazdagabb.
Képletesen így búcsúzhatunk:
Arrivederci, viszontlátásra szep
temberben, Celldömölkön!
Takács Mária
Az Eltérő Tantervű Általános Iskola
nevelfiiés diákjai nevében szerelnénk
köszönetet mondani Maria Grazia Cocciante asszonynak a ruhaadományokért,
amit a gyerekek már megkaptak.
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A celli vasutasok nagy ünnepe
Zászlódíszbe öltözött a celldömölki vas
útállomás és környéke, de még a város főtere
is május 16-án, éreztetvén, hogy ez a nap
kiemelkedik a mindennapok sorából. Az állo
más épületének rekonstrukciója is lényegében
befejeződött, így az „régi új" pompájában fo
gadhatta az ideérkezőket.
A vasutasváros régi, az országban egyedül
álló hagyományát újította fel: a Mozdonyve
zetők Celldömölki Otthonának 50 évvel eze
lőtti zászlószentelését ismételte meg.
Bár az ünnepség fővédnökének, Göncz Ár
pád köztársasági elnöknek nem állt módjában
személyesen megjelenni, levélben küldte el
üdvözlőszavait, melyet Bartha István olvasott
fel. Jelen volt azonban többek között dr.
Schamschula György közlekedési, hírközlé
si és vízügyi miniszter, Csárádi János, a
MÁV vezérigazgatója, dr. Gömbös Ferenc
országgyűlési képviseli), Sípos József, a Moz
donyvezetők Szakszervezetének elnöke, vala
mint díszvendégként Manfréd Schell, az Eu
rópai Autonóm Mozdonyvezető Szakszerve
zetek Szövetségének elnöke.
A program már reggel 9-kor elkezdődött a
Pécsi Vasutas Koncert Fúvószenekar színvo
Május 17 és 23 között másod
ízben rendezték meg városunk
ban az alsósági tavaszi napokat.
A műsorfüzet első oldalán ezt ol
vashattuk: mi a célunk? Az, hogy
egy héten át vidám, tavaszi han
gulatot varázsoljunk települé
sünk megszokott, szürke hétköz
napjaiba..., hogy az erre járókat
megállítsuk egy pillanatra: igenis
él, létezik Alsóság, Celldömölk
város e településrésze. Ha a kul
turális programokat tekintjük,
megállapíthatjuk, hogy az mind
járt a második napon elérte a csú
csot, hisz a katolikus templomban
rendezett hangverseny — a pápai
Erkel Ferenc Zenei Általános Is
kola énekkara, a celldömölki
Ádám Jenő Zeneiskola szólistái
és a helyi Berzsenyi Általános Is
kola énekkara közreműködésével
- e falak között talán soha nem
tapasztalt színvonalon frenetikus
sikert aratott. Sajnálhatják, akik
kihagyták.

nalas térzenéjével. Kedves és látványos része
volt a programnak a mozdonybemutató. A kö
zönség előtt méltóságteljesen elpöfögő matu
zsálemek közül a legöregebb még 1886-ban
készült, de felvonultak a legújabbak is. Ma is
impozáns látványt nyújtott az 1934-ben a
Ganz-gyár által készített. Diesel-motorral haj
tott négytengelyes gyorssínautóbusz, amely
annak idején 2 óra 58 perc alatt tette meg az
utat Budapest és Bécs között (Jelenleg a Le
hár express 2 óra 48 perc alatt teszi meg.)
Villanymozdonyt - technikai okokból - saj
nos még nem láthattunk. Azt azonban még a
szombaton rendezett fórumon megtudhattuk
Csárádi Jánostól, hogy a következő vasútvil
lamosítási program első ütemében tervezik a
Székesfehérvár-Celldömölk vonal villa
mosítását
Koszorúzási ünnepség következett ezután a
100 éves vasúti emlékműnél, majd a vendégek
és a közönség a szentelési ceremónia színhe
lyére, a Géfin térre vonult.
Itt elsőként Makkos István polgármester
köszöntötte a hallgatóságot. Az ünnepi beszé
det Fehér Tamás, a Celldömölki Vontatási
Főnökség vezetője mondta. Beszédéből meg

ismerhettük nagy vonalakban Celldömölk
vasúttörténetét, amely alapjaiban 1869-ig
nyúlik vissza. A Mozdonyvezetők Celldömöl
ki Otthonáról megtudhattuk, hogy lényegében
1910-ben alakult Viszontagságok után zász
laját először 1943-ban (máj. 16-án) szentelték
fel. 1955 után - mint minden egyesülést betiltották, a zászlót azonban sikerült meg
menteni.
Az ünnepi beszéd után többen is szót kér
tek, köztük dr. Schamschula György és Manf
réd Schell.
Ez utánkerült sor a zászlószentelési szertar
tásra, melyben Bálint László evangélikus es
peres, Nagy József római katolikus plébános
és Szentpály- Juhász Imre református lelkész
vett részt, közreműködött a Celldömölki
Liszt Ferenc Vegyeskar. A zászló újraszentelése után új szalagok kerültek az 50 éves
zászlóra.
A zászlóanya tisztét, miként 50 évvel eze
lőtt az akkori, most a jelenlegi országgyűlési
képviselőnk felesége, dr. Gömbös Ferencné
töltötte be.
Befejezésként, az ünnepség után Csárádi
János a Kemenesaljái Művelődési Központ
ban megnyitotta A celldömölki fűtőház törté
nete című kiállítást a nagyközönség előtt
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Az alsósági tavaszi napokról
Ha már a kulturális progra
moknál vagyunk, hadd említsük
meg a négy képzőművész -Hor
váth Marietta, Döbrönte Zoltán,
Erdély Györgyi művész rajztaná
rok, valamint Dénes Tiborfafara
gó művész - kiállítását az iskola
zsibongójában, melyet Molnár
Gábor művelődési szakreferens
nyitott meg. A színvonalas kiál
lítás - mely az új kezdeménye
zések sorába tartozott - na
gyobb népszerűsítést és sokkal
nagyobb közönséget érdemelt
volna.
Új színfolt volt a rendezvények
sorában az Alsóságról elszárma
zottak találkozója. Résztvevői,
akik elmondták, hogy régóta vár
tak erre az alkalomra, elégedetten
nyugtázták az alma mater pozitív
fejlődését, óhatatlanul nosztalgi
áztak, de szó esett a szűkebb haza,

Alsóság fejlődésének elősegí
téséről, alapítvány létrehozásá
ról is.
A nagy tömegeket mozgató
rendezvények közül rendkívül si
keres volt a szombati utcabál.
Nem csoda, hisz a zenét a felénk
oly népszerű PROFIL együttes
szolgáltatta.
A sportnapon tanár-diák mér
kőzést láthatott a szép számú né
zősereg.
A meccs a többség örömét hoz
ta, mert a diákok nyertek Nem
tisztázódtak viszont az erőviszo
nyok a celli önkormányzat és a
sági részönkormányzat között,
hisz az Összecsapás 1-1-es döntet
lent hozott
A ,PUT A SÁG"-on valamivel
kevesebben indultak, mint tavaly,
a szkanderversenyt pedig - sokak
bánatára - félórával előbb kezd

Völgyi

ték, mint a falragaszokon és a saj
tóban jelezték. Emiatt többen le
maradtak róla.
A borversenyen - melyre több,
mint 60 szőlősgazda adta le zsű
rizésre „büszkeségét" - kilencen
kaptak aranyérmes minősítést. A
legjobb borért járó különdíjat ez
úttal is kissomlyói bor vitte el a
ságiak elől.
Új program, újszerű kezdemé
nyezés volt a katasztrófaelhárítá
si akció, mely látványosságában
valóban jó volt. Kár, hogy ezt is
előbb kezdték. Pontosan egy órá
val.
A mérleg megvonása nem a
sajtó feladata, azt bizonyára
megteszi majd - vagy megtette
már - a szervezőbizottság,
összegezésként mindenképpen
megállapíthatjuk, hogy az idei
programkínálat gazdagabb és
színvonalasabb
volt az előző
évinél.
-gyl

Tb-önkormányzati választási eredmények Celldömölkön
Nyugdíjbiztosítási önkormányzat

A választók nyilvántartásában lévő választópolgárok száma:
- szavazók száma:
- érvénytelen szavazatok száma:
- érvényes szavazatok száma:
Szavazatok száma listánkért:
1 • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
2. Munkástanácsok Országos Szövetsége
3. Autonóm Szakszervezetek Országos Koordinációja
4. Értelmiségi Szakszervezeti Tömörillés
5. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
6. Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetsége
7. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

9366
3926- 41,9%
155- 1,7*
3767- 40,2*
519- 13,8*
356- 9,4*
157- 4,2*
181- 4,8%
1628- 43.2*
407- 10,8*
519- 13.8*

Egészségbiztosítási önkormányzat

A választók nyilvántartásában lévő választópolgárok száma:
- szavazók száma:
- érvénytelen szavazatok száma:
- érvényes szavazatok száma:
Szavazatok száma listánkint:
1. Munkástanácsok Országos Szövetsége
2. Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
3. Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetsége
4. Autonóm Szakszervezetek Országos Koordinációja
5. Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
6. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
7. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

9366
3926- 41,9*
209- 2 3 *
3715- 39.7%
412- 11,1*
208- 5,6*
424- 11,4*
151- 4%
593- 16*
441- 11,9*
1486- 40%
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Tisztelt Vállalkozó!
Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank R t ma Magyarországon
már nem csak a lakosság bankja, hanem a legnagyobb vállalkozói
ügyfélkörrel rendelkező bankok egyike. Üzletpolitikai törekvései közé
tartozik, hogy elősegítse az új vállalkozások létrehozását és a már működők
továbbfejlesztését.
Ennek érdekében a következő szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére:
*

Vállalja valamennyi kis- és középvállalkozás, egyéb gaz
dasági szervezetek bankszámláinak v e z e s s é l pénz
forgalmuk lebonyolítását.
Országos fiókhálózattal egy jól működő belső elszámolású
rendszerben bonyolítja le a pénzforgalmat, ezért
különösen előnyös a számlavezetés azok szántára akiknek
számottevő az OTP Rt-nél számlával rendelkező
partnerekkel az üzleti kapcsolatuk.

*

A kedvezményes rűtelkonstrukció egyrész a tulajdonosi
átalakulást segítik elő, másrészt a kedvező vállalkozások
indulását támogatják és a már működő vállalkozások haté
konyságának játszanak szerepet. A kedvezmény a lútelkonstrukciónál elsősorban a piaci kamatnál jóval alacso
nyabb kamatban és az általánosnál hosszabb futamidőben
jelentkezik. E hitelkonstrukciók körébe tartoznak:
Világbanki
hitelek,
Egzisztencia
hitel,
Exportfejlesztő pályázattal kapcsolatos hitel.

*

A külkereskedői ügyletek finanszírozására deviza hitel
igénybevételre van lehetőség.

*

Az agrárágazat fejlesztését szolgálja a r e o r g a n i z á c i ó s
program keretében elnyelhető kamattámogatás.

