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Műemléktől tornateremig - Sok függ még a tulajdonrendezéstől 

Beruházási tervek - városfejlesztési elképzelések 
Alig egy esztendővel a következő önkormány

zati választások előtt arra kértükDummel Ottót, 
a celli Polgármesteri Hivatal műszaki osz
tályának vezetőjét, hogy adjon körképet a város 
műszaki-fejlesztési helyzetéről és a fontosabb 
beruházások esélyeiről. 

- Mi lesz a legjelentősebb esemény ezen a 
területen? 

* A város általános rendezési tervének jóvá
hagyása szeptember végén várható, amely az 
eddigi építési tilalmakat feloldja, illetve megerő
síti. Az utolsó terv 1983-as keletkezésű, s idea
lisztikus elképzeléseket tükröz. A jelenlegi ja
vaslat messzemenően figyelembe veszi a tulaj
donviszonyok kötöttségeit, továbbá elképzelhe
tő változásait: ezáltal sokkal rugalmasabb az elő
zőnél. Ugyanakkor a használók-engedélyezŐk 
felelőssége ezzel arányosan fokozódik. Az öve
zeti besorolások dinamikusan, a tulajdonviszo
nyoktól függően módosulhatnak. Építési szabályo
zás tekintetében nincs szigorodás, mert a belső 
városmag kialakításához eddig isaMűemlékvédel-
mi Felügyelőség engedélye volt szükséges. 

- Kinek a tulajdonában vannak a műemléki 
jellegű épületek? Ehhez kapcsolódóan egy konk
rét példa: hogyan alakult az úgynevezett Gólya
fészkes ház sorsa? 

* A műemlékeket a Vagyonátadó Bizottság 
kezelte, s csak részben kerültek át önkormányza
ti tulajdonba. Ennek az volt a feltétele, hogy az 
illető képviselő-testület az Országos Műemléki 
Hivatal által megszabott követelményeket elfo
gadja. A Gólyafészkes ház esetében 15 millió 
forintba került volna a felújítási kötelezettség. 
Ekkora összeget nem tudtunk vállalni, ezért az 
épületet (például a Romtemplommal együtt) a 
Kincstári Vagyonkezelő Szervezet vette át. Mi
vel ők sem tudtak vele mit kezdeni, Varga László 
Csaba alpolgármester és Portschy Tamás képvi
selő közös pályázatot nyújtottak be a hasznosí
tásra. Tervezetükben olyan hosszabb időtartam 
szerepel, amellyel lazább ütemezéssel az önkor
mányzat szintén képes lenne megbirkózni, ezért 
hasonló feltételekkel a város is ringbe száll az 
épület tulajdonjogáért. Jelenleg itt tart az ügy. 

- Az egyház igényt tart a Polgármesteri Hiva
talépületére? 

* Igen, de csak akkor adható vissza a kezelé
sükbe, amennyiben hasznosítási programot 
nyújtanak be. Ebben az esetben az államnak je
lentős anyagi támogatást kell nyújtania a Polgár
mesteri Hivatal új elhelyezéséhez. 

- Örökzöld téma: a telefon... 
* Rábacom Rt.-ben a Műszertechnika rész

vényeit a HTCC nevű amerikai befektetési társaság 
megvásárolta, majd alaptőkeemelést hajtott végre 
és készíti a megvalósítási tervet. Bár a távközlési 
törvényt már tavaly decemberben elfogadták, még 
mindig nem léptették hatályba. Kistérségek tele
fonfejlesztésére a miniszter 6 hónapos időtartam
mal koncessziós pályázatot írt ki. A lakosság pénzét 
külön számlán kezeljük, amit a koncessziót elnyerő 
cég azzal a feltétellel kap meg, ha a befizetők 
számára garantálja a telefont. 

- A város kommunális hálózatában milyen 
változások várhatók? 

* Az új szennyvíztisztító mű a túlterhelt régit 
váltaná ki ugyanazon a helyen, ha állami támo
gatást kapunk a megépítéshez, amelynek saját 
erős része ezen felül is 100 millió forintos nagy
ságrendű. A beruházás környezetvédelmi szem
pontból is fontos, és remélhetőleg az eddig feltá
ratlan területek csatlakozni fognak a rend
szerhez. A társulás előreláthatólag a gázhoz ha
sonló nagyságrendű hozzájárulást igényel a la
kosság részéről. A gázt illetően alig néhány ut
cában nincs kiépítettség, de idénmég 4 útszakasz 
kapcsolódása folyamatban van. A távfűtéses la
kásoknál támogatjuk a tömbönkénti hőmennyi
ségmérés megoldását. 

(Folytatása 3. oldalon) 

Celldömölk 
kérte 

a Szentháromságot 
A város központjában található 

Szentháromság szoborcsoport tu
lajdonba adását kérte a Vagyon
átadó Bizottságtól a celldömölki 
képviselő-testület. A szoborcso
port állami tulajdonban van, s mi
vel műemlék jellegű, ezért a Va
gyonátadó Bizottság dönthet a jö
vőbeni tulajdonlásáról. Tekintet
lel arra, hogy a szobor a város 
központjában, az önkormányzat 
tulajdonában lévő közparkban 
helyezkedik el, mi sem termé
szetesebb, hogy ezentúl a város 
birtokolja azt, vállalva termé
szetesen a szobor majdani felújí
tásával, restaurálásával Összefüg
gő pénzügyi terheket is. 

Mint dr. Élő Antaltól, a Vagyon
átadó Bizottság titkárától megtud
tuk, nincs akadálya annak, hogy 
Celldömölk a közeljövőben meg
kapja a szobor tulajdonjogát. 

Kell a városnak a patika 
Nem gondolták a celldömölki 

képviselő-testület tagjai, hogy 
hosszú bírósági pernek néznek 
elébe, amikor tavaly tavasszal ha
tározatban mondták ki: kell a vá
rosnak a patika. Ugyanazt állít
ják egyébként a másik oldalon 
is, a jogértelmezés és a magya
rázat azonban legalább kétféle. 

Kérelemmel fordult a celldö
mölki Önkormányzat a Vagyon
átadó Bizottsághoz (VAB), ebben 
terjesztették elő az igényüket a 
nyolcvanas évek közepén készült, 
ötszázhatvan négyzetméteres pa
tika épületének tulajdonjogára. 
Az ingatlan tulajdonosa a magyar 
állam, kezelője a Gyógyszertári 
Központ. A VAB vizsgálatot foly
tatott az ügyben, majd elutasító 
döntést hozott olyan törvényi hi
vatkozással, hogy a gyógyszertár i 
központok nem minősülnek közü
zemi vállalatoknak, ezért nincs 

mód arra, hogy a kezelésükben 
lévő ingatlan tulajdonjogát átadják 
valamely önkormányzatnak. 

Celldömölkön több okból sem 
értették ezt a hivatkozást. Már 
csak azért sem, mert a Vas Me
gye Tanácsa által 1985-ben ala
pított Gyógyszertári Központot 
az alapító okirat szerint közüze
mi célra hozták létre, másrész
ről a tulajdonba adást még aze
lőtt kezdeményezték, hogy életbe 
lépett az ezt tiltó, a VAB által 
idézett törvény. 

Egyértelműnek látszott, hogy a 
celldömölki önkormányzat siker
rel fellebbezhet a belügyminisz
terhez. Nem így történt. A felleb
bezést elutasították, a korábbi ha
tározatban ismertetetteken kívül 
„egyértelművé" téve azt, hogy a 
gyógyszertári központok tévé-
kenysége nem az egészségügyi 
szolgáltatások kategóriájába tar

tozik, hanem a kereskedelmi nép
gazdasági ágba. 

A celli önkormányzat persze 
nem hagyja magát, ügyüket azóta 
már első fokon bíróság is tárgyal
ta - elutasítva a keresetet, így az 
önkormányzat számára elfogad
hatatlan döntést hozva, igaz, nem 
jogerősen. A képviselő-testület 
folytatja tovább a karcát apatiká¬
ért.Egyes véleményekszerintfélő, 
hogy ha egy önkormányzat tulaj
donjogot szerez egy patikaépület
re, veszélybe kerül a település la
kóinak gyógyszerellátása, hiszen 
a tulajdonos akár jobban jövedel
mező vállalkozást, mondjuk egy 
butikot is működtethet az épület
ben. A másik oldalról pedig éppen 
azt emelik ki, hogy az önkormány
zat úgy tudja sajátjaként kezelni a 
lakosság gyógyszerellátását, ha 
Övé a patika tulajdonjoga. 

B.L. 



ÚJ K E M E N E S A L J A 2 

Beszámoló a képviselő-testületi ülésről 
Az önkormányzat június 30-i 

ülésén elhangzott, hogy a CELL-
HŐ Kft. addig nem kapja meg a 
számára korábban megítélt pénz
összeget, amíg nem tisztázza a 
hibás, év eleji költségkalkuláció 
körülményeit. Ehhez kapcsolódik 
az a hír, hogy hőmennyiségmérő
ket szereltetnek fel a lakók teher
bírásának megfelelően, mert 
egyedi költségmegosztókat csak 
rendkívül drágán, 20-40 ezer fo
rint között [ehetne megvalósítani. 
Izsákfa lakosai népi kezdeménye
zést nyújtottak be a városrész 
önállóvá válása érdekében. A te
lepülés anyagilag is kedvezőbb 
körülmények közé kerülhet, ha 
polgárai „igen"-nel voksolnak az 
augusztus 27-i népszavazáson. A 
celli háziorvosok júliustól to
vábbra is valamennyien közalkal
mazottak maradtak, mert egyikük 
sem kívánt jelenleg vállalkozó 
lenni. 

Sári István, Sopron főépítésze 
tájékoztatót tartott Celldömölk 
általános rendezési tervének 
munkálatairól. Kiemelte, hogy a 
koncepció az általában szokásos

nál jóval részletesebb a bizton
ságos szakigazgatási munka érde
kében. A tervezet az egyedi, öne
rős lakásfelújítások szintjéig me
nően is javaslatokat tartalmaz az 
egységes városkép céljából. M i 
nisztériumi egyeztetéseket köve
tően szeptemberben kerülhet rá a 
tervre az önkormányzat pecsétje/ 

Az óvodai intézményhálózat 
átvilágításáról szóló előterjesztés 
1992-ben 64 százalékos tényle
ges kihasználtságot mutatott ki. 
Ez lényegesen alacsonyabb a mű
ködési szüneteket és a gyermekek 
betegségekre való érzékenységét 
is belekalkuláló optimális, 80 szá
zalékhoz képest. 1992folyamáne 
számítás szerint 75-79 hely ma
radt kihasználatlanul, amelyek 
fenntartása7-8 millió forintba ke
rül. A beírt és a tényleges létszám 
közötti eltérések csökkentésére 
tisztázni kell, hogy ha valaki tar
tósan nem járatja gyermekét óvo
dába, akkor a későbbiekben 
igénybe fogja-e venni egyáltalán. 
Mivel az egy óvodásra jutó össz
kiadásnak (89 ezer forint) csak 20 
százalékát teszi ki a központi nor

matív támogatás, intézkedéseket 
kell tenni a hatékony működtetés 
érdekében. E célból az óvodave
zetőknek felül kell vizsgálniuk a 
napi nyitva tartás idejét. Az elő
terjesztéssel ellentétben a képvi
selők nem fogadták el a Koptik és 
a Vörösmarty úti óvodákban a 
csoportzárolást, de délutáni cso
portösszevonásokat kezdemé
nyeztek. Az óvodapedagógusok 
azzal érveltek, hogy a jelenlegi 
csoportlétszámok (20 fő) ideáli
sak az érdemi munkához. Min
denesetre a testület finoman érzé¬
keltette, hogy a kihasználtság 
mértéke befolyásolni fogja az 
óvodák jövő évi költségvetését. 

