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Mévjnmdig zond a telefonközpont 

Kapcsolás: jövőre várható 
Horvá th Ferenc, a RábaCom 

Rt. képviseletében részt vett a 
legutóbbi önkormányzat i ülésen. 
Tájékoztatta a képviselőket a „te
lefonhelyzet" jelenlegi állapotá
ról, és a közeljövő kilátásairól is 
szólt néhány szót. A bevezetője 
és a képviselők kérdéseire adott 
válaszai alapján dióhéjban a kö
vetkezők mondhatók el. 

A munkálatok folyamatosak. 
Sárváron a központ május köze
pétől működni fog, ezt követően 
a környező községekben is vég
zik a szerelési munkákat . A pri-
mér körzet teljes hálózatának 
építése jövő év áprilisában ér vé
get. Celldömölkön problémát je
leni a telefonközpont tervezett 
épülete (Sági u. 6-8. foghíj) körüli 
bonyodalom. A kérdés megoldása 
hátráltathatja az itteni munkálato

kat, ugyanis ismerni kell a kábe
lek lefektetése előtt a központ 
pontos helyét. Ha minden igaz, a 
jövő év második felében rákap-
csolhatók lesznek a hálózatra a 
celldömölki telefonok is. 

A primér központ és hálózat 
kiépítésének teljes költsége 2,6 
milliárd forint. A városközpont
ban földkábeles telepítést, míg a 
városszéleken légkábeles megol
dásokat fognak alkalmazni, az 
előfizetőkhöz légkábeles leága
zásokat fognak bekötni. 

Az impulzusok ára, illetve az 
előfizetői költségek meg fognak 
egyezni a M A T Á V által használ
takkal, mivel ezt központilag ha
tározzák meg. Új befizetési lehe
tőség még nem lehetséges, és így 
az új előfizetési árat sem lehet 
tudni. gy. 

Hamarosan képernyőn az első híradó 

Már nem vízió a helyi televízió 
Ha minden jól alakult volna, 

május első hétfőjén láthattuk vol
na a celldömölki helyi televízió 
első híradóját. Ha mindenki segí
tő szándékkal közelíti meg a te
levízió létrehozásának fontos 
kérdését, akkor a következő hé
ten újabb hírekkel, információk
kal szolgált volna a kábelcsator
nákon leadott helyi műsor. De a 
dolgok, mint oly sok esetben, ez
úttal sem zajlottak zökkenőmen
tesen. 

A celldömölki önkormányzat 
részéről több mint egy éve meg
fogalmazódott egy helyi televfzó 
létrehozásának igénye, hiszen a 
lakosság informálása, a város 
életének, történéseinek bemuta
tása a városi újságon kívül a te
levízió képernyőjén biztosítható 
leginkább. Tarczi Csaba vállal

kozó, aki a városunkban működő 
kábelhálózatok egyikének tulaj
donosa azzal a céllal, hogy saját 
készítésű, helyi jellegű műsorral 
tudjon szolgálni a hálózatára elő
fizetőknek, már 1993-ban besze
rezte a műsorkészítésre és köz
lésre jogosí tó engedélyeket a 
Művelődési Minisztériumtól. 
Mive l az önkormányzatnak és a 
vállalkozónak azonos érdeke 
volt, hogy egy lakosságot tájé
koztató, független, objektív és 
kritikus szemlélettel bíró médiát 
hozzanak létre, úgy látszott, az 
együttműködés eredményre ve
zethet. Az önkormányzat a stúdió 
berendezésének megvásárlásával 
támogatta az ügyet, valamint a 
műsorkészítés költségeit finan
szírozta, a vállalkozó a technikai 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Folytatódik a kapcsolatépítés Neudauval 
A közelmúltban Neudauban tanácskozott 

az alsósági és az osztrák iskola vezetősége. 
Miután mindkét fél pozitívan értékelte az ed
digi tapasztalatokat, konkértizálták az idei 
programot. 

Eszerint május 24-én a két iskola tantestülete 
Neudauban értékeli az eddigi időszakot Május 
31-én neudaui gyerekek jönnek a sági iskola 
nagyrendezvényére, a Berzsenyi-hétre, és részt 
vesznek a Labdarúgó Sághegy Kupán. 

Bicikli a kirakatban lcM 

Pórul járt a betörő 
Hívatlan látogató járt a közelmúltban 

egy éjszakán a Kodály utcai Jééé disz
kontban. Mive l a fotocellás ajtó nem 
méltányolta érkezését, egy kerékpárt vá
gott a kirakatba, így jutott a bolt belse
jébe. 