*

Az OTP Rt. bekapcsolódott az ún.
kormányhitelek továbbkölcsönzésébe.

*

Ügyfeleink átmeneti (technikai) likviditási feszültségeinek
áthidalására szolgál a folyószámla hitel.

*

Speciális üzletág keretében bankgarancia nyújtásával és
váltó leszámítolásával is foglalkozunk.

külföldi

A fennüeken túl vállalkozásának elindítása, sikeres működése érdekében
bankári tanácsadással is rendelkezésére állunk.

Várjuk f i ó k u n k b a n

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR
ÉS K E R E S K E D E L M I BANK Rt.

CELLDÖMÖLKI FIÓKJA

A TAPASZTALAT BIZTONSÁGÁVAL !

CSÖNGEI
SZÁNCSENGŐ
A
WEÖRES

CSÖNGEI

SÁNDOR

ÖNKORMÁNYZAT

SZÜLETÉSÉNEK

ÜNNEPI

9P Költőről szólunk,
de ő szól hozzánk
Weöres Sándor Kossuth-díjas költő", megyénk szülötte, Csönge, a
kis kemenesaljai falu hű barátja 1993. június 22-én lenne nyolcvan
éves. Az évforduló arra indított bennünket, hogy tisztelettel emlékez
zünk reá. így született meg az a gondolat is, hogy az ÚJ KEMENES
ALJA mellékleteként egy kis alkalmi, emlékezd újságot adjunk ki
CSÖNGEI SZÁNCSENGŐ címmel. Köszönet a celldömölki önkor
mányzatnak, hogy ez megvalósulhat, és a csöngei Önkormányzatnak,
hogy anyagilag is felkarolta a vállalkozást. Szívbéli áramkörökből
rakódik össze a Száncsengő, amely emlék maradhat mindazoknak, akik
kézbe veszik, elolvassák.
A kis terjedelem egy kendónyi intés a költői nagy műre, csupán
egy-egy rezdülés, mozzanat újraélesztése azok részéről, akik Weöres
Sándorhoz kívántak szólni az újság lapjain. A megtisztelő' írások
olvasása közben arra jöttünk rá, hogy célunk szerint a költőről szeret
nénk szólni, de minden írásból, költeményből, fotóból Ő szól hozzánk.
Igen, mert ő a forrás és a tenger, amiből mindnyájan meríthetünk. Jó,
hogy már elkezdődött Weöres munkásságának a feldolgozása, de rög
tön látható, hogy ez hosszú idő" dolga lehet csak. MAGYAR ORPHE¬
US címmel Weöres Sándor emlékezetére a Szépirodalmi Könyvkiadó
gondozásában DOMONKOS MÁTYÁS nagy vállalásaként megjelent
636 oldalas könyv a magyar irodalom jeleseinek írásaiból 1990-ben. A
hatalmas összegezés nagyszerű dolog, de valójában kezdet, segítség a
további elvégzendőkhöz. Weöres Sándor költői birodalma hatalmas.
Ahogy azt Nagy Emőke Remekmű titkai című írásában említi:,.Hogy
az éjszaka pilleszárnyú csöndjében mi mindent varázsolt, arról 1700
oldalnyi költemény és 2500 oldalnyi fordítás tanúskodik." így hát a mi
SZÁNCSENGŐNK valóban halk csilingelés lehet csak anagyharangzúgások nyomában. De akik írtak ebben az alkalmi ünnepi lapban, azok
meleg ragaszkodással küldték üzenetüket, oda, ahol valamikor a csön
gei ház ablakai alatt a szán a friss havon álomutazás varázsával ébresz
tette a falu népét, és csilingelve .repült" a kemenesi Cseren, a mesebeli
tájakon. A hír gyors szárnyakon száll, így induljon el ez a kis újság is
mindazokhoz, akik tisztelik és szeretik a költőt, s adja hírül, hogy
nyolcvanadik születésnapja van. Köszöntjük tehát a Kedves Olvasót
azzal, hogy ne várjon többet, mint amit nyújthatunk most, de várja a
továbbiakat a költő utóéletének a gondozásában. Ezúton mondunk
köszönetet mindazoknak, akik írásaikkal segítették valóra váltani a
CSÖNGEI SZANCSENGŐ megjelenését
A szerkesztők
$1°

Szánkó megy el az ablakod alatt
Éj-mélyból fölzengő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél csendjén halkan ring.

Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop Csönd-zsákból hangot lop.

KIADVÁNYA

NYOLCVANADIK

Szétmálló hangerdő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő-csing-ling-ling tél Öblén távol ring.

ÉVFORDULÓJÁRA
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A költőpár: Weöres Sándor és Károlyi Amy $IA

Marasztalás
ó ne vidd el
két szemeddel
a napsugarat!
Ne menj, várj még:
mert e tájék
sötétben marad.
Ág nem himbál,
fecske nem száll,
béres nem arat.
ó ne vidd el
két szemeddel
a napsugarat!

Vas megyei üdvözlet
Sokszor megyek Szombathelyre,
gondjaimtól szabad helyre,
és mellette Óladon
békességem fogadom,
súriT fák közt Kámonban
elmerülök álmomban,
és ha vágyom völgyre, hegyre,
tovább utazom Kőszegre,
végtére
hazatérek Csöngére

Celldömölki fafaragó népművész,
Németh Gyula készítette az emlékosz
lopot.

CSÖNGEISZÁNCSENGŐ

Vas megyei üdvözlet című versét
nem véletlenül fejezte be azzal,
hogy ha hazajön Vasba, lehetőség
szerint mindig Csöngére is hazalá
togat.
Weöres Sándor, bár a szombat
helyi Bábaképezdében látta meg
a napvilágot 1913. június 22-én,
mégis nem szülővárosához ra
gaszkodott annyira, hanem Csön
géhez, ahol gyermekkorát, ifjúsá
gát töltötte, de ezer szállal kötő
dött a cseri dombok világához,
Kemenesaljához is. Akárcsak
B erzsenyi Dániel, Weöres S ándor
is ezt a tájat vallotta szülőföldjé
nek.
Születésének nyolcvanadik év
fordulóján szeretném felidézni a
költő személyes lírai vallomását,
ahogyan nekem vallott több alka
lommal is Csöngőről, a szülőföld
jéről. Ezekben a vallomásokban

Az egyházon, gyülekezeten kí
vül erős kötődés fűzte egykori
pajtásaihoz is. Tudvalévő, hogy

„piros görbe", ahol „az ifjú úr"
lakott, a közeli Rába-part, de a
cseri dombok emelkedői, s Ke
menesalja szelíd lankái. Ez mind
mind „a" szülőföldet jelentette
számára, melynek emlékét sok
versében örökítette meg, s a szíve
mélyén őrizte mindhalálig...
S hogy ezek a régi emlékképek
milyen érintetlenül, elevenen él
tek benne, annak bizonysága,
hogy amikor haza szokott látog atni, nem egyszer felkereste házu
kon, az egykori cselédlakáson és
a piros görbén kívül a templom
kertet is.
Számomra igen emlékezetes
maradt egyik, 1972 tavaszán ná
lam tett látogatása, a csöngei pa
rókián, amikor sokat mesélt a
paplakhoz, a templomhoz és a fa
luhoz fűződő emlékeiről. Majd
kisétáltunk a templomkertbe, s
odaálltunk együtt, Cina felesége,
Károlyi Amy és a kíséretükben
lévő Bata Imre, valamint felesé
gem és én a kétszáz esztendős vén
Tessedik-akác alá, hogy Fiam em-

benne tükröződik a szűkebb pát
riája iránti szeretete és ragaszko
dása, halálig való kötődése. Mint
drága igazgyöngyöket gyűjtöt
tem össze ezeket a vallomásait,
amikor hazalátogatott, s elbeszél
gettünk, vagy amikor én kerestem
fel őt rózsadombi villájában Bu
dán.
A költőnek Csöngével való
kapcsolata attól kedzve „élt", mi
helyt hazahozták édesanyjával a
szombathelyi klinikáról. Elete el
ső útja a faluban - néhány hetes
korában - a templomba vezetett,
ahol a szent keresztségben része
sült. (Csöngén az evangélikusoké

édesanyja mindig csak Cinának
hívta kisfiát, s a falubeli gyere
kek, de a felnőttek is csak így, a
becenevén szólították, amely rá
ragadt egész életére. „Cina" pedig
még élete vége felé is sok szere
tettel emlegette előttem gyermek
korijátszópajtásait, hajdanvolt is
kolatársait, s ahányszor csak ta
lálkoztunk, mindig melegen ér
deklődött néhány szóval felőlük.
De ezer szál fűzte itt minden
hez: számára gyerekkori ismerő
se maradt a fű, a fa, a virág, a régi
kastély, melyben laktak - s ame
lyet később lebontottak - , aztán a
volt cselédlakás, mely ma is áll, a

lékül egy képet örökítsen meg ró
lunk. Itt is hosszan nézte-nézte,
tekintetével végigsimogatta a vén
akácot, mintha valamit meg sze
retne őrizni a görcsbe rándult, vil
lámcsapás sújtotta törzséből, or
mótlan, vastag ágaiból, hogy a
lelke mélyén elvigye magával bu
dai otthonába.
Aztán pár lépés után máris az
egykori iskolája elé értünk, ahol
kissé elérzékenyülten idézte
vissza kisiskolás éveinek néhány
élményét. Majd megálltunk párpercre az Ostffy család síremléké
nél, mely a templom mögött őrzi
az alant nyugvók álmát.

„ Végtére - hazamegyek Csöndére'

Weöres Sándor és Csönge
„a" templom, a falu egyetlen
temploma.)
Egyébként is sok szál fűzte őt
az egyházhoz, hiszen édesapja,
idősebb Weöres Sándor töltötte
be itt hosszú éveken át a csöngei
evangélikus eklézsia világi elnöki
tisztét, azaz ő volt a lelkész mel
lett az egyházközség világi veze
tője. De Sanyik a az evangélikus
elemi, iskola padjában ismerke
dett meg a betűk és számok cso
dálatos birodalmával is. (Kivéve
azt az időt, amikor magántanuló
ként, gyenge fizikuma miatt, ott
hon tanult, s vizsgáznia kellett az
iskolában.) Szüleivel együtt Sándorka minden vasárnap és ünnep
napokon eljárt rendszeresen a
templomba is az istentiszteletekre.

Egy régi baráttal, Vági Istvánnal
Csöngén.