Takarékossági indokból szün
tettek meg a Gáyer Gyula Általá
nos Iskola enyhén fogyatékoso
kat ellátó tagozatán egy tanuló
csoportot. Az intézmény vezetője 
a felszabaduló bért belső átcso
portosítás révén a német tagozat 
fejlesztésére használhatja fel. A 
tagozat jelenleg 3 fős személyi 
állományát 5-re lehet ily módon 
emelni, mert a költségvetés mó
dosításakor szintén biztosítottak 

egy német tanár számára bérkere
tet. 

A képviselők megismerték a 
francia Jean Desjoyaux uszoda
technikai cég magyarországi kép
viseletének, az R+R Konstrukt 
Mérnöki Vállalkozás Kft.-nek az 
ajánlatát a volt celli strand felújí
tásának műszaki lehetőségeiről. 
A biztonságos vízbázisra épülő, 
korszerű uszodatechnikát (me
dence PVC-szigetelése, modem 
víztisztító, forgatók stb.) felvázo
ló javaslat műszaki-gépészeti 
költsége 13 millió forint + ÁFA. 
A terv előnyei között szerepel a 
kedvező közműcsatlakozási pon
tok kihasználása, a volt strandé
pület hasznosíthatósága, a ne-
mesdömölki városrész revitalizá-
ciója és a kötvénykibocsátási le
hetőség. Egyetlen, de annál nyo
mósabb érv hozható fel ellene: 
üzleti versenyhelyzetet teremt a 
Thermál Hotel Ság hasonló tartal
mú programjával szemben, és je
lentős veszteséget okozhat az ott 
befektetni szándékozóknak. 

Németh Tibor 

s 

Uj képeslapok 
Nagysimonyiról 

Nagysimonyiból is lehet már 
szép színes képes levelezőlapokat 
küldeni az ismerősöknek, a roko
noknak. 

A három képeslap igyekszik be
mutatni a falut. Régi és új utcarész
letek, a két templom, az első és a 
második világháborús emlékmű
vek, a szép kultúrház, a tűzoltószer
tár régi emléket idéző, mára már 
„szobornak" tűnő kézifecskendő
vel és a bolt látható a lapokon. 

Az ízléses kivitelezés a győri 
Hazánk Könyvkiadó KfL-t dicséri, 
valamint nem kevésbé a fotókat ké
szítő Burián Györgyöt. Szeretnénk 
minél több községünkről hasonló 
bemutatást és hírt adni. A képesla
pok emlékeket örökítenek meg és 
emberi kapcsolatokat erősítenek. 

Valamikor minden falunak volt 
legalább egy képeslapja. Hamaro
san talán újra így lesz, bár tudjuk, 
hogy ez pénzkérdés is. DJ. 
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Baleseti helyzetkép félévkor 
Közlekedünk, mert közlekednünk kell. Ez mostanra olyan tevékeny

ségünkké vált, mint az evés vagy az ivás, de az említettektől eltérően 
ez azért számos nagyobb veszélyt is hordoz magában. Körzetünk első 
fél évéről a helyzetjelentést Ertfss Elemér zászlós, a Városi Bal
esetmegelőzési Bizottság titkára adta. 

Megtudhattuk, hogy Celldömölkön és környékén 20 baleset történt, 
ahol 41 sérült volt. Két alkalommal volt halálos baleset, hárman 
vesztették életüket, súlyos eset hat alkalommal volt tizenkét sérülttel, 
míg a könnyű esetekhez tizenkét alkalommal volt szükség rendőri 
beavatkozásra, s a sérültek száma 26. 

A tavalyi év azonos időszakával összevetve elmondhatjuk, hogy 
szinte teljesen azonos volt a helyzetkép, hiszen tavaly húsz balesetben 
negyven személy sérült meg. 

A baleseti okok szinte tipikusnak mondhatók: relatív gyorshajtás, 
elsőbbségadás elmulasztása, kanyarodási szabályok megsértése. 

Előző lapszámunkban hírt adtunk a VBB megalakulásáról. Erőss 
zászlós a második félév kidolgozott munkaprogramjáról is tájékoz
tatást adott. Ennek megfelelően fő célként szerepel a balesetek számá
nak csökkentése, ezen belül a súlyos és a halálos kimenetelű balesetek 
számának visszaszorítása. Ennek érdekében a rendőrség a fokozott 
ellenőrzéseken túlmenően növeli a Celldömölkön az egyéb közúti 
ellenőrzések számát. A kiemelt közlekedési szabályok megszegőivel 
szemben még szigorúbban lépnek fel. 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a tanév kezdetétől fo
lyamatosan propaganda-előadásokat tartanak az iskolákban. A helyi 
sajtóban folyamatos tájékoztatást adnak a baleseti helyzet alakulásáról 
és a rendőrség által tett intézkedésekről. Még az iskoláknál maradva, 
a korábbi évekhez hasonlóan tervezik kerékpáros verseny rendezését 
az általános iskolák számára, s számítanak a tanárok felkészítő mun
kájára. 

A jövőre vonatkozó jó együttműködés érdekében a VBB kéri a 
lakosság segítségét, hogy jelzéseikkel, javaslataikkal segítsék elő a 
balesetmegelőzés hasznos munkáját. RL 
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Beruházási tervek - városfejlesztési elképzelések 
(Folyatás az 1. oldalról) 

-Melyekaz időszerű területrendezési elképze
lések? 

* A temető területének bővítése a keme-
nesszentmártoni tsz-tulajdon irányában történ
het. E részen kárpótlási tartalékföldek találhatók, 
amelyek 1993. december 31-én kerülhetnek ön
kormányzati tulajdonba. A temető területén ké
szül a víz- és villanyvezeték terve, s ezek az év 
folyamán kivitelezésre kerülhetnek az új ravata
lozó helyéig. Aravatalozó épülete és aparkosítás 
a jövő évi feladataink közé tartozik. 

A Korona-sarok majdani beépítésének közös

ségi célokat kell szolgálnia. A terület rendezése 
ennek előkészítésén túl (vonzóbb befektetési te
rep) városképi szempontból is előnyös. A tér egy 
részét a HungaroLada márkaszerviz béreli gép
kocsi-kereskedésre. 

- Az említett szennyvíztisztítón kívül egyéb 
nagyobb beruházásokat is terveznek? 

* Céltámogatási igényt nyújtottunk be két tor
naterem építésére. Az egyik Alsóságon készül 
majd és többfunkciós, faluház jellegű épület lesz. 
A másik a Gáyer Általános Iskola udvarán a két 
nagy celli iskola diákjainak testi nevelését szol
gálná. Megvalósításuk erősen a központi támo

gatás függvénye. A kórház címzett támogatást 
kért új mosoda és konyha létesítésére. Szeret
nénk a volt honvédségi épület tulajdonjogát 
megszerezni szociális otthonként történő üze
meltetésre. A Thermál Hotel Golf vízhaszno
sítási terve előrehaladott állapotban van, de a 
tőkeerős befektetői kör még mindig hiányzik. 
A strand vonatkozásában mintegy 2 hektárnyi 
területrekultiválásáról van szó. Mindehhez az 
új épülettel együtt 25-30 millió forintra lenne 
szükség. 

- Köszönöm a tájékoztatást. 
Németh Tibor 

„ Ti vagytok a világ világossága!" 

Zala megyében táboroztak a cserkészek 
Nagy nap volt mindannyiunk 

számára július 1-je. Izgatottan és 
kissé feszülten léptük át a templom 
küszöbét, vállunkon jókora csoma
gokkal, felszereléssel -útra készen. 

A szentmise után autóbuszra 
szálltunk féltő és aggódó szülői te
kinteteket hagyva magunk után. Is
mét eltelt egy év és a felkészülés 
után elérkezett újra ami közös nagy 
„próbatételünk" - a nyári cserkész
tábor. 

Uticélunk egy Zala megyei kis 
falu. Nagybakónak volt, ahol terve
ink szerint a tábor kilenc napját töl
töttük. A falu határától néhány száz 
méterre egy árnyas erdőszéli tisztá
son, természetes forrás közelében 
állítottuk fel sátrainkat. A hely, a 
környék, sőt még az időjárás is cso
dálatos volt, a gyerekek hamar 
megbarátkoztak új „otthonukkal". 
Megkezdődött a kicsomagolás, a 
tábor elrendezése. A sátrak felveré
se és körülárkolása már teljes egé
szében a sátor lakóinak feladata 
volt. Az első nap végére acsapat 15 
sátra (kritikus szemmel vizsgálva 
is) feszesen állt, s már elkészült a 
fürdő, a konyha és a tábori tűzhely 
is. A következő napot még a tábor
építési és szépítési munkának szen

teltük, a gyerekek segítségével si
került valóban egy olyan új otthont 
teremteni magunknak, melyből 
nem hiányozott semmi ahhoz, hogy 
emlékezetes napokat tölthessünk el 
itt, a dél-zalai dombok árnyékában. 

Szombaton, a harmadik tábori 
napon, a programban egy kisbalato-
ni kirándulás szerepelt. A Közép-
Dunántúli Természetvédelmi Igaz
gatóság jóvoltából nemcsak enge
délyt, hanem idegenvezetőt is kap
tunk, hogy a Kis-Balaton Termé
szetvédelmi Terület csodálatos ál
lat- és növényvilágát megismerhes
sük, az érinteüen természet szépsé
geit felfedezhessük. 

Vasárnap a szülők hadseregét 
vártuk a táborba látogatásra. A ro
ham nem is maradt el. A gyerekek 
örültek az otthoninak, mégis szo
morúság és honvágy nélkül váltak 
el szüleiktől, akik nem újabb aggá
lyokkal, hanem mosolyogva és 
megnyugodva tértek haza gyer
mekeiktől. Délután három órakor is 
vendégeket, a falu lakóit fogadtuk 
táborunkban, mert velük együtt vet
tünk részt a tábori szentmisén, ame
lyen meglepetésünkre nagy szám
ban meg is jelentek. Jókívánságaik 
mellett nagyon sok segítséget és tá

mogatást is kaptunk tőlük a tábor 
egész ideje alatt. Az elkövetkező 
napokat gyakorlati felkészüléssel 
töltöttük. Kiemelkedő esemény 
volt a „cserkészhadijáték", mely
ben 14 éves fiúk és 9-10 éves lá
nyok is tudtak önfeledten együtt ját
szani úgy, ahogy azt az egyik cser
késztörvény úja: vidáman és meg
gondoltan. A felkészülésben már 
nemcsak a vezetők tanították és ma
gyarázták a cserkészfortélyokat, ha
nem részt vetlek ebben a csapat „ré
gi" cserkészei is. Egy nap a tábor 

amit létrehoztak és felépítettek a tá
borban és önmagukban. 

Csütörtökön este rendeztük meg 
az utolsó ünnepi tábortűzi progra
mot, melynek összeállítását az őr
sök vállalták. Ebben az estében 
benne voltak a tábor megpróbálta
tásai és örömei, minden ami ezek
ben a napokban történt velünk. Az 
a mondat jutott ezen az estén 
eszembe, amit induláskor József 
atyától kaptunk útravalónak: „Ti 
vagytok a világ világossága". Hisz 
ott, akkor a tűz körül számunkra 
valóban az Isten fénye sugárzott 
ezekből a gyerekekből, őszinte ne
vetésükből, játékukból, énekükből 
és könnyeikből. Nem voltunk már 
vezetők és vezetettek, parancsno
kok és cserkészek, hanem EGY-

vezetését és irányítását rábíztuk a gye
rekek által (maguk közül) kiválasztott 
cserkészre. Ezen a napon fegyelemből 
és szorgalomból valamennyien jelesre 
vizsgáztak. Szerdán, a tábor hetedik 
napján került sor az akadályversenyre, 
mely hosszát és feladatait tekintve 
messze túlszárnyalta az eddigieket, 
ám - és ez már nagyon sokat jelentett 
- a gyerekek énekszóval és panaszok 
nélkül érkeztek vissza a táborba. 