Szerencsére észrevették, és a rendőrség 
időben érkezett. A betörőt az üzlet kazán
házában fogták el. A rend őrei régi isme
rősként üdvözöltek a visszaeső tettest 

V. L. 

Június 10-én az alsósági iskola képviselteti 
magát az osztrák iskola jubileumi ünnepsé
gén. A közös balatonrendesi táborozás - a 
gyerekek sajnálkozására - az osztrák fél aka
dályoztatása miatt az idén elmarad. A télen 
viszont - az eddigieknek megfelelően - ismét 
várják egy hétre a neudaui iskolába a sági 
nyolcadikosokat, hogy a német nyelvet minél 
magasabb szinten gyakorolhassák. 

-gy' 

Legyen autópiac/^ 
de máshol 

Kérelem érkezett a celldömölki képviselő
testülethez közterület igénybevételéről autó
piac létesítése érdekében. Az igényelt terület 
az iparvágány és a volt laktanya közli rész. 
Rövidebb vita után a képviselők elutasították 
a kére lmet A vitában környezetvédeli, város
képi és anyagi vonatkozású kérdések merül
tek fel. Mivel magát az elképzelést a testület 
támogatja, a kérelmezőnek az autópiac üze
meltetésére az Építők útján, a Posta volt te
rületét ajánlották fel. 

Gyér érdeklődés a premieren 

Ismét van diszkó 
a KMK-ban 

Felröppent a húr, hogy ismét megnyitja ka
puit a Kemenesaljái Művelődési Központ a 
diszkórajongók előtt. Pá lné H o r v á t h M á r i a , 
a kultúrház igazgatónője és a diszkó rendezői 
bizakodva néztek a szombat esti nyitóbuli 
elé. A diszkót egy balatonfüredi betéti társa
ság működteti , amelynek a Balaion északi ré
szén jól bevált, kulturált és igényes diszkó
hálózata van, magas színvonalú zenével és 
fénytechnikával. A várt kirobbanó siker 
azonban elmaradt, bár az a 68 személy, aki 
kifizette a belépőt, jól szórakozott. Jó volt a 
zene, a fény, a lézer, az árakra sem lehetett 
panasz, csak ezen a szombaton kevesen vol
tak. De nem adják fel. Mind a rendezők, mind 
a K M K munkatársai optimistán néznek a jö
vő felé. Kustos Evelin 

4 A képviselő-testület legutóbbi ülé
sén ismét szó volt a k ó r h á z további 
so r sá ró l . Makkos Is tván po lgá rmes te r 
egyelőre nem tudott k o n k r é t u m o k a t 
mondani. Tudós í t á s az 5. oldalon. 
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Szent Flórián-nap - képekben 
Közös felvonulás, polgármesteri köszöntő, mentés a kilencemé-

letesböl, katasztrófaelhárítás a főtéren. Röviden így foglalható 
össze a celli Szent Flórián-napi műsor. 

A két utóbbi „műsorszámon" a mentők, a tűzoltók és a rend
őrség összehangolt munkájáról győződhettek meg az érdeklődök. 
Képeinken is ezt örökítettük meg. 

völgyi 

Közvetlen kontaktusban az intézményekkel 
Beszélgetés a művelődési, oktatási, sport- és gyámügyi bizottság elnökével 

Az új önkormányzat a megala
kulása után Vlnter Józsefet, a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium 
igazgatóját bízta meg a művelő
dési, oktatási, sport- és gyámügyi 
bizottság vezetésével. 

Vinter József Budapesten vég
zett az ELTE Termé
szettudományi Karán matemati
ka-fizika-ábrázoló geometria 
szakon. 1975 óta tanít a celli 
gimnáziumban, aminek 1985 óta 
igazgatója. A város közéletében 
régóta tevékenykedik, elsősor
ban pedagógiai, közművelődési 
területeken. Az önkormányzati 
testületbe az 5. sz. választókörzet 
egyéni képviselőjeként jutott be, 
mint a KDNP jelöltje. 

- Elnök Úr! ElsÖkénl Önt is a 
bizottság összetételérői kérde
zem. 

- Bizottságunk, miként a többi 
is, kilenc személyből áll, közülük 
hatan önkormányzati testületi ta
gok. Az összetételt szerencsésen 
sikerült alakítanunk, hiszen a vá
ros valamennyi, hozzánk tartozó 
intézménye képviselteti magát. 
Külön szerencse, hogy tagjaink 
között többen szakemberek a 

sportban is, így egy háromfős 
sport albizottságot hoztunk lécre. 