Innen a közeli temető felé
vettük utunkat, s odaérve, meg
álltunk a Weöres család kriptája
előtt, ahol rövid imát mondtam,
majd Sándor megilletődve szólt
pár szót a kriptában nyugvó
őseiről. Szokatlan módon itt
megnyílt a szíve, s kifejezte azt
a kívánságát, hogy - amint a Ha
zaszálló című versében is meg
írta - itthon szeretne nyugodni
majd, „kis Csöngéje" földjében,
ősei között.
S ami ezután történt, az mind
nyájunkat meglepett. Mert Cina
váratíanul hozzám fordult, s ke
zembe nyomta a Weöres-kripta
hatalmas kulcsát a következő sza
vak kíséretében: „Arra kérlek, ha
meghalok, te végezd a temetést,
itt, a csöngei temetőben...", majd
pillanatnyi szünetet tartva, így
folytatta: „Addig is legyen nálatok,
őrizd meg a kriptánk kulcsát."
Hát ilyen elemi őserővel kö
tődött Weöres Sándor - szó sze
rint is - a szülőföldjéhez, mind
halálig! Hogy aztán mégsem itt
nyugodhat, végakarata ellenére,
arról ő nem tehet. írva vagyon,
amit a feltámadott Krisztus
mondott okulásul Péternek:
„Bizony, bizony mondom né
ked, amikor ifjabb voltál, fel
övezted magadat, és odamentél,
ahova akartál, mikor pedig meg
öregszel, kinyújtod kezedet, és
más övez fel téged, és odavisz,
ahová nem akarod." (János
evangéliuma 21, 18.)
Mindenesetre
szülőföldje,
Csönge - és szűkebb pátriája, Ke
menesalja és Vas megye - el
nem múló szeretettel, megbe
csüléssel és hálával Őrzi nagy fia
emlékét.
S a szülőfölddel együtt feleségemmel és fiammal - én
is szívemben őrzöm Cina em
lékét!
Szerdahelyi Pál
ny. csöngei evang. lelkipásztor,
Weöres Sándor „udvari papja"

///
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Az úrilaktól
a piros görbéig
Csönge, kemenesaljai na
gyobb magyar falu, 180 házzal
és 1140 ág. ev. és r. kath. lakos
sal. Posta helyben, távíró OstflAsszonyfa. A faluban községi
hitelszövetkezet is van. I t t áll
budakeszi Weöres Sándor föld
birtokos csinos úrilaka, melyet
tulajdonosa 1878-ban építte
tett. Földesurai a Hugonnay
grófok voltak. (Vasvármegye,
Budapest, 1898.)
1976-ban Weöres S ándor em
lékezetből „térképet" rajzolt
legkedvesebb falujáról, Csöngéről. A „kézirat" szerencsére
nem veszett el, most eredetiben
közöljük. A költó" megjelölte a
számára fontos házakat: az úrilakot, amelyről csak a Vasvár
megyéből vett képet tudjuk be
mutatni; az emléktáblával jelölt

házat, amely az alsó fényképen
látható; s természetesen a piros
görbe házat (jobb oldali képünk),
amelyről oly gyakran megemlé
kezett.

Gyürüsy Dezső

Rekviem egy galagonya bokorért
Hova tűnt nyári tüzed?
Agaid ereiben megfagyott a vér.
Rád borult a tél hidege,
Szürke hajadon szikrázik a dér.
Ez a sorsunk.
Várva vagy váratlanul
Egyszer csak betakar bennünk
A lét alkonya.
Azután már csak
Emlékeink felett
Izzik a galagonya.

•
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" í evél Takáts Gyulának (1935)
Drága Gyuszikám!
Nagyon-nagyon köszönöm Édesanyádnak és Mindnyájatoknak a
kedves és szíves vendéglátást. Hosszú odisszea után, most,3-án reggel
érkeztem meg; ezért írok most csak röviden, félórával érkezésem után.
Jékely Zoltán írt, hogy a napokban meglátogat. Nagyon szeretném, ha
eljönnél; gyere mielőbb; szombaton ésvasárnap mindenesetre ráérsz.
Örömmel várunk. Vasútállomásaink: Ostffyasszonyfa és Cell (pest
grazi vonalon) és Kenyéri (Cell-Sopron vonalon). írd meg, melyik
állomáson, melyik nap, melyik vonattal várhatlak. Édesanyád kezét
csókolom, Babát, Emilt szeretettel üdvözlöm. Minél előbb és minél
hosszabb időre vár és ölel
Sanyi
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Takáts Gyula

Csöngei emlék
Jékely Zoltánnak és Weöres Sándornak
A Lánka sása közt liliomok ültek.
Kacsák csőre csergett vizének vánkosán,
kék gyíkok körme szólt a száraz nádtorzsári,
s mint ezüst pohárban, halak hegedültek.
S mint költő, ha szavait tüzére rakja;
ujjunkon zenélve pattogtak az ágak.
Tejfehér tengerit nyújtottunk a lángnak,
s keserűn könnyezett akácnyársunk habja.
A füst az égből csüngött, mint ringó selyem.
Kék díszén át madarak, pásztorok jöttek.
A fűzfa kontya közt leányok fürödtek,
a tüzünk fészkén kikelt a hamvas sejtelem.
Az est, mint rókafark, súrolta a vetés fejét,
S mint gyertya, melyet kivájt tökbe rejtenek,
oly ferde szemmel szálltak ránk a szellemek,
s köd pólyázta orvul a templom tetejét
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1 Ez én vagyok. Alvó, egészen kicsi
mullette bögre tej,
és nincsen égbolt.
Ré

A költő irtózott a magasztalástól. Egy versében kizárja a „szörnyű talapzatot",
a „fennkölt szobrot a sarkon", az életről szól, és arról, akinek szobra nincsen.
Mégis ragaszkodott a maradék csöngei emlékekhez, a szellemiekhez és a tár
gyiakhoz. Ehhez tartozik az a nagyméretű Weöreséknél Csöngén, 1943. cfmü
olajfestmény. A kép, nem véletlenül, álomba merülve ábrázolja a művészt.
Ugyanis Weöres Sándor lámpafényes, petróleumszagú éjjeleken alkotott. Éj
szaka voltak látomásai a csöngei csendes csillagos ég alatt. Felcserélte a napsza
kokat, éjjel dolgozott, nappal pihent.
Illés Árpád 1908. május 20-án Klsköcskön, a Kemenesalján született. Ezt a
művész nem felejthette el, bár csak négyéves koráig élt Itt. Apja urasági intéző
volt, később a sorsuk másfelé vezetett. Illés Árpád nagyon jó barátságban volt
Weöres Sándorral.

Amikor Cina lett a „múzsám 5?
Weöres Sándor egy alkalommá], felesége kíséretében, egy egész délutánt
töltött nálunk, a csöngei evangélikus parókián. Hosszan elbeszélgettünk a régi
és a mai Csöngéről, gyermekkorának emlékeiről, továbbá az irodalomról, a
költészetről, majd kisétáltunk a néhány méterre lévő templomkertbe, s megáll
tunka több, mint200esztendős öreg Tessedik-akác alatt Engem pedig a „genius
loci", a hely szelleme versre ihletett!
De hát ezen ne is csodálkozzék senki! Hiszen amikor Vas megye legöre
gebb akácfája tövében ott áll Csönge „szülötte", a híres költő, Cina, aki
évszázadok számára - kis költői túlzással - az örökkévalóság számára írta
verseit, én akkor úgy éreztem, hogy a vén akác és Cina együttesében a múlt
és jövő ölelkezett össze azokban a percekben. S mintha hallottam volna,
ahogyan a vén akácfa elmúlt századok titkairól susog, az alatta álló költő
pedig jövendő századoknak adja át verseit megőrzésre, hogy a szellem
napvilága soha ki ne hunyjon!
Nos hát, ennek a páraüan élménynek a varázsa kerített hatalmába engem, s
akkor és ott, a vén akác tövében a szívemből spontán szakadt ki ez a hexame
terben született néhány sor:
„ Kettőszáz esztendős már az akác,
de Te, ki alatta állasz, Sándor,
még maradandóbbat alkottál:
verseid hirdessék nagy nevedet,
szépunokáknak is Csöngén,
s széles e hazában!"
A templomkertből, az öreg akác alól visszatérve a paplakba, azon melegében
papírra vetettem e sorokat, majd skandálva felolvastam, s átadtam emlékUl
Cinának. De még a vers alá odaírtam a következő ajánlást:
Cina hazalátogatása emlékére írta:
Szerdahelyi Pál
csöngei lelkész, szülőfölded papja.
Cina láthatóan kicsit elérzékenyülve fogadta ezt a néhány sort s különösen
meghatotta az aláírásom, hogy „szülőfölded papja".
Aki ma is sok szeretettel emlékezik vissza Cinának erre a hazalátogatására.
Szerdahelyi Pál
ny. lelkész
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„A versek szépek, nagyon
szépek. Oly zengő és hibátlan és
tiszta és gyöngyörű a zenéjük...
Sok versében teljesen a zenét
hozza előtérbe, a szavakat misz¬
tikusan állítja egymás mellé,
megmérni és értékelni nem le
het ezeket a verseket, csak érez
ni és szeretni. A nyelv zenéjé
nek és a nyelvvel kifejezett ér
telemnek teljes összhangját te
remti meg ezekben a versekben,
melyek igénytelen témákból
íródtak nagy igényű írásokká..."
- jellemzi (ma is érvényesen)
egyik korai méltatója Weöres
Sándor költészetét
Az ostffyasszonyfai általános
iskolában - ahová a csöngei
gyerekek is járnak - 7 éve taní
tok. Ezalatt számos irodalmi
műsort, „színpadi produkciót"
adtunk elő. Mindig arra töre
kedtem, hogy az irodalmi mű
veket élményszinten is maguk
ba fogadják, akár mint előadó,
akár mint hallgató. 1988-ban
mertünk először vállalkozni ar
ra, hogy Weöres Sándor versei
ből Összeállított műsort vi
gyünk színpadra, mivel úgy
éreztem, hogy irodalmi élmé
nyeiknél fogva már fogékonyak
a fent idézett gondolatokra.
Ennek a vállalkozásnak az is
előzménye volt, hogy a szereplő
gyerekek nagy részét az iskolai
munkámat megelőzően már az
óvodában is neveltem. 19841986-ban óvónőként az óvodá
ban dolgoztam. Tiszta forrás
ként életre szóló benyomást ad
va népi mondókákon, népi játé-
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Ha a világ rigó lenne...
kokon kívül elsősorban Weöres
Sándor-verseket tanítottam az
óvodásoknak. Az előbbiek kö
zül főleg azokat, amelyek helyi,
környékbeli, vasi, vagy nyugatdunántúli vonatkozásúak, Weö
res Sándor esetében ez a szem
pont önként adódott, hiszen szü
lőföldünk költője, ugyanezen a
tájon élt, levegőjét szívta. Köz
ismert verseit a „Szunnyadj ki
babát", a „Takaród hadd igazítsam"-ot minden nap elénekel
tem nekik altatónak. A „Keltegetővel" keltege ttem őket,
számtalan versét mondogattuk,
megtanultuk, elmozogtuk. Min
dig is az volt a meggyőződésem,
hogy a gyerekeknek nem silány,
bugyuta gyerekverseket kell ta
nítani, hanem igazi irodalmat.
Keresve sem találhattam volna
jobbat Weöres Sándor versei
nél. Ezek a versek önmagukban
is zenélnek, s a zenéből építke
zik a gyerek lénye. Az élmé
nyek befogadására mindig tel
jes énjével nyitott gyerekekre
elemi erővel hatnak ezek a ver
sek. Weöres Sándor célja ezáltal
teljesül: „Mást akarok, eleven
áramot sugározni, melytől meg
rázkódik az ösztön, érzelem,
ész, képzelet, szellem, az egész
lény."