Már csak egy teljes nap volt hátra, 
és ez a gyerekeken is meglátszott. No 
nem azért, mert sóhajtoztak, hogy na 
végre, megyünk haza, hanem sokkal 
inkább azért - és ezt már az előző 
napok hangulatából éreztük -, mert 
szerették és megbecsülték mindazt, 

ek voltunk örömökben és kudar
cokban, sikerekben és élmények
ben. 

Lassanként kialudt az utolsó 
parázs is, elcsendesedett és elsö
tétedett a tábor, bár ezen az éjjelen 
nehéz volt álomra hajtani fejün
ket. 

Kilenc nap akár néhány pilla
nat. Ezer élmény és titok, örök 
emlékek, barátok ezt hoztuk ha
za, ez lett a mi kincsünk. És ho
gyan tovább? A tábortűznél ezt 
mindannyian megfogadtuk: egy 
év múlva újra együtt, egymással 
és egymásért egy másik csodála
tos és titokzatos helyen... 

Szele Zsolt 
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Ünnepi program 
augusztus 20-án 
Államalapító Szent István király ünne

pén délelőtt 11 órakor kezdődik a műsor 
Celldömölkön, a Hollósy téren. Este nyolc 
órakor levetítik a Polgármesteri Hivatal 
udvarán az István a király című filmet, 
majd ünnepélyes máglyagyújtás és műsor 
keretében kenyérbemutató lesz. 

Másnap, augusztus 21-én, szombaton fa
lunap lesz Merseváton. A szervezők egész 
napos műsorral várják az érdeklődőket, s 
természetesen a helybelieket. 

* * * 
A celli búcsút az idén szeptember 12-én, 

vasárnap tartják. 

Helyreigazítás 

Hírcsokor az uborkaszezonban 
Mielőtt bárki azt hinné, hogy valós híreket 

fog hallani, sietek leszögezni, hogy erről szó 
sincs, itt a papír megtöltéséről és tán mosolyok 
fakasztásáról van szó, így akarván enyhíteni 
az uborkaszezon hírínségét. Tehát tessék hát
radőlni és nem komolyan venni a következő 
HUMORzsákat. 

Lukács György, a jeles ideologopédus miután 
jól végezte dolgát - kissé már feledékeny lévén 
- nem húzta le..., és nem csukta be az ajtót A 
hálás utókor közben lázasan jegyzetelt. 

A közlekedési miniszter este tizenegy óra
kor munkalátogatást tett a budapesti kamion-
soron, ahol is felkereste K. Aranka tizenhat 
éves, foglalkozásnélküli legbensőbb munka
társat abból az alkalomból, hogy a sokszoro
san érintett hölgyet felvették az európai tran
zitútvonalak kötelezően érintendő állomásai 
közé. A miniszter éjfélkor próbajáratra indult, 
melynek be- és kimeneteléről lapzártáig nem 
érkezett hír. 

Abenzinújabb áremelése elleni tiltakozásul 
Hard Wer 32 éves nálunk tanuló szváziföldi 
vasmunkás oldalba rúgta közel azonos korú 
Trabant 601 Limousine típusú gépkocsiját. A 
Trabant, köszöni jól van, a vétkest most gip
szelik, az árak tesznek ránk és a véleményünk
re - változatlanul kúsznak fölfelé. 

A zöldségmaffia újabb körmönfont cselszö

vése következtében a második pattogatott ku
koricareklám vetítése előtt a Szikra (posztból -
sevista, pluralista, plutokrata, demokrata ér
zelműek kedvéért ISZKRA) filmszínház 
kénytelen volt félbeszakítani (fümus interrup-
tus) a „Dinnyeszüret géppisztollyal" című mu
zeális értéknek számító filmalkotás vetítését. 
A nézők és a félbehagyott dinnyék tiltakoztak. 
Nyugodjanak békében. 

Koeb Mhaliggan malagai állampolgár túl
zott alkoholos befolyásoltság alatt vezette 
ABC típusú gépjárművét Porasincs belterüle
tén a késő esti órákban. A húszezer forintos 
bírság kifizetése után a vezető lelkesen érdek
lődött a rend őrétől, hogy melyik sorban lévő, 
hányadik tábla szerint, melyik gépjárművel 
induljon tovább. 

Az uborkaszezon szervezői ezúton tudatják 
a Kedves Érdeklődőkkel, hogy helyzet van. 
Ebből kifolyólag szívesen fogadnak minden 
(ál)hírt, mely a pár(t)atlan színvonalú tájékoz
tatás ez idáig is gyakorolt magasszintű megőr
zéséhez vezethet, tulajdonképpen, hozzávető
legesen, mintegy, tulajdonképpen (2 x), és így 
tovább, ebből kifolyólag. 

A sajthibákért nem kérünk elnézést. Benne 
van a lap árában. 

Sz. Vasziljevics Nobody 
gen. szerk. tlpogr. 

5 %° Gyermekeink, 
akikre büszkék lehetünk 

Eötvös Loránd Általános Iskola 
Kresznerics Ferenc megyei anyanyelvi verseny - I . helyezett: Nagy 

Márta 8. a, U. helyezett Bolla Mária 8. c, DL helyezett: Marsai Krisztina 
8. a. A legjobb pályázat különdíját kapta: Jankovics Zsanett 8. c. A 
Nyelvédesanyánk díjat kapta: Nagy Márta 8. a. 

Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny - hatodik helyezett: Németh 
Edit 4. c. 

Varga Tamás megyei matematikaverseny - HJ. helyezett Bolla Mária 
8.C. 

Kodály műveltségi verseny - 1 . helyezett lett a Lampért Zsófia, Csön-
ge Viktória, Bertha Veronika, Buti Zsanett összetételű csapat. 

A népdaléneklési verseny területi fordulóján részt vettek: Limpár Ber
told 5. b és Németh Veronika 8. a. 

A megyei csecsemőápolási versenyen UI. helyezett lett a Nagy Márta, 
Tömböly Ágnes, Nagy Balázs össszetételű csapat. 

Kazinczy szépkiejtési verseny - 1 . helyezett: Vinter Krisztina 6. b, HL 
helyezett: Jankovics Zsanett 8. c. 

Hermann Ottó biológiaverseny -megyei ffl. helyezett: Joó Balázs 8. a. 
Teleki Pál földrajzverseny - megyei I I . helyezett: Bolla Mária 8. c. 
Amegyei elsősegélynyújtó versenyen III . helyezett lett az iskola csapata. 
Levelező tehetséggondozó matematikaverseny - I I . helyezett: Csite 

László 6. b. 
Megyei tehetséggondozó kémiaverseny - IV. helyezett Nagy Zoltán 5. a. 
öveges József fizikaverseny -megyei I I . helyezett: Joó Balázs, aki részt 

vett az országos versenyen is. 
ROLITRON mozgalom - 291 csapat indult az országban. Aggteleken 

vett részt az iskola tizennyolc fővel egy táborozáson, ahonnan egy szép 
kupával tértek vissza, mely a mozgalomban elért I I . helyezést jelentette. 

Megyei matematikaverseny - I I I . helyezett: Somogyi Ildikó 4. osztá
lyos tanuló. 

Gayer Gyula Általános Iskola 
Varga Tamás megyei matematikaverseny-I. helyezett: Hajba Attila 8. 

c, IV. helyezett Portschy Szabolcs 6. a. 
Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny - I . helyezett és különdíjas 

Katona Bernadett 5. a. Katona Bernadett részt vett Kecskeméten az 
országos matematikaversenyen. 

Az Új Kemenesalja előző számában az ala
pítványokról, illetve a Kemenessömjénről 
szóló cikkben a sömjéni alapítvány megneve
zése helytelenül jelent meg. Az alapítvány 
neve helyesen: ,,Kemenessómjénért Alapít
vány". Elnézést kérünk. 

Megyei levelező matematikaverseny I . , I I . , Dl. forduló - 1 . helyezett 
Portschy Dániel 5. a, IV. helyezett: Jankovics László 5. a, IV. helyezett 
Vass Róbert 5. a, V. helyezett Seregély Ágnes 5. c, VI. helyezett Varjú 
Tibor 5. a. 

Megyei levelező matematikaverseny I . , U., UI. forduló - I . helyezett: 
Portschy Szabolcs 6. a. 

Megyei matematikaverseny IV. forduló (helyszíni verseny) - I I . helye
zett: Katona Bernadett 5. a, IV. helyezett Danka Ákos 5. c, I . helyezett 
Portschy Szabolcs 6. a. 

A megyei TIT matematikaverseny 6. fordulójának összesített eredmé
nye - 1 . helyezett Portschy Dánlel 5. a, JJJ. helyezett: Katona Bernadett 
5. a, I . helyezett: Portschy Szabolcs 6. a. 

Megyei Irka-Firka pályázat karikatúra kategória - kiemelt díj: Molnár 
Lajos 6. c. 

A Föld Napja '93 rajzpályázat díjazottjai - Mesterházi Balázs 7. c, 
Németh András 5. c, Ujfalusl Edina 5. b, Kovács Krisztián 4. a. Kovács 
Katalin 6. b. 

A Pagnacco városa (Olaszország) által meghirdetett kiállításon részt 
vettek - Bakodi Szilvia 8. c, Mesterházi Balázs 7. c, Kovács Vanda 8. 
a, Pócza Tfmea 6. a, Győrök Katalin 6. a, Lendval Gábor 6. a, Németh 
Henrietta 6. a, Pécz Lilla 6. b, Vass Bernadett 6. b, Kovács Ddlkó 6. a. 
Kovács Katalin 6. b. 

Díszítőművész kiállítás Pagnaccóban, szőttesekkel részt vett - Németh 
Rita, SzÜcs Ágnes, ösze Krisztina. 

A megyei rajzverseny jutalmazóttai - Kovács Vanda 8. a, Kovács Katalin 
6. b, Bokodl Szilvia 8. c, Mesterházi Balázs 7. c, Bedl Csilla 8. a. 

Megyei orosz nyelvi verseny - I . helyezett: Kovács Nóra 8. o., I I . 
helyezett: Viczmándi Ildikó 8. o., U. helyezett: Kondlcs Marianna 7. o., 
IV. helyezem: Horváth Katalin 8. o. 

Megyei német nyelvi verseny-IV. helyezett: Szálai Mónika 4. a. 
Hermán Ottó biológiai verseny megyei döntő - V. helyezett: Parádi 

Péter 8. o. 
Megyei helytörténeti pályázat - 1 . helyezett: Nagy Anita 7. a. 11 tanuló 

egynapos ingyenes kirándulást nyert az Őrségbe: Kuthi Szabolcs 7. a. 
Nagy Anita 7. a, Németh Szabolcs 7. a, Szakái Szilvia 7. a. Varga 
Melinda 7. a, Horváth Erika 7. b, Németh Csilla 7. b, Benkő Tamás 7. 
b, Kiss Krisztina 7. b, Bakodi Szilvia 7. c. 

A Weöres Sándor Színjátszó Fesztiválon előadói különdíjat kapott Hor
váth Ágnes 5. a. 