- Mi tartozik a bizottság kom
petenciájába? 

- Mint a neve is mutatja, a vá
ros művelődési, oktatási, sport-
és gyámügyi feladatai tartoznak 
hozzánk. A tervek szerint nagyon 
komoly feladatok állnak a bizott
ság előtt, amelyek rövidebb-
hosszabb időre meghatározhatják 
az említett területek helyzetét is. 
Természetesen a bizottságnak 
véleményezési, javaslattevési 
jogköre van, a felmerülő kérdé
sekben az önkormányzati testüle
té a döntő szó. 

- Milyen elvek alapján dolgo
zik a bizottság? 

- Fontosnak tartjuk, hogy va
lamennyi intézmény életét, 
gondjait, problémáit megismer
jük. Ennek érdekében minden 
hozzánk tartozó intézmény 
meglátogatását tervezzük. 
Nagy hangsúlyt helyezünk a 
személyes kontaktus kialakítá
sára. A testület e lé terjesztett ja
vaslatainkat mindenkor az érin
tettek vé leményének meghall
gatásával, a döntéselőkészí té
sekbe való bevonásával kíván

juk megoldani. Az intézmények 
belső életébe nem kívánunk be
leszólni. A tevékenységi, nevelé
si elképzelések saját hatáskörbe 
tartozó dolgok. 

- Milyen feladatai lesznek a 
bizottságnak a tervezett megszo
rító intézkedések kapcsán? 

. — Munkánk során a nehézsége
ket várhatóan a szűkös költség
vetési lehetőségek okozhatják 
majd, így elkerülhetetlen az in
tézmények működésének a raci
onalitás, a gazdaságosság szem
szögéből történő áttekintése. Ter
mészetes, hogy az indokolt peda
gógiai elvek e folyamat során 
nem sérülhetnek. Az intézményi 
szerkezet vizsgálatát is tervez
zük. K i kell dolgoznunk a város 
legalább középtávú oktatási, köz
művelődési koncepcióját is. Ez
zel azonban meg kell vámunk a 
közoktatási koncepció törvényi 
jóváhagyását. 

-Hallhatnánk valamit a sport
tal kapcsolatos elképzelésekről? 

- Mint már említettem, erre a 
területre külön albizottságot hoz
tunk létre. Ez is bizonyítja, hogy 
bizottságunk komolyan veszi a 
város sportját. A CVMSE-ről 

1 

eléggé köztudott, hogy fél évig 
egy ideiglenes ügyvivő testület 
irányítása alatt áll. Át kell tekin
tenünk az egyesület szerkezetét, 
döntenünk kell, hogy mely sport
ágakat támogatjuk. Júniusban ke
rül a testület elé a város sportja, 
a célok kijelölésére, a feladatok 
súlypontozására ekkor kerül 
majd sor. Nem szóltam még a 
gyámügyi feladatokról. Ezzel 
kapcsolatban annyit szeretnék itt 
elmondani, hogy ez egy rendkí
vül időigényes, felelősségteljes 
munka, ami elsősorban a gyere
kekkel kapcsolatos támogatások, 
segítségek odaítélésében nyilvá
nul meg. 

- Elnök Úr! Köszönöm a be
szélgetést. 

Völgyi L. 
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*J 
gjAnyben a szociálisan hátrányos helyzetűek 

Térítési díjak a zeneiskolában 
A közoktatásról szóló törvény értelmében 

az alapfokú művészetoktatási intézmények 
esetében az önkormányzat állapítja meg a té
rítési díjakat azokra a szolgáltatásokra, ame
lyekre a törvény ezt előírja. A zeneiskola ese
tében ez tanulónként heti 6 tanórai foglalkoz
tatást, évenkénti 1 meghallgatást és 1 művé
szi előadást jelent, valamint magában foglalja 
az iskola létesítményeinek, felszerelési tár
gyainak, esetleg hangszereinek használatát. 