pillanatát frissen őrző verseket.
Az akkori kisiskolásaim tiné
dzserekkécseperedtek és öröm
mel szerepelnek az 1993-as em
lékműsorunkban: Bódi István,
Bődi Annamária, Csőre Veroni
ka, Erőss Tünde, Gömböcz Gá
bor, Gregorich Zsófia, Harasztovics Róbert, Iker Gusztáv, Ki
rály Ildikó, Kiss Frida, Márton
Krisztina, Mesterházy Anna,
Mesterházy Dániel, Németh
Katalin, Mihácsi Teodóra,
Niczki Szabolcs, Szaffnauer
Jusztina, Takács Viktória, Tóth
Renáta, Vörös Bálint és Vörös
Julianna. Idei előadásunk a Ma
gyar etűdökből, a Rongysző
nyeg több darabjából és a Csön
gőn írt diákkori versfüzet verse
iből állt össze.
A versek választásakor az a
szándék vezetett az eddig köve
tett célokon túl, hogy a versek
segítségével a világgal együtt
élni tudó, érző, értő, jót akaró,
szeretetet adó emberekké válja
nak. Piros alma szívük ágán, ki
virító koronáján, aki kéri, neki
adnák. A forgatókönyvet követ

ve a Kozmoszban a Nappal,
Holddal, Csillagokkal, a 4 év
szak váltakozása során, a tűz
ben, vízben, légben, földön é¬
lünk, s háromszor az éjszakából
a nappali fényzuhatagon ke
resztül a sötétségbe jutunk, mi
közben a versírás-versátadás
Weöres Sándor-i útját végig
gondoljuk és érezzük kapcsola
taink mélységét a két szál jege
nyefás falutól indulva apáig
anyáig, a szív belső világáig. A
verseket nemcsak elmondjuk,
elmozogjuk, hanem zenei ren
dezőnk, dr. Király Istvánné irá
nyításával énekeljük is, és egy
tucatnál is több hangszert hoz
zácsendítünk, ízleljük és ízlel
tetjük, megéljük s éltetjük, mert
„A jó vers élőlény, akár egy al
ma... él és éltet... Egy s ezer
jelentés ott s akkor fakad belőle,
mikor nézik, tapintják, ízlelik".
Ezt adja nekünk Weöres Sándor.
Dr. Mesterházy né
Jánosa Magdolna

Az ostffyasszonyfai iskolá
sok - miután első helyezettek
lettek a megyei döntőn - készül
nek a Weöres Sándor Gyermek
színjátszó Fesztivál országos
döntőjére.
4

Az 1988-as összeállítást a
Magyar etűdökből válogattam,
és azt akartam, hogy a kisisko
lások megismerjék és átéljék
ezeket a születésük varázslatos

Dante és Weöres

Valamikor a hatvanas években olasz tanszékvezetőnk, a klasszi
ka-filológus Kardos Tibor agyában született meg a gondolat min
den Babits iránt érzett tisztelet mellett talán e század második
felének költői közül Weöres Sándor lehetne az, aki mindenség-tudásának és költői nyelvi arzenáljának birtokában újrafordíthatná
Dante (Divina) Commediáját. Mi, hallgatók tudtunk a szándékról.
Hírek szivárogtak arról, hogy lassan haladnak előre, az olasz (neo
latin) nyelv tömörsége nehezen adja meg magát a terzina-formának.
A két nyelv távoli gyökerű logikája és struktúrája nehezen egyez
tethető. (És így tovább.)
Látom őket meghitt esti sötétek lámpaemyős fényében a Dante-szöveg fölé hajolva, tűnődve és járkálva, sorokat szálazva
szét, rímeket meglelve... Babits mosolygó árnyékát a szobafa
lon.
így őrzöm őket.
De vajon hova lett az elkészült szöveg? (Törmelék, részletek,
félmegoldások?) Torzó?
Jó lenne tudni. Végre.
Simonffy András

Nagy István illusztrációja Weöres Nyugati szél cimli verséhez.
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Néhány találkozás
Weöres Sándor 1988 nyarán járt utoljára itt
hon, szülőföldjén. Ünnepre hívtuk, szerettük
volna ót illó" köszöntésben részesíteni hetvenötö
dik születésnapján. Az ünnepi alkalomra a kép
tárban került sor. Ennek az intézménynek a lét
rehozás gondolatától kezdve őés felesége. Káro
lyi Amy lelkes támogatói voltak. Korábban már
természetesen járt többször is a képtárban. Kere
sett ismerős és általa tisztelt művészeket, illető
leg alkotásaikat és egy-egy mesterről érdekes
történeteket tudott.
Július 23-án a város akkori tanácselnöke,
Czinzek Miklós köszöntötte, hiszen Weöres
Sándort korábban a város díszpolgárává válasz
totta. Tele volt az aula, verseit Csemus Mariann
mondta el. Károlyi Amy versei is helyet kaptak
a programban, aminek Weöres Sándor láthatólag
nagyon örült Az 6 egyik versét hallgatva a mel
lette ülő feleségemnek súgta oda: O a magyar
Emily Dickinson. Csemus Mariann a tőle szokott
módon, nagy hatást kelten versmondásával, már
a versek összeválogatásával is. Maradandó, szép
élmény volt tőle hallani a költeményeket A zene
hangjai is megszólaltak. A Capella Savaria mu
zsikája rangos és hangulatteremtő hozzájárulás
volt az ünnepi alkalomhoz. Nem vagyok elfo
gult, ott voltam, amikor 5 évvel korábban, hetve
nedik születésnapján az Egyetemi Színpadon üd
vözölték Weöres Sándort. Ez a miénk - azt hi
szem - méltóbb, bensőségesebb volt Weöres
Sándor itthon, szülőföldjén kapott meleg ünnep
lést.
Sándor ekkor, 1988-ban már nagy beteg volt
Orvos kísérte. Alig hittem, hogy a születésnapi
program előtt szerencsésen eljutunk Csöngére,
de aztán mégis sor került erre a látogatásra. A
szülői ház szépen helyreállított állapotban várta.
Rajta kis tábla, Kodály Zoltán egykori látogatá
sát idézve. A temetőben is jártunk. A családi
kripta előtt egy kép is készült. Akkor arra gon
doltunk, hogy Sándor majd ide kívánkozik, ha
eljön az a szomorú idő. Tudjuk, nem így történt.
A Farkasréti temetőbe csak egy maroknyi föld
jutott a csöngei határból.
5&

Visszafelé lapozva az időben, sok-sok emlék
maradt azokban, akik vele találkoztak. Igazi ha
zajáróvá a 60-as években vált Bozsok szerel
mese lett, Amyval együtt. Akkoriban a magyar
szellemi élet sok számon tartott és jeles szemé
lyisége töltött kellemes heteket a kastély falai
között ő k sok éven át visszajártak minden nyá
ron, és a bozsoki heteket gyakran megtoldották
hosszabb-rövidebb velemi tartózkodással. Ide
jártak ki a barátok a könyvtárból és máshonnan.
Amikor még Budapesten éltünk, nem laktunk
távol egymástól. Gyakrabban találkoztunk. Sán
dor egyre zárkózottabb lett de így is minden
találkozás élményt jelentett Egyszer a városról,
Szombathelyről beszélgettünk. Említettem Granasztói Pál általam nagyon tisztelt építész-író
nevét és kiderült, hogy valamiféle távoli atyafi
ság van köztük. Azonnal rajzolt egy kis városké
pi vázlatot (szeretett rajzolni), igazolva, hogy őt
az ilyen témák is nagyon érdeklik.
Személyesnek túrák, de talán egy ilyen viszszaemlékezés keretei megengedik, hogy leírjam

egy kedves és maradandó élményemet Náluk
voltunk, beszélgettünk. (Visszatérő téma volt az
emberi környezet a veszélyek, és ezek láthatóan
mélyen foglalkoztatták.) A beszélgetés vége felé
azt kértem tőle, hogy írjon nekem pár sort amit
emlékeim között megőrizhetek. Felhúzódott a
pamlagra, lábait maga alá húzta (gyakran Ült
így) és néhány pillanat múlva a következő soro
kat kaptam tőle:
Csönge, Rábapart
Gonda Gyurinak és Margitnak
hálás szeretettel
Weöres Sanyi
Üres parton üres csónak,
Nefelejcsek locsolódnak.
Tág a világ, mint az álom,
mégis elfér egy virágon.
A vers szép, kézírása az a jellegzetesen Weö
res Sándor-i. Évek óta egy kedves barát egy
nagy költő üzenete szól hozzánk a képkeretből,
amelyben őrzöm.
Gonda György

Anyámnak

Alabástrom bálvány,
jó anya,
életem hatalmas
asszonya,

Énmiattam annyi mindent
öl, temet!
Mért nem tett a hóba inkább
engemet!"

Termő ékes ág, te
jó anya,
életemnek első
asszonya,

szemed Isis smaragd-dísze,
tiszta, szép,
hajad Pallas bronz-sisakja,
színe ép,

A kamaszkor tőled
elkuszált,
férfi-szívem újra
rád-talált,

nagy meleg virág-ágy,
párna-hely,
hajnal harmatával
telt kehely,

csak arcodon lett keményebb
minden árny,
mint a délutáni égen
vércse-szárny.

férfi-szívem a szívedre
rátalált,
megköszönöm most percet évet
és halált.

benned kaptam első
fészkemet,
szívem a szíveddel
lüktetett

Első szép játékom,
jó anya,
gyermekségem gazdag
asszonya,

Almom karjaidba
visszatér,
álmom karjaidba
visszatér...

én s nem-én közt nem volt
mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.

a kamaszkor tőled
elkuszált,
szemem a szemedbe
nem talált.

Erős ház, szép zászló,
jó anya,
sorsomnak nyugalmas
asszonya.

Almom öbleidbe újra
visszatér álmom öbleidbe újra
visszatér!

így tűnődtem: „Miért szült
mért szeret
ha örökre élni
nem lehet?

Majd ha cseppig átfolyt rajtam
mind e lét
úgy halok az Ős-egészbe,
mint beléd.

Weöres Sándor

Károly Amy

Utolsó
szavak
egymáshoz
Mély ránc jelent meg Sándor
szemöldökei között
- M i fáj, Sándor?
- Felmegyek a magasságos
egekbe, az fáj.