Napjainkban az édesség fogalma sajnálatos 
módon összefonódott a kristálycukorral készí
tett süteményekkel és egyéb nyalánkságokkal. 
Egészségünk megőrzésének igen fontos „mű
szerét" nagymértékben eltorzíthatják a fehér 
kristálycukorral, mesterséges édesítőkkel íze
sített élelmiszerek. Ma már tudjuk, hogy sok
féle betegség tulajdonítható a nem teljes érté
kű táplálkozásnak és a „fehér mérgeknek". A 
gabonafélékben, zöldségekben, gyü
mölcsökben lévő szénhidrátokat fmornított 
cukorral cserélte fel az ember. Szervezetünk 
nyomelem- és vitamintartalma ennek hatására 
állandóan csökken. A cukor „keserű" előnye, 
hogy gyorsan felszívódó „energiabomba". A 
natűrkonyha ezen megfontolásból csak termé
szetes édesítőket használ fel, mint például a 
méz, a gabonamaláták, a barna cukor, a gyü
mölcscukor. Ezen kívül kihasználja a termé
szet adta édes ízeket, nyersanyagokat, így a 
sárgarépát, a sütőtököt, a friss és aszalt gyü
mölcsöket. 

A méz a méhek ajándéka. Évszázadok óta 
jól ismert élelmiszer és gyógyszer. Hippokra
tész, a tapasztalati orvoslás megalapítója szá
mos elváltozás esetén javasolta a mézkúrát. 
Az elkészült méz 20 százalékban vízből áll, a 
többi pedig különféle cukrokból; fruktóz, glu
kóz és néhány összetett cukor. Rendszeres 
mézfogyasztással segíthetjük az egészség sta
bilizálódását. Ám fogyasztását nem szabad 
túlzásba vinni. A méz külsőleg és belsőleg 

egyaránt használható. Kedvelt adaléka a házi
lag készített kozmetikumoknak, hisz feszessé, 
puhává teszi a bőrt, a merev, törékeny hajnak 
visszaadja a fényét. A merev, fájós ízületek 
salaktalanítására, konzervatív kezelésére ki
váló az akácmézes pakolás. 

A propolisz. Megállapították négyféle ha
tását: gátolja a kórokozó baktériumok, víru
sok, gombák szaporodását, tehát antibiotikus 
hatású; fájdalmat csillapít; gyulladást gátol; az 
immunitást fokozza. Sokoldalú gyógyító ha
tása ellenére mégis egyéni beállítást igényel a 
napi adag. Allergiás betegség esetén csak or
vosi ellenőrzés mellett alkalmazzunk propo
lisz, illetve virágpor kúrát! 

A méhpempö. 60 százalékban vízből áll, a 
fennmaradó részét különféle cukrok, fehérjék, 
fontos vitaminok, ásványi anyagok, hormo
nok, antibakteriális adalékok alkotják. A méh
pempö igazoltan erősíti a szövetek oxigénfel
vételét, aktivizálja az anyagcserét és a belső-
elválasztású rrurigyek működését, növeli a vi
talitást. A méhpempŐ többféle változatban is 
kapható, akár gyógynövényekkel keverve is, 
így mindenki kiválaszthatja, a méhek ajándé
ka közül melyiket akarja kipróbálni. 

Natúr befőzés 
Készülődünk a befőzésre, mint nagyanyá

ink hajdanán. Rájövünk, hogy az általunk el
tett gyümölcsök, zöldségek, gondoskodásunk 
jóvoltából ízletesebbek lesznek, mint a bolt

ban vásároltak. Főleg ha magunk termeltük, 
vagy megbízható helyről szereztük be, ahol 
nem szívta magába a rengeteg vegyszert, és 
befőzéskor mellőzzük a sok tartósítószert. 

Főzés nélkül, alapanyagként bármilyen 
gyümölcsöt femasznámatunk. A befőttesüve-
geket mossuk ki jól forró vízzel, és hagyjuk 
lecsöpögni. 1 kg gyümölcsöt miután megmos
tuk, 30 dkg mézzel jól elkeverjük úgy, hogy 
kissé összetörjön a gyümölcs. Sűrítőanyag
ként 2 lapos kávéskanál zselatint adagolunk, 
amit egy kevés citromlével összekeverünk, 
1-2 csészényi forró vízzel felöntünk, majd a 
mézes gyümölcsbe keverünk. Az így nyert 
alapanyagot csírátlam'tott üvegekbe töltjük, 
jól lezárjuk. Fél évig áll el. 

A hőkezelés előnye, hogy a frissen előké
szített nyersanyagokat tartósítószer, kris
tálycukor nélkül, természetes módon eltart
hatjuk. A zöldségeket, a gyümölcsöket minő
ségtől függően átlagosan 90—120 percig hőke-
zeljük kuktában vagy nagyobb edényben. 

Ecetes zsenge kukorica. A héjától meg
tisztított csöveket besózzuk. 24 órát egymás 
mellé fektetve hűvös helyen tartjuk. Másnap 
megszárítjuk és tárkonnyal, fehérborssal 
együtt az üvegekbe töltjük. 30 percig 100 fo
kon hőkezeljük. 

Nagyanyáink szilvalekvárja. A kimago
zott szilvát egyujjnyi vízzel feltesszük főzni. 
Kevergetve besűrítjük, majd forró vízzel csí
rátlam'tott üvegekbe töltjük. (ízesíthetjük Őrölt 
fahéjjal, szegfűszeggel, reszelt citromhéjjal.) 
A felmelegített viaszt azonnal a tetejére önt
jük, celofánnal lezárjuk, 24 órát szárazon hő
kezeljük. -Sch-

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: 
Kovács Imre József és Söptei Valéria fia: Milán, 
Tarczi Tamás és Zsoldos Ágnes leánya: Ale
xandra, Gönye János és Kocsis Katalin fia: Já
nos, Géczi Attila és Papp Erzsébet fiai: Balázs és 
András (ikrek), Tóth Lajos és Borsodi Veronika 
fia: Bálint, Folta István és Szabó Beáta leánya: 
Beáta, Mecséri Lajos és Lórántffy Orsolya le
ánya: Petra, Dénes József és Kocsis Mónika le
ánya: Kitti Csilla, Boldizsár Gyula és Pethő Gab
riella leánya: Polett, Németh Csaba és Kökény 
Hajnalka leánya: Gina, Kiss József és Bali Gyön
gyi fia: Marcell József, Nitti Attilaés Kovács Éva 
Gizella fia: Attila Adrián, Jakus Tamás és Nagy 
Nóra leánya: Melánia Nóra, Csay Zoltán és Le¬
iner Adél fia: Dániel, Horváth László és Szabó 
Emma fia: Ákos, Rúzsa András és Zábrák Kata
lin fia: Ádám. 

Házasságkötés: 
Rózsás Andrea és Mogyorósi Róbert, Tinger 
Tünde és Gulyás Ferenc, Bogdán Ibolya és 
Salamon Tibor, Csihar Orsolya és Gerencsér 
Károly, Vida Melinda Délibáb és Kiss Zoltán 
Attila, Csefkó Mónika és Biró Richárd, Kocsis 
Erzsébet és Szabó Sándor, Erős Veronika és 
Hérincs Sándor, Bogdán Teréz és Bakács Ti
bor, Turbán Éva Anna és Gerencsér Ferenc, 
Németh Hajnalka és Császár Ferenc, Sámson 
Ágnes Mária és Szakos István János, Mohó 
Edina Mária és Roboz József, Közép Ágnes és 
Döbrősi Géza. 

Halálozás: 
Horváth Zoltán, Lipovics Imre, Fábián László, 
Horváth Imre László, Deli Józsefhé Balogh An
na, Darabos József, Szabó Józsefhé Kelemet Er
zsébet, Zsámboki Imre, Horváth Jenő, Berecz 
Elek, Jankó Pálné Mohos Lujza. 

NEMESKOCS 
Születés: 
Pityer Zoltán és Csajbók Márta leánya: Dorina 
Adél. 

KEMENESMDHÁLYFA 
Halálozás: 
Mészáros Sándorné Horváth Rozália. 

KEMENESMAGASI 
Halálozás: 
Recse Ferenc. 

BOBA 
Születés: Kozári Attila és Váradi Katalin leánya: 
Krisztina, Gyömörey Károly és Paluska Berna
dett leánya: Enikő. 

MERSEVÁT 
Születés: 
Németh András és Józsa Ibolya fia: Gábor. 

Halálozás: 
Páli Imre. 

CSONGE 
Születés: 
Kékesi Zoltán és Keszthelyi Zita fia: Zoltán, 
Babos Géza és Garab Ibolya Jolán fia: Krisztián. 

O STFFY ASSZON YF A 
Születés: 
Németh József László és Csuka Erzsébet leánya: 
Laura. 

KÖCSK 
Születés: 
Horváth József és Bándoli Bernadett leánya: Bettina. 

KEMENESSZENTM ÁRTÓN 
Születés: 
Palánki András és Mészáros ErikaTímea leánya: 
Anett. 

KENYÉRI 
Születés: 
Németh István és Bárdon Mária Magdolna fia: 
Olivér Pál, Pusztai Endre és Nagy Tünde leánya: 
Boglárka Tünde, Horváth Ferenc és Tulok Erzsé
bet Éva leánya: Brigitta. 

Házasság: 

Gyürüsi Ibolya és Kovács András. 

Halálozás 
Takács EmŐ, Lakics István. 

VÖNÖCK 
Születés: 
Pócza Zsolt és Baghy Júlia leánya: Barbara. 
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Olaszországban és Spanyolországban 
Pagnacco és Morsano olasz, valamint a 

Barcelona melletti La Roca városok kórusai
nak meghívása tette lehetővé, hogy június 20-
án hajnalban elinduljon a kórusunk Süle Fe
renc karnagyunk vezetésével dél-európai útjá
ra. Utunk teljes hosszához képest az Udme 
melletti Pagnaco csak egy ugrásnyira esik az 
Alpokon keresztül. Egy „Rómeó és Júlia" 
díszletének hangulatát árasztó, szőlődombon 
lévő vendéglő lugasa alatt eltöltött estebéd 
után közös hangversenyre kerül sor a helyi 
sportcsarnokban, a vendéglátó „La Viarte" 
kórussal. Jönnek, énekelnek, de jön velük a 
vihar is, meg az áramszünet. Mire ránk kerül 
a sor, az akkumulátoros tartalékhálózat is ki
merül. No, itt már orgonakíséret nem lesz. 
Karnagyunk igazodik a helyzethez, éneklünk 
sötétben is, a színvonalból egy jottányit sem 
engedve. Aztán a végén, egy viharlámpa vilá
ga mellett felcsendül Kodály Esti dala, és a 
„Csend" (II Silencio) Czupor Attila trombitá
jából, csak úgy egyszál magában. Nem 
mi rendeztük hozzá a félhomályt, a hatás leír
hatatlan. 

Másnap Udinében városnézés, és délután 
búcsút véve Celldömölk testvérvárosától és 
vendéglátóinktól, indulunk tovább Spanyol
ország felé. 

Dél-Franciaország reggel esővel köszönt 
minket, oda a várt első tengeri fürdőzés lehe
tősége. Karnagyunk ismét improvizál. Leté
rünk Perpignannál, és irány a Pireneusokon 
keresztül Európa legnagyobb miniállama, An
dorra. Időjárásunk ma a következő: eső, szik
rázó napsütés, havaseső erős széllel, plusz 30 
fok, plusz 2 fok. A négy megmászott hágó 
tetején akár hógolyózhatnánk is. A legmaga
sabb, a La Casa 2407 méteres. Kanyargós, 
keskeny szerpentin mellett közvetlenül több
száz méteres szakadékok tátonganak, benne 
itt-ott kocsironcsok. Alant fenyőerdők, fel
jebb sohasem látott színpompás virágok töm
kelege a havasi legelőkön, még feljebb csak a 
sziklák. Egymást érik a csillogó vízesések, 
körben háromezer méteres havas hegycsú
csok. Néha megállunk, az Ikarusnak a tíz ki
lométeres száguldás, tengeribetegeinknek pe
dig a sok kanyar megerőltető. A levegő kris
tálytiszta, sziporkázik minden. 