Az önkormányzat ezen szolgáltatások egy 
tanévre szóló térítési díját 18 éven aluli ta
nulók esetében 1800 forintban, míg 18 éven 
felüliek esetében 2800 forintban állapította 
meg. Ezen összegekből 400 forint a hang
szerhasználati díj. A képviselő-testület a ta

nulmányi eredményektől függően térítési díj 
kedvezményeket biztosít. Szociális helyzet 
alapján az az iskola igazgatója részesítheti 
kedvezményben a tanulókat, így elsősorban 
a nagycsaládosok, a munkanélkül i szülők 
gyermekeit, a lé tnünimum alatt élők, és a 
csonka családok gyermekeit. Kedvezmény
ben részesíthető az a tanuló is, aki több tan
szakon tanul. 

MOL 

Véradás lesz 
május 18-án, csütörtökön Bobán és 
Nemeskocsban. 

Előzetes az Alsósági 
Tavaszi Napokról 

Az idén május 26. és 28. között rendezik 
meg az Alsósági Tavaszi Napokat. A három
napos rendezvényt 26-án 17.30-kor nyitja 
meg Erdélyi Antal, a részönkormányzat ve
zetője az iparcikkbolt előtti téren. A kulturális 
műsorokban fellép egyebek között a Balba
kancs Néptánccsoport , a Fekete g y ö n g y s z e 
mek, a celli fúvószenekar. Ott lesz az ostf-
fyasszonyfai citerazenekar, a kőszegi majo
rette csoport. A csúcs bizonyára az orgonaest 
és a vasárnapi Lord-koncert lesz. A sport
programban játékos vetélkedők, lövészver
seny, focimeccsek és motocross verseny sze
repel. A táncolni vágyók szabadtéri diszkón 
és nosztalgiabálon szórakozhatnak majd. A 
részletes műsort a következő lapszámunkban 
közöljük. 

V.L. 

l) MEGKÉRDEZTÜK | 

í VÁLASZOLTAK 1 Mit szól a vasutassztrájkhoz? 

Nagy András , 48 éves, áru
házvezető-helyettes: 

Én nem vasutasszemmel nézem 
ezt a sztrájkot. Úgy érzem, a vas
utasságnak is tennie kell azért, 
hogy valóban a piacgazdaság felé 
induljanak el. Mindent meg kell 
tenniük nekik is, hogy felesleges 
pénzkiadások ne történjenek. A 
piacon a vasutasságnak is arra kell 
törekednie, hogy a vasút valóban 
nyereséges vállalkozás legyen. 

Ugyanakkor a vasutas dolgo
zóknak is kell egy bizonyos ér
dekvédelem, hogy ne kerülhesse
nek teljesen kiszolgáltatott hely
zetbe. Véleményem szerint ezt a 
célt a sztrájkkal elérték, s remé
lem, a vasút megújulása létre fog 
jönni. 

A közvéleményt ugyanakkor 
megosztotta ez a sztrájk, mert so
kan - bizonyos fokig a sajtó ha
tására - azt gondolták, hogy bér
emelést akarnak, pedig csak a 
Pénzüknél akartak maradni. Jó lett 
volna ezt sztrájk nélkül meg
oldani. 

Józsa Ernő, 71 éves 
nyugdíjas posta-müszaki fő
felügyelő: 

Megértem a vasutasok sztrájk
ját. A vasutasság viszontagságos 
körülmények között dolgozik. A 
kollektív szerződés megkötése 
fontos volt számukra, és ebből 
nem engedtek. Az egyezkedések 
elhúzódása a vasutas vezérkar és 
a kormány hibája. A harc a vasút 
jövőjéért és a vasutasság megél
hetéséért folyt. Sajnos egyik fél 
sem volt különösebben megértő a 
másikkal szemben. Főként a 
MÁV-vezetőség kötötte az ebet a 
karóhoz. 

Szerintem nagyobb kompro
misszumkészség esetén nem 
sztrájkoltak volna a vasutasok, 
és az ebből fakadó károk és kel
lemetlenségek is elmaradtak 
volna. 

Az utolsó szakaszban már 
mindkét fél a saját tekintélyét fél
tette, így elkerülhetetlenné vált a 
sztrájk, amivel én teljes mérték
ben egyetértek. 

Bálint István, 40 éves, lakás
ügyi előadó: 

Alapvetően sztrájkellenes va
gyok. Nem hiszem, hogy a prob
lémák megoldásának ez a leg
megfelelőbb formája. A példát 
az élet egy másik területéről ve
szem. Ha a köztudottan rosszul 
fizetett ápolónő eljönne a bete
gek mellől, mit szólnának a 
mostani sztrájkolok, hogy az 
ápolónő az utcán van, nem pedig 
esetleg valamelyik hozzátarto
zójuk mellett? 