Gyászjelentés
Weöres Sándor hazatért
Engedjük el
Isten nevében!
Károlyi Amy
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Sír és síremlék

A költő házaspárt a hetvenes évek végétől nagyon foglalkoztatta
Weöres Sándor szüleinek a csöngei temetőbe való végső nyugalomba
helyezése. Édesanyja sírján Ferenczy Béni által készített, művészi érté
kű síremlék állott A költő többször kért arra, hogy keressem meg a sírt
a szombathelyi Szent Márton temetőben és készítsük elő a szülők
hazahozatalát. Édesapja Táplánszentkereszten volt eltemetve. A kérést
úgy tudtam teljesíteni, hogy felkértem Simon Béla fotóst, járja be a
temetőt és lehetőség szerint készítsen fotókat is. Barátom tisztelettel
teljesítette a kérést és elég rejtett helyen meg is találta a sírt és a
síremléket. Számos fotót készített, ebből küldtünk a költőnek, amit
hálásan fogadott és megköszönt. Ezt a köszönetet levelében nekem
szánta, most van alkalmam - bár korábban is megköszöntem - , hogy
Simon Béláról e tekintetben megemlékezzem. A költő köszönete első
sorban neki jár. Gonda György és mások közreműködésével még We
öres halála előtt a szülők hazatértek Csöngére, ahova Sándor nem
térhetett vissza, végrendeletes verse ellenére sem. De a szülők hazaté
rése megnyugtatta őt, ez szépen elrendeződött.

Weöres Sándor

D.J.

HAZASZÁLLÓ
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A városvégi piacon
sötétzölt koszorúhalom:
Halottak napja van ma.
Élet s halál itt nem enyém,
hazaröpít a költemény
Csöngére, kis falumba.

„Rólunk levált a tér-elem,
énünk elmúlt, az értelem,
e rátarti kis égő.
De ami bennünk kapcsolat,
Öröktől él, s élő marad
s az időn túl is élő."

Sorsomban pillanat sajog:
mit számít, hogy élő vagyok
s hogy rám vakít a reggel?
levedlem múló lényemet,
így zengek boldog éneket
a velem-egy sereggel:

így rendelem: ha meghalok,
engem kriptánkba rakjatok
illendő régi módon.
Kis Csöngém földjén szántsa szét
csontjaim sáros tömegét
egy késői utódom.

Életrajzi adataiból

1913. június 22-én született
Szombathelyen. Pápán és Csön
gőn járt elemibe, középiskoláit
Szombathelyen, Győrött és Sop
ronban végezte. Tizennégy éve
senjelentkezik első és már figyel
met keltő verseivel.
1928. Legkorábbi verse, ame
lyet már vállal, ekkor, 15 éves
korában születik Öregek címmel
- Kodály Zoltán megzenésítette,
kórusra dolgozta fel.
1932. Megjelenik első verse a
Nyugatban; ettől kezdve a folyó
irat rendszeresen közli írásait.
1933. Húszéves korában kezdi
meg tanulmányait a Pécsi Erzsé
bet Tudományegyetemen. Egy
évig jogot hallgat, majd bölcsész
nek megy,
filozófia-földrajz
szakra.
1933. Megírjaaz elsőHitler-el¬
lenes magyar verset, Hitler cím
mel.
1934. A huszonegy éves költő
első verseskötete Hideg van cím

mel saját kiadásában jelenik meg
Pécsett.
1935. Második kötete - A kő és
az ember - a Nyugat égisze alatt
jelenik meg. Baumgarten-jutal
mát kap.
1936. Baumgarten-díjjal jutal
mazzák.
1936. december - 1937. márci
us - távol-keleti utat tesz - első
kínai utazására ekkor kerül sor.
1937-38. Lefordítja a sumérbabiloni őseposzt, a Gilgames
éneket.
1939. Elkészült a Meditáció
és vallomás címet viselő doktori
disszertációja a vers szüle
téséről.
1939. Szigorlat az egyetemen.
1940 júliusától Pesten élt; az
Egyetemi Könyvtárban töltötte
gyakorlóévét. Ittléte alatt gyakran
száll meg pesti festóbarátjánál, Il
lés Árpádnál.
1941 januárjában Weöres a pé
csi városi könyvtár vezetője.

1943 őszén végleg elköltözött
Pécsről; Budapesten a Széchenyi
Könyvtár munkatársa lett.
1946. Részlet a Színház-nak
adott interjúból: „Csöngén élek a
szüleimmel, hamisítatlan falusi
életet... Januártól a székesfehér
vári múzeumban fogok dolgoz
ni."
1947. Állást kapott végre a szé
kesfehérvári múzeumban.
1947. Állandó budapesti la
kos lesz. Megnősül: felesége
Károlyi Amy költő. Elnyeri a
római Collegium Hungaricum
ösztöndíját.
1949-1956. Az írói hallgatás
időszaka: közel hét éven át csak
műfordításai és gyermekversei
jelennek meg.
1951. Elveszít; állását.
1956. Verseinek gyűjteményes
kiadása: A hallgatás tomya.
1959. május-június. Második
kínai útja feleségével.
1970. Egytvgyújtöti ítások cí

men kiadják a weöresi életmű-vá
logatást.
1970. Munkásságát Kossuthdíjjal jutalmazzák.
. 1972. Költői bravúrja: Psyché
című versciklusa.
1963. 60. születésnapja alkal
mából a Munka Érdemrend arany
fokozatával tüntették ki.
1975. Az európai költők szá
mára alapított osztrák állami díj
jal jutalmazzák.
1977. Könyv alakban is meg
jelenik a Három veréb hat szem
mel című hatalmas mű.
1983. Weöres Sándor Szom
bathely város díszpolgára.
1987. Weöres Sándort költői és
műfordítói kiemelkedő munkás
sága elismeréséül a Magyar Nép
köztársaság Zászlórendjével tün
tetik ki.
1989. január 22-én halt
meg.
(Az életrajzi adatokat termé
szetesen részletesebben is feldol
gozták. Köszönet azoknak a
könyvtárosoknak, akik e fontos
munkát elvégezték.)

VIII.

CSÖNGEI SZÁNCSENGŐ

Egy kapocs a szülőföldhöz
Weöres Sándor többször tanújelét adta hálájá
nak azok iránt, akik a kapcsot jelentették számára
a szülőfölddel, ezen belül Csöngével. Dala Jó
zsef is közéjük tartozik.
- Mikor és hogyan alakult ki köztetek a kap
csolat?
-Nem szeretnék tetszelegni, dicsekedni, ha ez
a kapcsolat szóba kerül, hiszen a költő-házaspár
nálamnál sokkal fontosabb személyiségekkel
volt meghitt, alkotói barátságban. Én a hetvenes
és a nyolcvanas években kerültem közelebb We
öres Sándorhoz és Károlyi Árnyhoz, elsősorban
Budapesten és hazalátogatásaik alkalmával talál
koztunk. Gyakran lehettem kísérőjük, nagy bol
dogságot jelenten fénykörükben lenni. Weöres a
Forrás 1977. januári számában a Szekér Endré
nek adott interjújában ezt mondta: „Csönge na
gyon sok emléket jelent, és sok élmény kapcsol
össze vele ma is. A celldömölki járási tanácsel
nök. Dala Jóska értesít a csöngei eseményekről.

Pápoci látogatás

Autóval néha le is cipel. Nagyon szép hely ott
Pápoc, középkori templomok, kolostor maradt
meg. Aztán ott van a Sághegy, Kissomló. Ele
ven szálak fűznek össze most is azzal a vidék
kel".
- Gondolom, leveleket is Őrzöl Tőle...
- Igen. Levelei rövidek és nagyon tömörek.
Itt van mindjárt az egyik: „Szívből gratulálok
Petőfi, Berzsenyi, Kreszncrics emlékének
ápolásához, az elért eredményekhez, melyek a
jövőben megsokszorozódnak". Egy másik:
„Ha értünk jöttök autóval, körülbelül 150-200
kötetet vagy füzet-könyvet megint átadok a
könyvtár részére, ha az autóban lesz hely a
könyvek szállítására". íme egy harmadik: „A
pápoci krumplit hálásan köszönjük, semmi
rossz szaga sincs, se vegyszer, se fekália. És
szagtalanságán túl is az ország legjobb krump
lija, jobb, mint a szabolcsi. Különösen Amy
igen örül neki, mert az 6 érzékeny orra kényes

^

Weöres egyik rajza
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a vegyszer-illatra, míg az én szaglásomat a dohányzás eltompította". Mindezek mellett a legkedvesebb emlék természetesen kis verse, a hozzám írt tizenkét sorosa.
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A Berzsenyi-emlékháznál

Ünnepi rendezvények az évfordulón

Vasi vendégek Weöres Sándor budapesti otthonában. A költő mellett balról
PósTal János újságíró és Dala József, jobbról Pete György , az Életünk főszer
kesztője. Az erkélyen Károlyi Amy.

A Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság megemlékezése acelldömölki
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtárban 1993. március 22-én. Előadó: Bata
Imre irodalomtörténész. Műsor: Az Ostffyasszonyfaí Altalános Iskola
diákjai, Weöres Sándor műveiből.
Emlékpad elhelyezés és emlékfa ültetése Csöngén 1993. június 19-én.
Rendezi: A Vas Megyei Közgyűlés.
Kopjafa avatása Csöngén a Weöres-ház előtt, ünnepi műsorral* 1993.
június 19-én. Rendezi: A csöngei önkormányzat
Koszorúzás Budapesten, a Farkasréti temetőben 1993. június 22-én,
Weöres Sándor sírjánál. A küldöttségben részt vesznek: Csönge, Szombat
hely, Vas megye és Kemenesalja képviselői.
Emlékkiállítás Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban 1993 szep
temberében.
A Sághegyi szüret című őszi rendezvényen emléktábla elhelyezése a
Sághegyen, Weöres Sándornak a hegyről szóló négysoros versének feltün
tetésével.
A kiadványt szerkesztette: Burkon László és Dala József.