Andorra ,,majdnem" önálló hercegség, la
kói katalán pásztorok leszármazottai. Európá
ban egyedülállóan rögzültek itt a feudális vi
szonyok. Két hűbéruruk van. Az egyik a kata
lán Urgel város püspöke, a másik a Francia 
Köztársaság elnöke. Hűbéradó is dukál nekik. 
Az előbbi kap havonta 430 pesetát, az utóbbi 
960 frankot, de ami jár, az jár! Kora délután 
érünk Andorra la Vellába, a fővárosba. Festői 
város a sebesen rohanó Valira kisfolyó völ
gyében megbújva. Rövid sétára jut csak idő, 
estig La Rocába kell érni, s még ki kell keve
redni a Pireneusokból. 

A vendéglátók meglepődnek, ellenkező 
irányból érkezünk, mint ahogyan várták. Rö
vid átrendezés, s máris durrannak a petárdák, 
röpködnek a rakéták. Vidámak, melegszívűek 
az itteni emberek. A polgármesteri fogadásra 
menve tisztelgünk a városka hősi emlékműve 

előtt is. Késő este érkezünk barcelonai szállá
sunkra. 

Barcelona. A Hannibál apja alapította tele
pülés immáron hárommilliós nagyváros lett. 
Az itt szerzett élményekből csak kiragadni 
lehet párat. Kezdem a saját szállásunkkal, a 
Callserola hegyoldalon lévő Szalézi Szeminá
riummal. Az épületek is szépek, kényelmesek 
a kétágyas szobák, de amibe a természet is 
besegített, a mediterrán arborétumos, pálma
fás, óriáskaktuszos, négy szökőkutas udvar, 
különleges klímájával, az maga a csoda. Gó
tikus negyed. A teret uralja a Santa Eulália 
Katedrális, a Katalán Kormány palotája és a 

Városháza. A Katedrálisban őrzött minden 
képzeletet felülmúló kincsekből egyet sem 
említek a többi rovására, de azt igen, hogy a 
kanonoki székek felett, az Aranygyapjas Rend 
lovagi érmei között ott virít I I . Lajos magyar 
királyunké is. Az igazi meglepetés a katedrális 
keresztboltozatos kerengője által körbezárt, 
magnóliával, pálma- és narancsfákkal beülte
tett kert, benneparadicsommadarak, rikoltozó 
óriáspapagályok. A Katedrális körbesétálva a 
környéknek igazi hangulatot adnak a profi 
módon gitározó művészek rögtönzött utcai 
hangversenyei. Elhallgatnánk még az Aranju-
ezi koncertet, meg a spanyol románcot is egy 
darabig, de az idő mindig sürget bennünket. A 
tengerparton jó a föveny, príma a víz, de a 
karnagy úr szigorú, csak egy órát engedélyez, 
az itteni nap harapós, és az első estveli hang
versenyre nem akar vörösre sült, nyavalygós, 
belázasodott kórussal kiállni. 

Camp Nou F. C. Barcelona labdarúgó-sta
dion. A szépen elrendezett relikviák legtöbbje 
azzal a magyar Kubalával foglalkozik, aki 
húsz év alatt igazán naggyá tette a „Barcát". S 
még két név, ami hizlalja magyar keblünket: 
Czibor és Kocsis. Kilépünk az öt egymás fe
letti karzatból álló nézőtér legmagasabbjára. 
A látvány lenyűgöző, mint egy operában. Ne
jem megbök: Te, itt a gyep az orrunk előtt! 125 

ezres stadion, 110 ezer pártolói tagsági igazol
vánnyal. Mi lehet itt akkor, mikor mondjuk a 
Real Madridot fogadják. 

Az olimpiai falu házai, a luxushotelek 
csillogóak. Tudj' Isten, Barcelonából még
sem ez marad meg igazán, hanem a széles, 
érő narancsokkal szegélyezett sugárutak, 
hogy a pálmafák itt valóban fák, és nem 
elsatnyult szobai növények, a sárga-fekete 
taxik, Kolumbus szobra a tengerparton, az 
antik negyed házai, a barcelonaiak „Notre 
Dame"-jának, a Gaudi tervezte Szent Csa
lád Templom bizarr tornyai, a Szt. János 
ünnepére virradó egész éjszakát betöltő tű
zijátékok és petárdázások, az itt élő emberek 
örömöt sugárzó derűje. 

Az első katalóniai hangversenyünk színhe
lye egy barátságos kisváros, Cardedeu kívül 
román, belül barokk, de klasszicista bejáratú 
temploma. Nekünk szokatlanul későn, este 
tízkor. Mi is cifrázzuk, mint a templom terve
zője. Spanyolországban, a katalánoknak, mi 
magyarok Bach Glóriájával kezdünk - néme
tül. Közben, míg pihenünk, megszólal Attilá
tól két trombitaszám, Süle Nóra orgonás kísé
retével. Egy Bach korál - Isten él, és Schubert 
- Ave Maria. A napokban szinte lopva próbál
tak össze, de itt mégis olyan az összeszokott
ságuk, mintha hónapok óta együtt turnézná
nak. Csak utazásaink végére derül ki, hogy 
mennyi mindent hoztak még a tarsolyukban. 
Kórusunk első fellépése óriási siker. Minden 
számunk vastapsot kap, ezt mi három ráadás-
számmal háláljuk meg. 

Barcelona és a Pireneusok között kiemelke
dik környezetéből egy hatalmas mészkőhegy, 
a Montserrat. Mintha óriási kezek faragtak 
volna egyetlen sziklatömből egy gigantikus 
kakastaréjt. Sziklába vájt szerpentinen ka
paszkodunk fel buszunkkal a nem egészen a 
csúcson lévő kolostorig. Érkezés előtt CB-s 
rendőrök udvariasan tájékoztatnak minket a 
parkolási lehetőségről. Közlik velünk, hogy 
ma szerencsénk van. A buszunk csak a negy
vennyolcadik, volt már hasonló időszakban 
száznyolcvanöt is. A különböző stílusokat öt
vöző kolostorból, múzeumból, énekiskolából 
és a mögötte magasodó természet alkotta or
gonasípokból összeálló kép lenyűgöző. Itt 
jegyzem meg a történelem furcsa fintorát. Na
póleon seregei, a franciák iszonyú rombolást 
végeztek itt pár ellenálló miatt, de Wagnert, a 
németet viszont e látvány úgy fogta meg, hogy 
megalkotta a Parsifalból ismert Montsalvat-
hegy vízióját lángész koponyájában. Aki ide
látogat, az két dolgot semmiképpen sem hagy 
ki. Megérinti az oltár fölötti teret uraló, szép 
és változatos kerengővel megközelíthető, 
messze földről is híres csodatevő Fekete Ma
donnát. Keze és arca színéről ered az elneve
zése ennek a XII . századi szobornak. A szen
teket ábrázoló mozaikok között felfedezzük 
Molnár Gáborral Árpád-házi Szent Erzsébetet 
is. A másik, a fiúkórus meghallgatása. Napon
ta háromszor hangversenyeznek a baziliká
ban. Itt élik életüket, zenét és éneket tanulnak 
bencés papok irányítása mellett. Megtelik a 
templom. Ezerötszáz ember fér ide. Négy 
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a Liszt Ferenc Kórussal 
nyelven történő bevezető után pontban egy 
órakor párosával, szigorú nagyságrendben, 
fekete-fehér egyenruhában bevonul az oltár 
elé 45, nyolc-tizenhárom év közötti fiú. Öreg 
karnagyuk intésére előkerül a kotta is, aztán 
orgonakísérettel negyedórás csodát varázsol
nak. Egy Casciolini latin művet és bevonva a 
hallgatóságot egy katalán népéneket. Karna
gyunk azonnal értékel a buszban: Észrevetté
tek, hogy összesimult a kórus meg az orgona, 
odafigyeltetek a kristálytiszta hangzatokra? 
Hogy e sorok írója mit érzett mindebből? Éne
keltek, mint az angyalok. 

Egy kis gasztronómia. „Frutta del Marc", 
azaz a tenger gyümölcse, mondja a latin 
ember, s érti alatta a kagylót, a rákot, annak 
egy tízlábú fajtáját, a homárt, a halat és 
miegyebei. Mindezekből háromszor is él-
vezkedhettünk. Először eszi, nem eszi, nem 
kapsz mást alapon házigazdáink készítettek 
két óriási serpenyőre valót egy környező 
hegytetőn, az Isten szabad ege alatt. A végső 
stádiumot, a sütést végig kellett néznünk. 
Volt, aki ezt meglátva csuklott egyet, és 
sürgősen elment sétálni. De a többség biz' 
előkóstolt és evett is mindent becsülettel. 
Sőt! Párom, az üresre evett kagylóhéjakat és 
a rák ollóját hazahozván büszkén mutogatta 
gyermekeinknek: Látjátok, ezt anyátok mű
velte. Másodszor és harmadszor éttermi elő-, 
illetve közép fogásként hol a kivájt ananász
ból kacsintgatott vissza a homár két okos, 
apró fekete szeme, hol pedig kiválasztásos 
alapon a pincér mindent tudó tálcájáról. Te 
Sülc Feri! A cserebogár pástétomot is bízis-
ten megesszük, ha a legközelebbi utunk Kí
nába visz. No de ha ettünk, igyunk is. Vol
tunk Sant Sadumi d' Anoiában, a katalán 
pezsgőgyártás, a „Cava" fellegvárában is. 
Az itt gyártott leghíresebb márkák egyike a 
„Freixenet". Nos, aki ez idáig nem tudta: a 
Casablanca filmben is ezzel koccintottak a 
főhősök. Nem sokkal előttünk, Károly ki 
rály vendégeként maga a holland királynő 
forgatta ennen kezével az egyik pincere
keszben a palackot, merthogy ez a legjobb 
márkáknak hal évig kijár. A cég az olimpia 
hivatalos szállítója kitüntető címet is viseli, 
az olimpia ideje alatt itt is égett a főbejárat 
mellett az olimpiai láng. 

Szombaton egész napos fürdőzéses kirán
dulást teszünk a francia határhoz közel eső 
tengerparti turistaközpontban, Calellában. Es
te újabb hangverseny, egy domb tetején álló 
gyönyörű, kora román templomban, Villano-
vában. Nagyszerű az akusztika a két felelgetős 
műhöz, a Popule meushoz és a Visszhanghoz. 
Kórusunk ismét lázba hozta a hallgatóságot. 
Szinte alig akarnak leengedni bennünk a pó
diumról. A legnagyobb hatást Liszt Fu es Pet¬
rus című műve váltotta ki, utána újabb ráadá
sok következtek. S máris a vasárnap, az utolsó 
egész itt töltött nap. La Roca erre is külön 
készül. Igazi fiesztával vonulnak velünk a 
templomig, óriásbábukkal, hozzá töröksípos 
vidám zenével. A helyi egyenruhás fiúk több 
alakzatban is ötemeletes élőgúlát produkál
nak. Csak összehasonlításul: az olimpiai meg

nyitóünnepségen sem volt nagyobb. A déli 
misén próbáljuk ezt meghálálni az éneklé
sünkkel... 