Tudomásom szerint a sztrájkkal 
sok vasutas sem értett egyet. Sze
rintem a MÁV-nál a pénz elosz
tásával van a baj. 

Ha pedig mindenképpen a 
sztrájk mellett voksoltak, ko
rábban döntésre kellett volna 
vinni a dolgot. Ezt igazolja 
egyébként a végkifejlet is, hisz 
végül is mindkét félnek enged
nie kellett. Nem kellett volna 
mindenképpen sztrájkig vinni a 
dolgot. 

Völgyi László 

Köszönet 
az úszásoktatásért 

Köszönjük a szervezést a Vö
rösmarty úti óvodának, amellyel 
lehetőséget biztosítottak hatvan 
óvodásnak, hogy úszásoktatás
ban vehettek részt a pápai uszo
dában. Az óvoda által elnyert pá
lyázat nyomán nekünk, szülők
nek csak min imál i s összeggel 
kellett hozzájárulnunk az úszó
tanfolyamhoz. Nagy örömmel , 
izgatottan várták azokat a napo
kat, amikor reggel megérkezett a 
busz. Az uszodában eltöltött dél-
előttökrŐl mindig vidáman, jó 
k e d v ű e n tar tot ták meg kis él
ménybeszámolóikat . Külön kö
szönjük az óvoda óvónő inek , 
dolgozóinak a gondoskodást és 
odafigyelést, amivel körülvették 
a kis ovisokat, melynek köszön
he tően nem betegedtek meg a 
rossz idő ellenére sem. Gyerme
keink az úszótanfolyam alatt meg
kedvelték az uszodát, többen elsa
játították az „úszás tudományát" 
is. Jó lenne a jövőben is ilyen le
hetőség, de a legcsodálatosabb az 
lenne, ha Celldömölkön járhatná
nak uszodába a gyermekeink. 

Nagyné, az egyik szülő 

Mihályfai oroszosok 
Kiemelkedően szerepelt a me

gyei orosz nyelvi tanulmányi ver
senyen a kemenesmihályfai iskola 
két tanulója. Somogyi Ákos 8. 
osztályos tanuló második helye
zést ért el, s ezzel belépőjegyet ka
pott az országos tanulmányi ver
senyre. Benkö Renáta , aki szintén 
8.-os, harmadik lett. 
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Hamarosan képernyőn az első híradó 

Már nem vízió a helyi televízió 

(Folytatás az 1. oldalról) 
dolgokon kívüli személyi feltéte
lek megteremtését és a műsor 
gyakorlati elkészítését vállalta. 
1994 őszén három kísérleti hír
adó készült és került bemutatás
ra, amelyekről pozitív visszajel
zések érkeztek. Az előző testület 
határozata alapján 1995 márciu
sában az új képviselő-testület pá
lyázatot hirdetett. Olyan pályázót 
kerestek, aki 1995. május elsejé
től 1996. december 31 -ig vállalja 
a rendszeres műsorkészítést, eh
hez jogi engedélyekkel rendelke
zik. (Az elkészült műsorok mind
három kábelhálózaton azonos 
időben és terjedelemben kerül
nek levetítésre.) 

A kiírásra egyedül Tarczi Csa
ba nyújtott be pályázatot. Elbírá
lására a művelődési bizottság 
volt hivatott, amely műsorpoliti
kai, szerkesztési szempontból el
fogadta az anyagot. Az üzemel
tetési bizottság javaslatára az 
ügyet a pénzügyi részletek felül
bírálatára továbbadták a pénz
ügyi és a városfejlesztési-üze
meltetési bizottságnak. A közös 
bizottsági ülésen, melynek fel
adata az volt, hogy pénzügyi 
szempontból vizsgálja a pályáza
tot, támogató álláspontok, kétke
dő hozzászólások, ellenvélemé
nyek is elhangzottak. A kirob
bant heves, olykor meddő, más
kor személyeskedésbe hajló vita 
után a két bizottság egyetértett a 
részletesen ismertetett anyagi 
feltételekkel, elfogadhatónak ta
lálta az összeget, melyet a pályá
zó „szakít" az ügyön; a pályáza
tot egyhangúlag támogatták. A 
döntés után még mindig nem ér
tettek egyet egymással a képvi
selők abban, hogy az eredeti pá
lyázati terv szerint '96 végéig, 
vagy csak '95 december 31-ig 
adják meg a jogot a berendezés 
használatára. Az ügyben az ápri
lis 26-ai testületi ülés döntött, 
ahol egyetlen szavazati többség
gel támogatták az eredeti pályá
zati tervet. M i volt az oka annak, 
hogy ilyen nehezen sikerült egy 
közérdekű dologban dönteni? 
Ennek próbáltunk utánajárni a 
helyi televízió ügyében különbö
ző álláspontokat képviselő érin
tetteknél. 