UJ K E M E N E S A L J A

Celldömölk Város Önkormányzatának
16/1993. (VI. 2.) sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Celldömölk Város önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi H3. törvény 2. § és 138. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az egyes szociális ellátási formákról, az ellátásra jogosultság feltételeiről
és az igénybevétel módjáról az alábbi rendeletei alkotja:
LFEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya

1- Í

(1) A rendelet hatálya:
a) Celldömölk város közigazgatási területén állandó és - a pénzbeni ellátások
kivételével - legalább 3 hónapja bejelentett ideiglenes tartózkodási hellyel
rendelkező rászoruló magyar állampolgárokra.
b) A 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések tekintetében azokra a
rászoruló személyekre, akiknek életét, testi épségét a megfelelő ellátás
elmulasztása veszélyeztetné.
c) Az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező be
vándorolt, valamint a magyar hatóságok álul menekültként elismert sze
mélyekre
terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a város közigazgatási területén található és az
önkormányzat fenntartásában működtetett személyes gondoskodást nyújtó
Területi Gondozási Központ intézményre és a rendeletben biztosítón szociális
ellátisi formákra terjed ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
bölcsődei, óvodai és iskolai napközi otthoni intézményekre.
Eljárási szabályok
2.5

(1) A szociális ellátás iránti kérelmet, ha a rendelet másként nem rendelkezik, szóban
vagy írásban a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához kell benyújtani
abban az esetben, ha a kérelem elbírálása a 3. § (4) bekezdés a), b), c) pontban
megjelölt szervek hatáskörébe tartozik, valamint ha az izsákfai városrész lakos
ságát érinti, a 3. § (4) bek. d) pontja alá tartozó ügyek esetében az alsósági
városrész lakosságát érintően pedig az alsósági kirendeltségre. A kérelemhez a magasabb szintű jogszabályokban előírtakon kívül - mellékelni kell az egyes
ellátási formákhoz erendeletbenkülön is előírt igazolásokat.
(2) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás ellenére a meg
felelő határidő alatt nem pótolja, a kérelmet el kell utasítani.
(3) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja
jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv
által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, adóköteles
jövedelmére vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatko
zatot tenni.
(4) A jövedelmi viszonyok igazolásánál irányadó időszak:
- havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyúj
tását megelőző 3 hónap,
- egyéb jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző egy év,
- nyugdíjasok esetében 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény.
(5) Ha a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy
a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az
ellátási - az 1993. évi Hl. iv. 17. §-ában meghatározottak szerint - visszafi
zetni. A szándékosan jogosulatlanul igénybe veit ellátás visszafizetése nem
mentesíi az egyéb (büniető, szabálysértési) felelősségre vonás alól.
3. §

(1) A szociális igazgatási ügyek előkészítése, valamint a döntések végrehajtása a személyes gondoskodást nyújtó egyes intézményi ellátások kivételével - a
közigazgatási osztály, az alsósági városrészben az alsósági kirendeltség fel
adata. Az előkészítő és végrehajtást szervező munkára az államigazgalási
eljárás általános szabályairól szóló módosított 1957. évi IV. tv. előírásait kell
alkalmazni azzal, hogy a kérelmező szociális körülményeiről minden esetben
kömyezenanulmányi kell felvenni.
(2) A megállapított gyermeknevelési támogatás, valamint a munkanélküliek jövedelempóüó támogatása meghatározott összegének állami költségvetésből
történő visszaigénylése - a közigazgatási osztály és az alsósági kirendeltség
előzetes elszámolása alapján - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának
feladata.
(3) A pénzbeni ellátások megállapításáról szóló határozat 1 példányát meg kell
küldeni a Területi Gondozási Központnak az ellátás folyósítása, a járulékok
levonása, átutalása és a szükséges nyilvántartó lapok kiállítása végett.
(4) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az ellátás iránti kérelem elbírálá
sára az alábbi szerveket ruházza fel az önkormányzat:
a) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, temetési segély és közteme
tés esetében a polgármestert,

b) a lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély és közgyogyellátás esetében a szociális és egészségügyi bizottságot,
c) az átmeneti segélynél, ha kiskorú segélyezése a kérelem tárgya, a közmű
velődési, oktatási, gyámügyi és sportbizottságot,
d) lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély esetében - az alsósági és
izsákfai lakosságot érintően - a részönkormányzatokat.
II. F E J E Z E T
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁI ÉS FELTÉTELEI
4. 5

(1) Az önkormányzat a rászorultságtól függően igénybe vehető ellátások körét az
alábbiakban állapítja meg:
A) Pénzbeni ellátások:
a) gyermeknevelési támogatás,
b) munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
c) ápolási díj,
d) temetési segély,
e) átmeneti segély.
B) Természetbeni ellátások:
a) lakásfenntartási támogatás,
b) köztemetés,
c) közgyógyellátás,
d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
C) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
I. Alapellátás:
a) gyermekek napközbeni ellátása,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés.
II. Szakosított ellátást
a) nappali ellátást: Területi Gondozási Központ — idősek klubjai
b) átmeneti elhelyezést: Területi Gondozási Központ - gondozóháza
nyújt.
AZ EGYES ELLÁTÁSI FORMÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Pénzbeni ellátások
Gyermeknevelési támogatás

5. §

(1) A gyermeknevelési támogatás havi mértékét a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összegének figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Nem állapítható meg gyermeknevelési támogatás annak a jogosultnak, aki
vállalkozói tevékenységet napi 4 órát meghaladó időtartamban végez.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások

ti
(1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátás — a (2)—(3) bekezdésekben
foglaltak kivételével - kizárólag celldömölki állandó lakóhellyel rendelkező
személyeknek nyújtható.
(2) Ideiglenes intézkedésként - lakóhelytől függetlenül - az a rászoruló is jogosult
pénzbeni ellátásra, akinek életét, vagy testi épségét annak hiánya vagy
késedelme veszélyeztetné.
(3) Ideiglenes intézkedésként a pénzbeni ellátások közül csak egyszeri átmeneti
segély nyújtható. Az ellátás biztosítása esetén a rászoruló állandó lakóhelye
szerint illetékes önkormányzattól az átmeneti segély összegének visszafizetése
iránt haladéktalanul intézkedni kell.
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

7.8

(1) A jövedelempótló támogatást a kérelem benyújtását követő naptól kell meg
állapítani.
(2) A megállapított támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
Ápolási díj

M

(1) Ápolási díj csak abban az esetben állapítható meg, ha az ápoló és az ápolt
Celldömölkön él közös háztartásban.
(2) Az ápolási díj felső halára nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj minden
kori összegének másfélszeresét.
(3) Az ápolási díj mértéke:
5000 Ft/fő-ig lerjedő havi átlagjövedelem esetén
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-a
5001-6000 Ft/M-ig
—" —
140%-a
6001-7000 Ft/fő-ig
—" —
130%-a
7001-8000 Ft/fŐ-ig
—" —
12096-0
8001-9000 Ft/fő-ig
—" —
110%-a
9001 Ft/fő felett
—" —
100%-a

(4) Az ápolási díjat a kérelem benyújtását köveid naptól kell megállapítani. A
benyújtás hónapjában a támogatás időarányos összege állapítható meg.
(5) A megállapított támogatást utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
Átmeneti segély

9. Í

(1) Átmeneti segély nyújtható annak a jogosultnak aki:
a) időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és önmaga vagy
családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud,
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások (pl. betegség, elemi kár stb.) miatt
anyagi segítségre szorul,
c) rendkívüli élethelyzetbe kerül,
d) akinek jövedelme:
- egyedülálló személy esetén nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150%-át,
- közös háztartásban élés esetén ez az összeg személyenként a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegével emelkedik.
(2) Átmeneti segélyként időszakosan, vagy alkalmanként nyújtható segély, illetve
kamatmentes kölcsön adható.
(3) Az időszakosan nyújtható segély időtartama legfeljebb a munkanélküliek jöve
delempótló támogatását meg nem haladó 6 havi folyamatos segélyezést jelenthet.
(4) Átmeneti segély egy naptári éven belül legfeljebb 6 alkalommal adható,
melynek összege alkalmanként maximum 10 000 Ft lehet.
(5) Az átmeneti segélyek (időszakosan, alkalmanként nyújtott) együttes összege
felnőtt szociális védelem hatálya alá tartozó igénylő esetében nem hatadhatja
meg az évi 40 000 Ft-ot.
(6) Tanévkezdésre, tankönyvvásárlásra, időszakos létfenntartási gond esetén kis
korú gyermeket nevelő családok részére évente legfeljebb 4 alkalommal
adható átmeneti segély, amennyiben a családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze
gének 125%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
(7) Az a család, ahol a kiskorú teljes összegű térítési díj átvállalásban részesül,
évente csak 2 alkalommal részesülhet átmeneti segélyben.
(8) Gyermek szociális védelem hatálya alá tartozó igénylő esetén, vagy az oktatási
i ítézmény javaslata alapján a térítési díj átvállalható.
(9) Aki rendszeres nevelési segélyben részesül, annak átmeneti segély a kiskorú
jogán nem adható.
10. §
(1) Kamatmentes kölcsön annak a rendkívüli élethelyzetbe kerüli jogosultnak
nyújtható, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik.
(2) A kölcsönkérelem elbírálása során minden esetben környezettanulmányt keU
készíteni.
(3) A kamatmentes kölcsön elsősorban az alábbi célokra használható fel:
- nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások megállapítása és folyósílása közölti
időszak megélhetésére,
- a lakások gázfűtésének megoldásához.
(4) A kölcsön legfeljebb 2 évi időtartamra adható és felső határa az 50 000 Ft-ot
nem haladhatja meg.
(5) A kölcsön megállapítása esetén a törlesztést a határozat meghozatalát követő
hónap első napjától,' illetve a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás megérkezésekor
kell megkezdeni.
(6) A határozat alapján a jogosulttal kölcsönszerződést kell kötni, amelynek egy
példányát a kölcsön folyósílása és a törlesztések figyelemmel kísérése érde
kében meg keU küldeni a Területi Gondozási Központnak.
(7) A felhasználás módjáról a jogosult - a kölcsön felvételét követő 60 nap alatt
- köteles számlákkal igazoltan elszámolást készíteni, kivéve ha a kölcsönt
megélhetésének biztosításához kéri. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztályára kell benyújtani. Amennyiben a jogosult bizo
nyíthatóan nem megfelelő célra használta fel a kölcsönt, köteles azt a
kölcsönszerződésben foglalt rendelkezések szerint azonnal visszafizetni.
(8) Kivételesen indokolt esetben a kölcsön visszafizetése részben, vagy egészben
•elengedhető, ha a jogosult önhibáján kívül nem képes annak visszafizetésére.
Ennek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A kölcsön mérsék
lésére, vagy elengedésére vonatkozó előterjesztés elkészítése során a jogosult
nál minden esetben környezettanulmányt keU végezni.

(1)
(2)
(3)
(4)

Temetési segély
•ILI
A temetési segély összege legalább a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10%-a, de indokolt esetben elérheti a városban elfogadott legegy
szerűbb temetés összegéi is.
A segély összegének megállapításánál figyelembe kell venni az elhunyt után
csedegcsen járó biztosítási összeget is.
Ha az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozót a haláleset után
legalább 30 000 Ft összegű biztosítási díj illeti meg, részére temetési segély
nem állapítható meg.
A temetési segély folyósításának feltétele, hogy az elhunyt a haláleset idő
pontjában celldömölki lakos volt és nem hagyott hátra olyan összegű vagyont,
amiből a temetés összege fedezhető lett volna.