La Roca meredek hegyén hatalmas várkas
tély áll. Másfél méteres terméskő falakkal, 
lovagteremmel, belső kápolnával, sötét töm-

A 

loccel. A várúr már megtért őseihez, az úrnő 
még él. Egyedül. Fia külhonban. Se várvédő 
kapitánya, se alabástromos ajtónállója. A sze
mélyzet, egy soktagú család kívül él a várfa
lakon. Nagyonritkánfogad látogatókat, akkor 
is csak művészeti csoportokat. A mise után a 
város elöljáróiból álló küldöttség megy fel 
hozzá, hogy a már előre megbeszélt látogatá
sunkat még egyszer, személyesen is egyeztes
se. Fél óra várakozás, s már mehetünk is. 
Nagyon meleg van, mire felérünk a kaptatós 
szerpentinen, megizzadunk. Ott áll a fogadó
helyiség kapuzatánál, kislányosan sovány, 
szálfaegyenes, magas termetével: Maria del 
Filar Marti Juskuets Úrasszony. Csak az arca 
árulkodik idősebb koráról. Mosolyog. Felcsil
lan a szeme, mikor Süle Norbert tolmácsunk 
megszólal. Gyakorolhatja vele a németet, meg 
az angolt. A lovagteremben elvész a kóru
sunkból és a bennünket elkísérő helybeliekből 
álló hatvan ember. Körbevezet minket terem
ről teremre, a kápolnától a dolgozószobájáig. 
A tömlőere is kíváncsiak vagyunk. Üres. A 
belső séta félórás, s közel sem voltunk min
denhol. A telefon, a könyvek, a központi fűtés 
és világítási szerelvények kivételével minden 
korhű. Összenézünk páran. Itt egy hét alatt 
megzavarodnánk, ő nem. Újból a lovagterem
ben vagyunk. Éneklünk egy katalán, egy ma
gyar és egy angol dalt. Nagyon tetszik neki, 
mindenkivel kezet fog és kéri, hogy jövőre is 
jöjjünk el. Mi szívcsen. Beírunk a vendég
könyvbe. Berzsenyi Zsolttal átlapozzuk. Mi
óta újból helyrehozták a várkastélyt, 1968 óta, 
félig sem tellett meg. Évi átlag: három beírás. 
Magyar itt még sohasem volt. Japán igen. A 
helybeliek utoljára öt éve. Pezsgős búcsúzko

dás. Szívélyesen, röviden, mosolyogva. A ter
mek hűvöse után a kinti levegő még mele
gebbnek tűnik. 

Este búcsúhangverseny a templomban, a 
helyi kórussal közösen. Nem csak latint ének
lünk, hanem kívánságra világit is. Karna
gyunk ilyen esetre tartalékolja Bárdost és Ka
rait. Felcsendül a Régi táncdal, a Csillagvirág, 
megtoldva a Hejj igazítsddal. Aztán a búcsú
est. Azt a meleg emberi szeretetet, amit itt-
tartózkodásunk alatt érezhettünk az egész kis
város aprajától, nagyjától, a rendőrtől a pol
gármesterig, azt most betetőzte egy olyan bú
csúzás, ami, s ezt bátran leírom valamennyi
ünk nevében, utunk legemlékezetesebb élmé
nye marad. 

Reggel indulunk vissza Olaszország felé. 
La Roca határában búcsút veszünk Jüantól, 
katalán-német tolmácsunktól, aki mindig és 
mindenhol velünk volt, még a szállásunkon is. 
Még fürdünk egyet utoljára Montpelliertől 
nem messze az Oroszlánöbölben, sétálunk egy 
ezerlépcsőset éjjel egy és háromközött az alvó 
Monacóban, a másik miniállamban, végigbúj
juk a Liguri-part 127 alagútját, s látjuk a Pa-
duai Székesegyházban akönyörgőketFra An-
tónió zöld márvány síroltáránál. Este érünk 
utolsó állomásunkra, Morsanóba. Családok
nál szállásolnak el bennünket. Két estét töl
tünk itt. Az egyik az ismerkedésé, a másik a 
búcsúé. A kettő között pedig egy szép kirán
dulást teszünk az Adria felé, és van egy közös 
hangverseny. 

Aquileában, ahatalmas mozaikpadlós ba
zilika altemplomában újra egy hazai vonat
kozást találunk, ősi falfestményeken: „Kr. 
u. a X. században páncélos lovagok barbá
rokkal harcolnak". Ne áltassuk magunkat, 
bizony azok a barbárok a kalandozó őseink. 
Kipróbáljuk az akusztikát is, mint annyi 
mást templomban. Itt a pianisszimó is zeng, 
betölti a teret. Grado. Kisváros Észak-Adria 
kis szigetén. A szűk sikátorokban mintha 
Velencében járnánk. Patinája van minden 
háznak, térnek, kistemplomnak. Aztán Pal¬
manova és a legszebb környékbeli kastély, 
a Villa Manin, a hatalmas parkjával, pávái
val. Kísérőink Udinéből készültek, de ott 
már voltunk. Sebaj, Zala István barátunk ért 
a félszavakból is. Kiegészít mindent a hihe
tetlen történelmi műveltségével, s mi már a 
kerek egészet halljuk tőle. 

Este utolsó olaszországi hangversenyünkre 
kerül sor, közösen a helybeliekkel, a morsanói 
plébániatemplomban. Meglepnek minket fel
készültségükkel, zenei igényességükkel, de a 
Palestrina Lauda Sionja és Nórától, Attilától 
Bach 147-es korá=lja meg őket lepi meg. Kö
zösen énekeljük Mozart Ave vérum Corpusát. 
Aztán mégegyszer a felejthetetlen Alpok és 
Villanchnál a Wörthi-tó látványa. Furcsa, 
hogy délután újból kaparászni kell az útlevé
lért, hiszen öt állam kilenc határán keresztül 
pihent. És azt is meg kell szokni, hogy kö
rülöttünk magyarul beszélnek. Itthon va
gyunk. Hátunk mögött 5200 kilométer és 
336 alagút. 

Beszámolóm végén engedjék meg, hogy 
valamennyiünk nevében köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik kórusunknak bármilyen 
formában segítséget nyújtottak. 

Bartha István 
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A valamikori szorgalmas, rokonszenves, 
mindig kutató személyiségnek egy kézírásos, 
néprajzi értékű versikéje került elő. Laky Re
zsőre sokan emlékeznek, kiváló népművelési 
ember volt járta a falvakat, előadásokat, tan
folyamokat tartolt és szervezett. Néprajzi pá
lyázatokon megyei és országos díjakat nyert. 
Nagy érdeme, hogy Ő dolgozta fel részletesen 
az ostffyasszonyfai első világháborús hadifo
goly temető törtenetét Ez maradandó forrása 
lett a további kutatásoknak és az e kérdéssel 
foglalkozóknak. 

Munkája sokrétű, megérdemli a nagyobb 
figyelmet Ajánlhatjuk, hogy családja segít
ségével, a megmaradt gyűjteményben talál
ható anyagok, feljegyzései, dolgozatai fel
dolgozásra, bemutatásra kerüljenek a nép
rajztörténettel foglalkozók, esetleg a diákok 
részéről. Egy fényképrészleten bukkantunk 
rá a régi barát mosolygó arcára. 

D.J. 

Dr. Kelemen Józsefet, a Kemenesszentmártoni Mtsz elnökét Szövetkezeti Emlékéremmel 
tüntette ki a MOSZ, a Mezőgazdasági Termelök és Szövetkezők Országos Szövetsége. A 
kitüntetést Budapesten vehette át. Ebből az alkalomból kerestük fel munkahelyén, ám a 
beszélgetés során szerényen elhárította a gratulációt. Természetesen örül az elismerésnek, 
de ahogy mondja, ez az egész szövetkezeti kollektíva érdeme. A kitüntetés örömét sajnos 
beárnyékolják a gondok, de reméli, hogy még virítani fog a szentmártoni és a környező 
községek határa. DJ. 
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Uj pártszervezet alakult 
1993. július 2-án megalakult a FIDESZ Celldömölki Városi Szerve

zete. 
Mottó: „Nem a nyár virágzása áll előttünk, hanem inkább jegesen 

sötét és szigorú sarki éjszaka. Ebből a szempontból mindegy, hogy 
külsőleg melyik csoport kerekedik felül..." 

(Max Weber) 
A szervezet megalakítására, létrehozására a következő gondolat 

inspirált bennünket: Bátran hisszük és valljuk azt, hogy a demokrácia 
csak akkor működhet jól, és csak akkor lehet tartós, ha az a civil 
társadalomban gyökerezik, a civil társadalom alapja pedig az állampol
gárok aktív részvétele a társadalom politikai életében. 

Ezért várunk és hívunk mindenkit: Önt és Önöket, Téged és Titeket 
- korhatártól függetlenül - , hogy tiszta, nyílt, őszinte vélemények, 
viták, eszmecserék után közösen jussunk el a helyi szervezetünk tar
talmas, felelősségteljes programjához, egy tisztább, szebb jövő érde
kében. 

Minden érdeklődőt, szimpatizánst tisztelettel várunk a Kemenesaljái 
Művelődési Központban keddenként este 6-tól 8-ig működő klubunkba. 

FIDESZ 
Celldömölki Szervezete 

NŐGYÓGYÁSZATI 
magánrendelésemet 

megnyitottam 
CELLDÖMÖLKÖN, 

a Mikes Kelemen út 14. 
szám alatt, 

Rendelési idő: 
hétfő: 17-19 óráig, 

csütörtök: 18-19 óráig. 

DR. DIENES LAJOS 
Előzetes bejelentkezés 

lehetséges. 
Tel.: CELLDÖMÖLK-400 
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Olvasónk írta 
Tisztelt Szerkesztőség! 
Kérem, soraimat szíveskedjenek megje

lentetni lapjukban, ha módjukban áll, hisz 
gondolom, városunkban sokakat érint ez a 
„vízórás" ügy, és talán a vízügy szakem
berei reagálnak a tűrhetetlen állapotra, de 
főleg a képviselők, hátha megnyugtató vá
laszt tudnának adni. 

Tömbünkben 36 lakás van Celldömölkön. 
Hasraütésszerűen elkezdték egyes lakók ta
valy, tavalyelőtt a különféle gyártmányú órák 
felszerelését lakásukban (cseh, német, 
olasz...). Ez azt eredményezte, mivel akkor 
még a közösséget meg sem kérdezték, huszon
egynéhány aláírással tiltakoztunk a közös 
képviselőnél idén januárban, hogy nem va
gyunk hajlandóak a vízóra szerinti elszámo
lást elfogadni, csak a személyenkéntit. 

Természetesen előtte egyik lakótársunk fel
kereste a helyi vízügy vezetőjét és felvilágo-
síiástkért, mivel apár vízórás arra hivatkozott, 
hogy „leplombálta az órákat a vízügy, tehát 
elfogadták hivatalosan, hogy a különböző víz
órájuk hiteles". 

A celldömölki vízügy vezetője felvilágosí
tott bennünket lakótársunk által, hogy ők a 
plombálással csak azt fogadták el, hogy az 
egész rendszer bevezetése megfelel a magyar 
szabványnak (például hány colos cső, milyen 
magasság, megfelelő csavarok stb.), nem pe
dig az óra hitelességét igazolták ezzel, mivel 
nincs rá törvény, és természetesen a nem Ma

gyarországon hitelesített (cseh, német, 
olasz...) órákat a vízügy - ha lesz rá törvény -
biztosan nem fogadja el. 

Beszélt olyan buktatókról is többek között, 
hogy visszaélések lehetnek az ilyen órákkal 
(pl. meglazítják a plombaszálat és vagy 
visszafele mér akkor, ha elfordítják, vagy nem 
jelentik be időben, hogy áll az óra stb.). Olyan 
lehetőségre is felhívta figyelmünket, ha példá
ul eltörik egy óra és elárasztatja valamelyik 
alsó szomszédját a víz, a biztosító nem fizet, 
mert törvényesen ezt kontármunkának veszik. 

Kérdezem az önök lapján keresztül: ha a 
vízügy csak az utcán lévő vízórát fogadja el, 
akkor kötelezhetnek-e engem, vagy pár lakó
társamat arra, kiknek szegénységük miatt 
nincs vízórájuk, vagy épp amiatt, hogy nem 
törvényes, hogy a vizszámlából levonják az 
összes vízóra (most már elfogadott, nagy ve
szekedések árán huszonhárom vízórás van) 
fogyasztását, és a különbözetet elosztja a 
fennmaradó 13 lakás lakói között, ami azt 
eredményezte most is, hogy minél több víz
órát szerelnek fel, nekünk, vízóra nélküliek
nek annak arányában nő a vízszámlánk, mert 
nem az átlagot, hanem a fentmaradó Összes 
különbözetet fizettetik meg velünk. 

Természetesen amiatt lett ennyi vízóra la
kótömbünkben, mert a helyi vízügy vezetője 
mindazt, amit leírtam, csak szóban mondta el. 

Kérésünkre, hogy adja írásba, nem volt haj
landó, így hiába írtuk akkor alá, hogy nem 
fogadjuk el a vízórákat, kénytelenek voltunk 
a következő lakógyűlésen elfogadni, mert hi
vatalosan nem tudtuk igazunkat a vízórások
kal szemben (kb. 8 óra volt a 36-ból) bebizo-

nyítani. Kérem Önöket, Tisztelt Szerkesztő
ség, arra, ha levelem nem is közlik, szívesked
jenek újságjukban felvilágosítást adni, hogy 
milyen törvény van a hideg víz óráira, miéit 
nem a vízügy olvassa le, ha leplombálta, kö
telezhetnek-e törvényesen bennünket arra, 
hogy a vízórák leolvasásából keletkezett 
Összeget a vízszámlából levonják, és a mara
dék Összeget (különbözetet) tőlünk akarják 
behajtani, nem vízórásoktól, és miért nem fi 
zetnek a vízórások különbözetet, hisz van 
úgynevezett túlfolyás is, arrólnem is beszélve, 
hogy nekik is az utcán méri a vízügy a vizet és 
a pincében, vagy az utcán keletkezett csőtörés 
esetén, ha ilyen elszámolást el lehet tör
vényesen fogadni, ki fogja az így elpazarolt, 
elfolyt vizet megfizetni?! Azt is mi, vízóra 
nélküliek?! 

Hogy tollat fogtam, főleg az hozott ki a 
sodromból, hogy máskor a 49 négyzetméteres 
lakásunkban két főre eső két hónapi vízfo
gyasztás körülbelül 12-13 köbméter volt, 
most pedig egy hónapi fogyasztásunk lett 
ugyanennyi köbméterben. Nem furcsa? 

Segítésüket előre is megköszönöm. 
Celldömölk, 1993. július 8. 

Név és cím a szerkesztőségben. 

Szerkesztőségünk várja és a következő 
lapszámban közli az érintett szakemberek 
és a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek 
válaszát. 

(ASzerk.) 

S U Z U K I 
C E L L D Ö M Ö L K Ö N 

• a SUZUKI teljes típusválasztéka 
• lízing és részletfizetési lehetőség 
• három év garancia 
• teljes körű szerviz és alkatrész-utánpótlás helyben 
• extrák és tartozékok 

kenőanyagok 

M O LNAR-M O LNAR 
Autójavító, Gépjármű- és Alkatrész-kereskedelmi Kft. 
9500 Celldömölk, Tompa Mihály u. 5/1. Tel.: 250 

AZ ON AUTÓJA 
A Ml AUTÓNK! 
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Kora reggeltől késő estig 

Minőségi választék a Koronában 
Celldömölkön a Korona név foga

lom. Korábban éttermet jelölt, újabban 
üzletházat takar. Az egyre inkább vesz
teséges étkeztetés megszüntetését köve
tően Elekes Gyulára hárult az a nem 
könnyű feladat, hogy az egység műkö
dését gazdaságossá tegye. Rövid szám
vetésre kértük a vezetőt, akit néhány 
hónapja ÁFÉSZ-emlékéremmel tüntet
tek ki . 

-Mikor nyílt meg az üzletház? 
© 1991. május 2-án kezdtük meg 

tevékenységünket. Sajnos, alig egy hó
nap állt rendelkezésünkre az átalakulás
hoz, s nem mindenben sikerült elképze
léseinket megvalósítani. Ma is úgy gon
dolom, hogy a vegyesbolt-vendéglő 
kombináció lett volna a legjobb megol
dás. 

- Mi jellemzi a kereskedelmi egység 
profilját: mely tevékenységiszolgálta
tásiformákat öleli fel? 

© Üzletházunk ABC-áruházat, ve
gyes iparcikk részleget és büfét foglal 
magába. Tudomásom szerint rendkívül 
ritka ez az összetétel az ÁFÉSZ-boltok 
körében. Iparcikk osztályunkon papír
írószereket, műanyag árukat és lakás
textíliákat árusítunk. Büfénkben velős 
kenyérrel, hot-doggal és hamburgerrel, 
saját készítésű vagdaltakkal és szendvi
csek gazdag választékával várjuk a hoz
zánk betérőket. Kínálatunkat helyben 
előállított cukrászsüteményeink és házi 
készítésű tésztáink, valamint hideg
konyhai készítményeink teszik teljeseb
bé. Sajnos, Celldömölk lakosai még 
mindig nem ismerik eléggé szolgáltatá

saink sokszínűségét. Hidegtálat például 
rendelésre akár egy órán belül el tudunk 
készíteni. Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a különböző tevé
kenységi formák egészségesen egészí
tik ki egymást (nyereség, haszonkulcs 
stb.). 

-Az üzlet nyitásakor vállalt feladatát 
tehát sikerült teljesíteni? 

© A nyitás évében 6 millió forintos 
havi forgalmat bonyolítottunk le, 
amely az idén már 10 millióra növeke
dett. Tavaly 4,5 millió forintnyi nyere
séget mutathattunk fel. Ilyen mérvű 
felfutást még én sem vártam, s úgy 

érzem, hogy a kihívásnak sikerült meg
felelnünk. 

- Ejtsünk szót egy másfajta kihívás
ról: fel tudják Önök venni a versenyt a 
gomba módra szaporodó diszkontáru
házak és lerakatok olcsó kínálatával? 

O Napi cikkekben nagyon nehéz tar
tani a versenyt, de próbáljuk közelíteni 
az árszínvonalukat. Választékban és 
minőségben törekszünk felülmúlni 
Őket. Hentes- és húsrészlegünkben a hét 
minden napján (szombaton is) friss árut 
kínálunk. Immár 5 hónapja nagy siker
rel tart árengedményes húsvásárunk. 
Lakossági igényt elégítünk ki azzal, 
hogy a celli boltok közül egyedül mi 
árusítunk kannás tejet. 32 éve dolgozom 
a kereskedelemben, de ilyen még nem 
volt: ma legalább 30 kereskedő hozta 
áruját értékesítésre. Nyugodt szívvel 
mondhatom, hogy - lehetőségeinken 
belül - minél több újdonságot próbá
lunk beszerezni. 

- Mit terveznek a vásárlóközönség 
kiszolgálása érdekében? 

O Minden lehetőséget megragadunk 
arra, hogy új termékeinket bemutassuk 
vevőinknek. E kérdéskörbe tartozónak 
érzem, hogy legkorábban nyitunk Cell
dömölkön (negyed 6-kor) és legtovább, 
este 7 óráig várjuk kedves vásárlóinkat. 
A napokban elkészült a parkoló, így 
autóval is kényelmesebben lehet meg
közelíteni bennünket. Úgy látom, 
hogy törzsvevőink köre egyre széle
sebb lesz. A celliek megkedvelték az 
üzletházat. ( x ) 
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• SPORT eredmények - események SPORT 4> 

Veretlenül nyerték a kupát Július 13-17-én az Eötvös és a Gayer általános iskolák kézilabdázói 
a 14 éves fiúk csoportjában részt vettek a „Hungary Kunhegyes Cup" 
elnevezésű nemzetközi tornán. A l i benevezett csapatot két csoportba 
osztották a kunhegyes! rendezők. A csoportok helyezettjei mérkőztek 
meg egymással a végső helyezésekért. Az Eötvös csapatát az „A" 
csoportba osztották, itt ellenfeleivel szemben az alábbi eredményeket 
érték el: EötvÖs-PilisvÖrösvár 14-7, - Balassagyarmat 20-7, - Fiere-
masca (olasz) 13-9, - Abony 16-5. Ez utóbbi csapat az 1993. évi 
diákolimpia országos döntőjén 2. helyezett volt. A döntőben a görög 
Aris Nikeas XK ellen 13-8-ra nyertek. A győztes csapat tagjai voltak: 
Dénes Ákos, Bagarus László, Németh Gyula, Németh Tibor, Nagy 
Zsolt, Horváth Balázs, Pozsonyi Mihály, Döbrönte Csongor, Koron-
czai Gábor, Joó Balázs, Dobson Bálint, Petrányi Péter, Imreh Nor
bert Testnevelő tanár: Süle Nándor. A Gayer iskola csapata 7. helyezést 
értei. 

A kunhegyesi kézilabda ifjúsági torna nemcsak Magyarország, de 
Kelet-Közép-Európa legnagyobb tornája. A rendezők mindent elkövetnek 
azért, hogy az egyre népszerűbb világtornán a résztvevők jól érezzék 
magukat. A sportoláson kívül látványos kulturális rendezvényekre és népi 
hagyományok bemutatására került sor. A sportolók disznóölésnek, míg a 
vezetők kunsági lakodalomnak is részesei lehettek. 

Z 

CVMSE: a szurkolók vevők a focira! 
Celldömölkön hagyományai vannak afut-

ballnak. A CVMSE problémáiról, jelenlegi 
helyzetéről, terveiről kérdeztük Szabó Istvánt, 
az egyesület ügyvezető elnökét: 

- A múltat és a vezetés problémáit nincs 
jogom bírálni. Kívülről nézve számomra úgy 
tűnt, hogy a sportegyesület vezetése nem volt 
egységes, sok esetben egy személy végezte a 
több emberre eső munkát Ismerve a celliek 
sportszeretét, sokan vállaltak volna feladatokat, 
de egyszerűen mellőzték őket Az egyesület el
nöke sem a legoptimálisabb időpontot választot
ta a lemondásra, mandátuma lejárta előtt. 

Május 28-án az egyesület új vezetőséget 
választott, melynek tagjai a következők: 

Kocsis Péter - társadalmi elnök 
Varga Csaba - elnökhelyettes 
Szita Antal - elnökhelyettes 
Szabó István - ügyvezető elnök 
Győrök István 
Bakó István 
Varga László 
Kazári József 
Pozsonyi Mihály 
A szakosztályok élére is új vezetők kerültek. 
Labdarúgó szakosztály: 
Boznánszky Gábor - szak. o. vezető 
Sebestyén Attila - technikai vezető 
Stieber József - vezető edző 
Sebestyén Attila - ifiedző 
Szentgyörgyi József - serdülő, edző 
Kézilabda szakosztály: 
Somlai Sándor - szak. o. vezető 
(a technikai vezető személye még nincs 

eldöntve) 
Kósa Ottó - vezető edző 
Tamás Gábor - utánpótlás edző 
Salamonná Csótár Adrienn - női csapat 

edző 
Asztalitenisz: Obráz István- szak. o. veze

tő és edző 

Általános technikai intéző: Molnár János. 
- Az első egyesületi ülésen személyi ügye

ket is tárgyaltunk, szó volt szervezeti, műkö
dési módosításokról. Mivel a választás után 
nem volt mód köszönetet mondani az előző 
elnökségnek, felhasználva az alkalmat, ezúton 
köszönjük meg munkájukat. 