III. F E J E Z E T
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
12. §
(1) Pénzbeni ellátás helyeit természetben nyújtható szociális ellátás állapítható
meg az alábbi ellátási formákra:
a) átmeneti segély,
b) lakásfenntartási támogatás
(2) Természetbeni ellátás megállapítása különösen akkor indokolt, ha a jogosult
szociális körülményei, vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján
valószínűsíthető, hogy a támogatás, vagy segély pénzben történő juttatása nem
a kívánt célra kerülne felhasználásra.
(3) Természetbeni ellátásként elsősorban az alábbi ellátási formák nyújthatók:
- lakbér,
- közüzemi díjak kifizetése,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletének kifizetése,
- gyermekintézmények térítési díjának átvállalása,
- tankönyvsegély.
Lakásfenntartási támogatás
13. §
(1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a jogosultnak, aki:
a) lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik,
b) a komfortfokozattól függetlenül a lakás nagyságához viszonyítva a család
összjövedelme nem haladja meg az alábbi összegeket:
Háztartás
Lakás
Elismert
Család
tagjainak
nagysága
havi kiadás
összjövedelme
száma
(m-ig)
(70 Ft/m )
Ft/hó
1
50
3500
A mindenkori öregségi
2
60
4200
nyugdíj legkisebb
3
70
4900
összegének 150%-a,
4
80
5600
majd minden további
5
90
6300
családtag esetében
6
100
7000
a mindenkori öregségi
7 vagy
110
7700
nyugdíj legkisebb
annál több
összegével emelkedik.
(2) A támogatás összege a kérelmező által lakásfenntartási költségként elszámolt
kiadás 10%-a. Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a 8. § (1) bek.-ben
elismeithavi kiadás 10%-át.
(3) Támogatás nyújtható annak a jogosultnak is, akinek lakása az (1) bekezdésben
meghatározott lakásnagyságot meghaladja az ott elismert lakásnagyság figye
lembevételével, ha egyébként az (1) bekezdésben meghatározón feltélelek
teljesülnek.
(4) Lakásfenntartási költségként:
- lakbér,
- áramfogyasztási díj,
- távfűtési díj,
- gázfogyasztási díj,
- víz- és csatornahasználati díj,
- szemétszállítási díj,
- lakáscélú kölcsön törlesztőrészlete
számolható el. A támogatás igénylésekor a kérelem benyújtását megelő
ző legfeljebb 3 havi közüzemi számlákat igazolásként csatolni kell. A
fűtési díjat a benyújtott számlák alapján egész évre vonatkozóan átlag
ban kell megállapítani.
(5) Támogatás kizárólag az igénylő által lakott lakásra, vagy lakrészre vonatko
zóan állapítható meg.
(6) Támogatás ugyanazon lakás esetében csak egy jogosultnak nyújtható, kivéve
az albérletet, társbérletet, valamint, ha a lakás használatát a bíróság jogerős
ítéletében megosztotta, és az (1) bekezdésben foglalt feltételek a volt házas
társak mindegyikére fennállnak. Ilyen esetben a támogatási kérelem elbírálá
sánál a lakásfenntartási kiadásokat arányosan kell figyelembe venni.
(7) A támogatás - az 1993-as évet kivéve - legfeljebb egy évre, a naptári év
végéig adható.
(8) A támogatási a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megálla
pítani.
(9) A támogatás az igénylő által beadott kérelemben megjelölt - a következő
sorrendiségnek megfelelő: lakbér, áramfogyasztási díj, távfűtési díj, gázfo¬
gyasztási díj, víz- és csatornahasználati díj, szemétszállítási díj, lakáscélú
kölcsön törlesztőrészlete - lakásfenntartási költség kiegyenlítésére utalható.
(10) A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya a Területi Gondozási Köz
pont útján gondoskodik a megállapított támogatások átutalásáról.
(11) Módosítani kell, illetve meg kell szüntetni a támogatást, ha a jogosult:
a) jövedelmi-vagyoni viszonyaiban, illetve szociális helyzetében olyan válto
zás következik be, amelynek eredményeként az 1 főre jutó rendszeres havi
jövedelem legalább 20%-kal módosul,
b) a közös háztartásban élők létszáma változik,
c) önhibájából 3 havi lakásfenntartási kiadásháiralck keletkezik.
2

Köztemetés
14. §
(1) A köztemetést a városban szokásos legegyszerűbb módon az elhunyt emléké
nek tiszteletben tartásával kell megrendezni.
(2) A köztemetés költségeinek megtérítését az elhunyt személy utolsó állandó
lakóhelye szerinti települési önkormányzattól igényelni kell.
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Közgyógyellátás
15. §
(1) Egyedi elbírálás alapján méltányosságból közgyógyellátási igazolvány adható
annak a szociálisan rászorult személynek, akinek rendszeres havi jövedelmé
hez képest a gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszé
lyeztetése nélkül viselni nem képes.
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelme a havi gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz költségének
levonása után nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegét.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

IV. FEJEZET
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Az ellátásokra vonatkozó általános szabályok
16. §
Celldömölk Város önkormányzata a személyes gondoskodási nyújtó ellátások
körében valamennyi alapellátási és egyes szakosított ellátási formákat bizto
sítja a Területi Gondozás Központ útján.
A jogosultak részére egyszerre több ellátási forma is biztosítható.
A személyes gondoskodás intézményi ellátásának körébe tartozó ellátási
formák igénybevétele - a családsegítés kivételével - írásbeli kérelem alapján
történik. A kérelmet a Területi Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyúj
tani.
Az ellátásokén - ha a vonatkozó rendelet ettől eltérően nem rendelkezik térítést díjat kell fizetni. A térítési díjra vonatkozó szabályokat külön rendelet
határozza meg.
Az ellátást meg kell szüntetni, ha:
a) az ellátás megállapításának feltélelei már nem állnak fenn,
b) a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével - Önhibájából - legalább
3 hónapja késedelembe esett.
Az igénylő felvételéről, a fizetendő személyi térítési díj összegéről, valamint
megszüntetéséről a Területi Gondozási Központ vezetője dönt.
Különös méltánylást érdemlő esetekben arendeletbenmeghatározott térítési
díj kategóriáktól az intézmény vezetője eltérhet.
Az ellátásra jogosult hozzátartozója, vagy törvényes képviselője az intézmény
vezető jogszabálysértőnek vélt intézkedése ellen, illetve intézkedésének elmu
lasztása miatt a polgármesternél felülvizsgálatot kezdeményezhet.
Az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak esetén az intézményvezető az elmaradt
térítési díj behajlása iránt köteles intézkedni.

ALAPELLÁTÁSOK
Gyermekek napközbeni ellátása
17. §
A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat bölcsődei, óvodai, iskolai
napközi otthoni ellátás és diákétkeztetés formájában biztosítja.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)

Étkeztetés
18. §
Étkeztetésre jogosult az a szociális helyzete, vagy kora, illetve egészségi
állapota miatt rászorult személy, aki önmaga, vagy eltartottja részére átmeneti,
vagy tartós jelleggel a napi egyszeri meleg étkezésről nem tud gondoskodni.
Szociális helyzete miatt rászorultnak kell tekinteni különösen azt a személyt:
- akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori összegének kétszeresét,
- aki életkora miatt saját ellátásáról gondoskodni képtelen,
- akinek ellátásáról hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban élő
családtagja gondoskodni nem tud.
Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki:
- mozgásában korlátozott,
- krónikus, vagy akut betegségben szenved,
- fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni nem tud, vagy
csak részben tud.
A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelemnyilatkozattal, az egészségi
állapot miatti rászorultságot háziorvosi igazolással kell igazolni.
Az étkczteLés meleg ebédet jelent, melyei a Területi Gondozási Központ
biztosít.
Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben pedig
megszünielheti az étkeztetés biztosítását, ha az ellátásra jogosult
- az étkeztetési hely házirendjét megsérti, vagy a közösségre nézve
agresszív, fenyegető magatartást tanúsít,
- a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be.
Az (1) bekezdésben foglaltakról az intézményvezető jegyzőkönyvei köteles
készíteni.
Házi segítségnyújtás
19. §
A házi segítségnyújtási ellátásban részesülő jogosult:
- az ebéd házhoz szállítására,
- egyéni szükséglet szerinti gondozásra.
A házi segítségnyújtásra való jogosultságot jövedelemnyilatkozattal, valamint
háziorvosi igazolással kell igazolni.
A házi segítségnyújtást hivatásos és díjazásban részesülő társadalmi gondozói
hálózat biztosítja.
A házi segítségnyújtást az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben

pedig az ellátást megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális
gondozót munkájában szándékosan akadályozza.
(5) A segítségnyújtás megtagadásáról az intézményvezető jegyzőkönyvet köteles
készíteni.
Családsegítés
20. $

A családsegítés keretében az önkormányzat - a törvényben meghatározottakon
túl - a krízishelyzetbe került családoknak természetbeni segítséget nyújthat, illetve
jogi tanácsadást biztosít.
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
Nappali ellátást nyújtó intézmények
Idősek Klubja

21. §

(1) Az Idősek Klubjába történő ellátásra jogosult az az öregségi nyugdíjkorhal árt
betöltött időskorú, aki szociális helyzete és egészségi állapota miatt segítségre,
ellátásra szorul
(2) Az ellátást igénybe veheti az a családban élő időskorú is, aki a családi
gondoskodást napközben nélkülözi.
(3) Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az az időskorú, aki egyedül él, akinek
jövedelmi viszonyai alacsonyak, vagy szociálisan hátrányosabb helyzetű.
(4) Indokolt esetben ellátásra jogosult az a 18. életévét betöltött személy is, akinek
egészségi állapota azt indokolja és napközbeni ellátására más nappali intéz
ményben nincs lehetőség.
(5) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki
- mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy önállóan vagy segítséggel"
sem képes eljárni a klubba,
- fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó,
- közveszélyes vagy elmebeteg,
- a közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására alkalmatlan.
(6) Az ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható.
(7) Ha az ellátás férőhely hiányában nem biztosítható, az intézményvezető köteles
- a kérelmező egyidejű értesítése mellett - az ellátandó jogosultat a várakozók
nyilvántartásába bevezetni.
(8) Az ellátás keretében az intézmény - az ellátott igényétől függően - biztosít:
- napi egy vagy kétszeri étkezést,
- heti egyszeri orvosi ellátást.
(9) Megszűnik a jogosultnak az ellátása, ha:
- kéri az ellátás megszüntetését,
- ápolásra szorul, és házi segítségnyújtásra van szüksége,
- kórokozó-hordozóvá válik,
- közveszélyes, vagy többszöri agresszív, fenyegető magatartásával a
közösséget zavarja és beilleszkedni nem tud, vagy nem akar,
- a közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követett el.
(10) Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogosultnak, aki:
- az ellátást ittas állapotban veszi igénybe,
- az alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be,
- agresszív magatartással zavarja a közösséget.
(11) Az (1) bek. 3-, 4., és 5. francia bekezdésében és a (2) bek.-ben foglallak
esetén jegyzőkönyvei kell készíteni.
ÁTMENETI ELHELYEZÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY
Gondozóház
22. §