—Adottak a csapatnál a változás feltételei? 
- Bár az őszi rossz szereplés után a tavaszi 

eredményekkel sikerült bent maradnunk ame-
gyei I . osztályban, mégis úgy érzem, ez nem 
mondható sikernek, és méltatlan a helyi lab
darúgósporthoz. (Hasonló helyzet már a het
venes években is előfordult.) A csapathoz új 
edző került Stieber József személyében, akit 
játékosmúltja és edzői eredményei alapján vá
lasztott a sportegyesület. A volt edzőnek fel
ajánlottuk a technikai vezető tisztséget, ame
lyet nem fogadott el. Terveink között szerepel 
j átékosok idehozatala, ezenkívül az NB IU-ba 
való bejutás és bentmaradás. Jelenleg, július 
25-éig a következő labdarúgókat igazoltuk: 
Csákvári Zsoltot a Sabariatól, Szuh Ferencet 
a Haladástól, Pécz Károlyt a Sárvári Kinizsi
től, Gosztola Istvánt a Nagysimonyitól, Pacsi 
Bálintot a Kemenesaljától, Kolonics Ferencet 
a Nagysimonyitól. Szeretnénk a csapathoz 
hozni Zseli Róbertet, Jánosa Istvánt, Göm-
böcz Endrét és Molnár Józsefet. 

- Milyen a kapcsolatuk a szurkolókkal? 
- Nagyon fontos számunkra a szurkolók 

támogatása és a mérkőzéseken a sportszerű 
biztatás. Egy-egy mérkőzésünkön 1000-1200 
fizető néző van. Úgy gondolom, ha jobb lab
darúgás lenne, az emberek még inkább vevők 
lennének a focira. 

- Milyen támogatókra lehet számítani a 
kitűzött célok elérésében? 

- Szeretnénk megkeresni minden olyan cé
get és magánszemélyt, akiknek lehetőségük 
van anyagilag és erkölcsileg egyaránt támo-

gatni a csapatot. Jelenlegi helyzetünkben nagy 
szükségünk van anyagi segítségre, többek kö
zött azért, hogy a sportolóknak jobb körülmé
nyeket és jó felszerelést tudjunk biztosítani. 
Elsőként a MÁV-ot kerestük fel, de közismert 
nehézségei miatt egyelőre pénzzel segíteni 
nem tud. Ennek ellenére bízunk abban, hogy 
ismét fellendül a MÁV, és akkor tudja támo
gatni a csapatot. Sok múlott eddig is a város 
polgárainak és önkormányzatának segítségén, 
amelyre a továbbiakban is számínink. 

—A többi sportággal mik a terveik? 
- A kézilabdával szeretnénk az NB H-ben a 

csapat tudásához méltón szerepelni, ennek érde
kében összehívtuk a játékosokat, vezetőket. A 
volt edző lemondott, helyette Kósa Ottót szer
ződtettük a szakmai munka irányítására, aki NB 
l-es múlttal, és fiatal kora ellenére jelentős edzői 
tapasztalattal rendelkezik. Asztalitenisz szak
osztályunk is szponzort talált az NB H-be jutás
hoz. Továbbra is Obráz István kitűnő szakmai 
vezetésévelkészülnekasoronkövekezőbajnok-
ságra. Az említett két szakosztályhoz új játéko
sokat nem igazoltunk. 

- Kérem, ismertesse a sportbarátokkal az 
új elnökség elképzeléseit! 

- Szeretnénk megoldani a szervezeti és mű
ködési átalakítást úgy, hogy ne menjen a műkö
dés rovására. Az elnökség tagjainak feladatait 
működési szabályzatban szeretnénk rögzíteni, 
hogy az elnökség tagjai feleljenek egy-egy szak
osztályért és lehetőségeikhez mérten adjanak 
meg minden támogatást. Lehet, hogy nem sike
rül pontosan megvalósítani mindent, de lénye
ges, hogy a jogkörök legyenek megfogalmazva. 
Célunk, hogy néhány éves távlatban lehessen 
igazolni játékosokat, olyanokat, akik edzőikkel 
együtt meg tudnák teremtem munkájuk által az 
előrelépés lehetőségét. A jövőben nem elhanya
golható gazdasági szempontból, hogy a saját 
utánpóüásunkrais alapozzunk. Kemenesalján jó 
sportbaráti és sportdiplomáciai kapcsolatokat 
szerelnénk kiépíteni. 

K.N.T. 
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<0> SPORTÉ eredmények-eseményeké SPORTÉ I 
^ Harmadik hely 

Barcson 
Július 31-én és augusztus l-jén tizennegyedik 

alkalommal találkoztak Barcson a négy város, 
Barcs, Celldömölk, Körmend és Lenti labdarú
gói. Az első napon a két vasi csapat, Celldömölk 
és Körmend, valamint a tavalyi „döntősök", 
Barcs és Lenti csapatai mérkőztek meg egymás
sal. 

A közel 40 fokos hőség ellenére jó iramú 
mérkőzéseknek lehettek szemtanúi a labdarúgó
tornára kilátogató helyi szurkolók. A CVMSE 
végig egyenrangú ellenfele volt az NB LU-as 
Körmendnek. Sajnos azonban a barcsi játékve
zető elnézett egy kétméteres lest, pedig a kör
mendi partjelző intett, aminek következtében 
vesztesként kellett a játékteret elhagyni. A má
sodik mérkőzésen a helyiek, akárcsak tavaly 
Körmenden, az idén is legyőzték az esélyes Lenti 
csapatát. 

így vasárnap a CVMSE ellenfele a 3. helyezé
sért Zala megye bajnoka lett. Az erősen megfia
talított celliek nagy meglepetésre, helyenként 
egészen jó játékkal, megérdemelten győzték le a 
Lenti csapatát. A döntőben a Barcsi SC egy jogos 
11 -essél az idén is megnyerte a kupát. Az első és 
a harmadik helyen a tavalyihoz képest nem volt 
változás, a Körmend második helyezésével javí
tott, míg a torna nagy esélyese, aki a bajnokság
ban nem talált legyőzőre, kénytelen volt a ne
gyedik helyezéssel beérni. Eredmények: Kör
mend-Celldömölk 3-2, Barcs-Lenti 1-0, Cell
dömölk-Lenti 3-2, Barcs-Lenti 1-0. ACVMSE 
játékára a kontra támadás volt a jellemző, a gyors 
csatárok éltek a lehetőséggel, amit ékesen bizo
nyít, hogy a legtöbb gólt rúgták a tornán. 

A CVMSE csapatában az alábbi játékosok 
szerepeltek: Zseli, Csefkó, Nagy, Nyéki, Szuh, 
Dénes, Mészáros, Molnár, Pécz, Varga, Kolo-
nics, Gosztola, Hetyési, Pacsi, Szabó és Pázsl. 

A tornán egyéni díjak átadására is sor került. 
A legjobb kapus: Nagy Sándor (Körmend), leg
jobb játékos: Tóth Péter (Lenti), a gólkirály pe
dig: Pacsi Bálint (CVMSE) lett. A kitűnően 
megrendezett torna az idén is jól szolgálta a 
csapatok bajnoki felkészülését. Jövőre Celldö
mölk a rendező, jó lenne, ha ekkor már a mi 
csapatunk is az NB Ul-ban rúgná a labdát. 

^ EMLÉKEZZÜNK! 
Hatvan évvel ezelőtt celldömölki cserkészek 

is részt vettek a Gödöllőn megrendezett IV. 
Világ Jámborén, azaz a cserkésztalálkozón. A 
Celldömölki Polgári Fiúiskola 56. sz. Lehel 
cserkészcsapat 20 tagját, Fébert Lajos - ké
sőbb Etelaky névre magyarosította nevét - pol
gáriskolai tanár, cserkészcsapat parancsnok 
vezette. Augusztus 5-10. között hat felejt
hetetlen napot töltöttek el a nemzetközi tábor
ban. A legemlékezetesebb nap minden valószí
nűséggel augusztus 7. volt. Ugyanis e napon 
látogatta meg a celliek kis táborát a világ 
főcserkésze, Baden-Powel, aki elismerését fe
jezte ki a csapat tagjainak és parancsnokának 
az általuk faragott táborkapu és kerítés szép
ségéért. 

, Bajnoknak lenni mindig nagyszerű érzés" 

Qo7> Mennyit ér a celli elsőség? 
Csöndben, szinte fű alatt nyerte meg a me

gyei labdarúgó-bajnokságot a CVMSE ifjúsá
gi csapata. Vas megye napilapja arra sem mél
tatta az ifiket, hogy a bajnokság végeredmé
nyét közölje. E tény különösen hangsúlyossá 
teszi az alábbi beszélgetést, amelyet Sebes
tyén Attilával, a csapat edzőjével folytattunk 
a bajnokság rangjáról. 

komoly szakmai munkát folytatnak. Néhány 
éven belül remélhetőleg a felnőtt csapat egy 
osztállyal feljebb léphet, s akkor majd nem 
drága játékosokat kell venni, hanem saját ne
velésű, a városhoz és az egyesülethez kötődő 
focistákkal lehet erősíteni. 

- A távolabbi jövőre tekintve: van-e az 
utánpótlásnak „utánpótlása" ? 

Álló sor: Varga N, Horváth D , Papp G., Pethő Sz., Sebestyén N, Sebestyén Attila edző, Hérincs Cs., Kiss 
L. , Pázsi I , Horváth Zs. II. - Guggolnak: Tóth P., Rúzsa N., Horváth Zs. I., Szabó L , Németh T., Varga 
L., Horváth Á., Horváth G., elöl: Varga P. és Csefkó J . kapusok. 

- Számszerűen mi az elmúlt idény mérlege? 
• 30 mérkőzésből 50 pontot szereztünk: 3 

vereség és 4 döntetlen mellett 112-26 gól
aránnyal, 4 pont előnnyel végeztünk az élen. 

- Kiket emelne ki a csapatból? 
1 összesen 22 játékos szerepelt, köztük a 

serdülőknek is adtam lehetőséget. Külön em
lítést érdemel Pázsi Imre és Varga Norbert, 
aki 19 találatával a csapat gólkirálya lett. Raj
tuk kívül Szabó Zsolt és Hérincs Csaba tel
jesítménye érte el azt a szintet, hogy a felnőtt 
első csapatban is szóhoz jutottak. 

- Ön szerint minek köszönhető a sikeres 
szereplés? 

• Hetente két edzést tartottunk és az edzés
látogatottság elérte a 70 százalékot, ami erőn
léti szempontból döntően befolyásolta ered
ményességünket. Úgy érzem, hogy sikerült 
megtalálnom azt a stílust és hangnemet, 
amelyre „vevők" ezek a fiatal játékosok. Ta
lán a kialakuló fegyelmezettséget jelzi az is, 
hogy míg ősszel 5 piros lapot kapott a csapat, 
tavasszal csupán egyetlenegyet! Igyekeztem 
minden edzésre tisztességesen felkészülni, és 
a hozzáférhető szakirodalmat is haszonnal for
gattam. 

- Kezdő edzőként igazán sikeresen esett át 
a tűzkeresztségen... 

• Ugyanakkor a mércét is magasra tettem 
magam és a csapat számára egyaránt. Tavaly 
vettem át a fiúkai, korábban 10 esztendeig a 
CVMSE-ben fociztam. 5 évig az NB ILI-ban 
játszottunk és kétszer lettünk megyei bajno
kok. 

- Mennyit ér a mostani bajnoki cím? 
• Az első hat helyezetten látszott, hogy 

• A serdülő korosztályban 5-6 éves űr ta
lálható. Kollégám, Szentgyörgyi József kevés 
és gyenge képességű játékosból válogathat. 
Ide vezetett az, hogy az iskolai sport túlságo
san a kézilabdára koncentrálódott. Tudok 
olyan tehetséges srácról, aki szívesebben fut
ballozott volna, de csak kézilabdázásra nyílt 
lehetősége az osztályban... 

- Mi lehet a megoldás? 
• Újra kellene gondolni az utánpótlás-ne

velés kérdéskörét, és a két nagy iskola között 
egészséges munkamegosztásra kell törekedni. 

- Köszönöm a beszélgetést és olvasóink ne
vében gratulálok a bajnoki címhez! 

N.T. 
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