(1) A gondozóház a nyugdíjkorhatáron felüli - indokolt esetben azon aluli segítségre, ápolásra, gondozásra szoruló idősek, rokkantak, betegek átmeneti
időre szóló teljes ellátását, éjjel-nappali gondozását biztosítja.
(2) Felvételt nyerhet az az idős, vagy beicg személy, akinek önellátó képessége
oly mértékben sérült, hogy önmagát ellátni nem, vagy csak részben képes.
(3) Az ellátás igénybevétele legfeljebb 4 hónapig tarthat. Különösen indokolt esetben
az ellátás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható. Az ellátás 1 éven belül löbb
alkalommal is igénybe vehető. Az ellátott beteg átmeneti kórházi kezelésének
időtartamával a gondozóházi ellátás időtartama meghosszabbodhat.
(4) Üres férőhely esetén Celldömölk város közigazgatási területén állandó, vagy
ideiglenes tartózkodási hellyel nem rendelkezők is kérhetik' felvételüket a
gondozóházba.
(5) Meg kell szüntetni az ellátást, ha a jogosult:
- szociális, családi és egészségügyi helyzete rendeződik,
- összeférne te Üen magatartása a többi ellátott nyugalmát zavarja,
- a házirendel löbb esetben, szándékosan megszegi.
(6) Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogosultnak, aki:
- az ellátás igénybevétele során ittas állapotban botrányos magatartási
tanúsít,
- az alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be.
(7) Az ellátás megtagadásáról az intézményvezető jegyzőkönyvet köteles készí
teni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Celldömölk, 1993. június 3.
Makkos István
Baranyai Attiláné dr.
polgármester
' jegyző
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feld), 2. Szarka Tibor-Fodor Árpád (Latex), nyerte meg. Autós ügyességi versenyt is ren
3. Botfa Tibor-Máthé Gyula (CVMSE) és deztek, melyen 1. Csuka József, 2. Misák Rr>
Hegedűs Mihály dr.-Szeredai Jenő (Hévíz).
. land, 3. Kovács Bertalan lett.
Május 21-23. között Csurgón rendezték
- Május 14-én a Gayer kézilabda kupán az
- A CVMSE NB IJI-as csapata is részt vett
meg a LTJ. korcsoportos kézilabda területi dön alábbi eredmények születtek: U. kcs. leány: 1. Hévízen az NB UJ-as csapatok országos találko
tőt. Városunkat és megyénket az Eötvös fiú Dunaszerdahely, 2. Gayer, Celld., 3. Szent zóján. A 24 csapat közül a 6. helyezést érte el
csapata képviselte. A résztvevőket két hármas gotthárd. IJJ. kcs. leány: 1. Nádasdy, Sárvár, úgy, hogy a Tarr, Máthé, Balázs B. összeállítású
csoportra osztották, majd a csoportok 1-2. 2. Gayer, Celld., 3. Eötvös, Celld. 5. osztályos csapat mindössze három mérkőzést vesztett 2:1
helyezettjei körmérkőzésen döntötték el a to fiúk: 1. Gayer, Celld., 2. Balatonfüred, 3. arányban. Egyéniben Máthé Gyula jutott legto
vábbjutást jelentő két helyet.
Szentgotthárd 6. osztályos fiúk: 1. Szentgott vább a 124 fos mezőnyben, a 16 közé jutásért
Az Eötvös, Tatabányával és Berzencével hárd, 2. Dunaszerdahely, 3. Derkovits, Szom Balázs Béla Faházi Jánostól kapott ki.
került egy csoportba, veretlenül végzett az bathely. I i l . kcs. fiúk: 1. Dunaszerdahely, 2.
első helyen. A Tatabányát 19:13-ra, míg Ber- Gayer, Celld., 3. Balatonfüred.
zencét 20:14-re győzte le. A másik csoportból
- Május 26-án kézilabda Eötvös Kupára
Pécs és Veszprém került a négyes döntőbe, került sor. Eredmények: leány I I . kcs.: 1. Du
ahová a csapatok a csoportban elért eredmé naszerdahely, 2. Gayer, Celldömölk, 3. Ná
nyeiket magukkal vitték, azaz mind a négy dasdy, Sárvár. Leány DL kcs.: 1. Tata, 2. Eöt
csapat 2-2 ponttal indult Az Eötvös első mér vös, Celldömölk, 3. Gayer, Celldömölk. Fiú
kőzésén a Veszprém ellen 14:14-es döntetlent ILI. kcs.: 1. Tata, 2. Eötvös, Celldömölk, 3.
Házibaj nokságok.
ért el. A döntés a Pécs elleni találkozóra ma Dunaszerdahely. A legjobb kapusok, legjobb
Teke: lányok: 1. Lőrincz Zsófia, IV. A,
radt. A celli fiúk a mérkőzés nagyobb részében j átékosok és legeredményesebb góldobók kü fiúk: 1. Márkus Tibor, I I I . A.
3-4 góllal vezettek, amikor azonban közbe löndíjakat vehettek át. Mendel Helga (Eöt
Kosárdobás: lányok: l.Lenzsér Ildikó, III.
szóltak a játékvezetők, akik a rendezők hibá vös), Banizs Adrienn (Tata), Hegyi Csaba B, fiúk: 1. Nagy Árpád, IV. A.
jából nem máshonnét, mint Pécsről és Kom (Dunaszerdahely) a legjobb kapus, Egry Ber¬
Torna csapatverseny: 1. m. B leánycsapat
lóról érkeztek. A döntetlen eredmény az Eöt tha (Dunaszerdahely), Geiger Szilvia (Eöt (Lenzsér-Somogyi-Kiss-Szelestey), 1. IV. A
vös továbbjutását jelentette volna. Az utolsó vös), Koronczay Gábor (Eötvös) a legjobb fiúcsapat (Garai-Karám-Horváth-Döbröntepercben azonban egy jogtalan hétméteressel játékos, Molnár Márta (Dunaszerdahely), Mu- Mihály).
és passzív játék miatti labdaelvevéssel padlóra rics Gabriella (Balatonfüred), Zeck Krisztián
Torna egyéni összetett: 1. Szabó Edina,
küldték a cellieket. A 17:15-ös pécsi győze (Tata) a legeredményesebb játékos címet IV. A, 2. Somogyi Viktória, Hl. B, 3. Vargyai
lem mínusz kétgólós hátrányt eredményezett nyerte el korosztályában.
Tünde, U. B, 4. Tompa Kinga, I . A, 5. Lenzsér
a Veszprém ellenében. Sajnos hátrányt jelen
Ildikó, D l B, 6. Halász Beáta, I I I . A.
- Június l-jén került megrendezésre a ha
tett az Eötvös csapatában Joó Balázs távolléte
Alapfokú megyei kosárlabda: I I . helye
gyományos kispályás labdarúgó Sághegy Ku
is, aki ezekben a napokban országos fizika
zett a 2/a fiúcsapat.
pa. A Berzsenyi Lénárd Általános Iskola ren
versenyen képviselte iskoláját. A végered
Alapfokú megyei atlétikai csb.: I . helye
dezvényén hat csapat vett részt. Eredmények:
mény: 1. TÁSI, Pécs 4,2. Báthory, Veszprém
zett a IV. A fiúcsapata, II. helyezett a U. évfo
1. Celldömölk Gayer, 2. Celldömölk Eötvös,
3, 3. Eötvös, Celldömölk 3, 4. Kodály, Tata
lyam leánycsapata, UI. helyezett a U. évfo
3.
Celldömölk Berzsenyi.
bánya 2 pont.
lyam fiúcsapata.
Diákolimpia atlétikai bajnokság: 400 m (V.
Harmadik helyezést az alábbiak harcolták
50
kcs.): L Karáth Péter, 56,8 mp, hármasugrás: L
ki: Bagarus László, SaU Csaba, Németh
Busznyák Csaba, 13,17 m, I I Csizmazia Gábor,
Gyula, Nagy Zsolt, Pozsonyi Mihály, Döb12,40, magasugrás: IL Dávid Kornél, 160 cm,
r ön te Csongor, Koronczay Gábor, Nagy Ti
400 m (TV. kcs): IL Pozsonyi Zsolt, 56,9 mp, 400
bor, Düh Szabolcs, Horváth Zsolt, Petrányi
- Tisztújító közgyűlést tartott május 28-án m leány: U. Halász Beáta, 73,8 mp.
Péter és Dobson Bálint. Testnevelő tanár: a CVMSE. Az elnökség új tisztikara a követ
AZ ISKOLA LEGJOBB SPORTOLÓJA
Süle Nándor.
kező: Elnök: Kocsis Péter. Társelnökök:
verseny 1992/93. tanévi győztesei: Nagy
Szita Antal és Varga Csaba László. Ügyve
Gyöngyi, II. B és Busznyák Csaba, II. B osz
zető elnök: Szabó István. Tagok: Bakó Ist
tályos tanulók.
ván, Győrök István, Kazári József, Pozso
nyi Mihály és Varga László. A számvizsgáló
Bizottság elnöke: Skrlba Kálmán, tagjai:
- Május 15-én nagyszámú versenyző rész Káldi Zoltánná és Szabó Árpád.
vételével rendezte meg a CVMSE hagyomá
- Veszprémben a Széchenyi Kupán a Gayer
Celldömölk Város
nyos asztalitenisz Kemenesalja Kupa férfi IfJ. kcs.-os kézilabdázói a 4. helyen végeztek.
Önkormányzatának lapja.
egyéni versenyét. A szakosztály idényzáró A torna legjobb kapusa címet és a velejáró
Felelős kiadó:
versenyén a Vas megyeiken kívül Győr-Mo- díjat Béki Jenő nyerte el.
MAKKOS ISTVÁN polgármester.
son-Sopron, Veszprém és Zala megye leg
- Ugyancsak a Gayer fiúcsapata részt vett a
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
jobbjai is elindultak.
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ.
Balatonfüreden megrendezett Eötvös Kupán
Szerkesztőség:
Eredmények: Felnőttek: 1. Szeredai Jenő is, ahol 3. helyezést értek el.
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
(Hévíz), 2. Máthé Gyula (CVMSE), 3. Szarka
- Az alapfokú megyei kézilabdadöntőbe
Megjelent a PANNONPRESS KFT.
Tibor (Latex). Ifjúsági: 1. Babasits Balázs kerültek a Gayer Ált. Isk III. kcs.-os leányai.
(9701 Szombathely, Pf.: 293,
(Ajka), 2. Nagy Gábor (Vasép), 3. Ölbei Péter A körzeti döntőn 16:2 arányban győztek a
telefon: 94/13-586) gondozásában.
(CVMSE) és Vass Péter (Vasép). Serdülő: 1. Nádasdy, Sárvár csapata ellen.
S zövegszerkesztés:
Nagy Gábor (Vasép), 2. Oravecz Péter (Ajka),
SZÜV Typo-team, Szombathely.
- Az Alsósági Napok keretében megrende
3. Tekét Gábor (CVMSE) és Csillén Balázs zett „FUT A SÁG" versenyen az alábbi ered
Felelős vezető: PRÁCSFR LÁSZLÓ.
Nyomdai munkák:
j
(Vasép). Újonc: 1. Szekér Gábor (Ajka), 2. mények születtek. Leányok: 1. Gombási Csil
Szignatúra Kft., Szombathely.
Németh Dávid (Vasép), 3. Tekét Gábor és la, 2. Czékman Ildikó, 3. Bödör Rita. Fiúk: 1.
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR.
Mészáros Ferenc (Latex). Felnőtt páros: 1. Hérincs Csaba, 2. Nyári Norbert, 3. Rúzsa
ISSN 0865-1175
Tarr Sándor-Fehér László (CVMSE, Pinka- Norbert. A szkanderbajnokságot Csay Tamás
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