Makkos István polgármester 
nyilatkozatában elmondta, hogy 
némely képviselők nem látták át 
teljesen a témát, nem tudták, 
hogy kik voltak az ötlet támoga
tói és segítői. Nem tartotta jogos
nak a határidővel és a nyilvános
ság szűkösségével kapcsolatos 
kifogásokat. Hangsúlyozta, a pá

lyáztatás teljesen tiszta körülmé
nyek között zajlott, egyetlen ér
deket tartva szem előtt, hogy mi
nél előbb működtesse valaki a 
stúdiót. Meggyőződése, hogy a 
jelenlegi pályázó ajánlatánál o l 
csóbban ezt működtetni senki 
nem tudja. Az együttműködő bi
zottság feladatát abban látja, 
hogy részben meghatározza az 
önkormányzat részéről, milyen 
közérdekű információkat kell 
tartalmaznia az adásnak, részben 
utólag véleményezi az elkészüli, 
levetített műsort. A polgármester 
reményét fejezte k i arra vonatko
zóan, hogy ha mindenki megis
meri azt a munkát, amit a vállal
kozó végez, bizalom fog kiala
kulni a most még kételkedők
ben is. 

Karádi Miály, a városfejlesz
tési és üzemeltetési bizottság el
nöke másféle álláspontot képvi
sel: 

- Nekem aggályaim vannak 
azzal, hogy három műsorközlő 
rendszer van, és míg ezek között 
nincs egység, nem látok garanci
át arra, hogy mindhárom rend
szer egy időben, azonos terjede
lemben biztosítsa a műsor közlé
sét. Bár szóbeli megegyezés tör
tént erre vonatkozóan, ezt mégis 
bizonytalannak találom. A másik 
dolog az, hogy szerintem a stúdió 
üzemeltetéséhez komolyabb pá
lyázatot kellett volna kiírni. Leg
alább a megyei lapban megjelen
tetni és nem egy korlátozott 
számban megjelenő újságban, ott 
is 9-10 soros apróhirdetés jelleg
gel. Problémát okozott, hogy a 
városfejlesztési és üzemeltetési 
bizottságot gyakorlatilag kifelej
tették a témából, és csak a már
cius 29-i ülésen tett megjegyzé
semre kaptuk meg az ügyet. 
Ugyanezt sérelmezte a pénzügyi 
bizottság is. Teljesen jogosnak 
találom, hogy a művelődési bi
zottság a stúdióüzemeltetéssel 
kapcsolatos kérdéskört nem tár
gyalta meg. Tarczi úr személye 
ellen kifogásom nincs, pályázatát 
pénzügyi, műsorszerkesztési 
szempontból elfogadom, de nem 
feltétlenül szerencsés dolog egy 
televíziós stúdió üzemeltelését 
magánszemélynek kiadni. Én 
személy szerint jobban örültem 
voina, ha a K M K él ezzel a lehe
tőséggel, és biztos vagyok abban, 
hogy ők olcsóbban tudták volna 
mindezt biztosítani. 

- Az elhangzottak alapján úgy 
látszik, hogy sem a pályázat k i 
írását, sem annak rendezési mód
ját nem tartja megfelelőnek. 
Mégis igennel szavazott... 

- Én azt szavaztam meg, hogy 
a műsor kulturális vonatkozás
ban elfogadható, árfekvése szin
tén, de a pályázat kiírásával és az 
üzemeltetéssel továbbra sem ér
tek egyet. 

- M i a jelentősége annak, 
hogy az időpontok körül is viták 
alakultak ki? 

- Azt hiszem, hogy féléves 
próbaidő elegendő lenne, és a bi 
zonytalanba másfél évig nem 
szükséges belemenni. Én örül
nék, ha ez a módszer beválna, 
mert az eddigi aggályaim elmúl
nának. A másik fontos kérdés, 
hogy a kontroll lehetőségei adot
tak-e vagy sem. A pillanatnyi 
előterjesztés alapján a művelő
dési és a városfejlesztési bizott
ság hatáskörébe fog kerülni en
nek a televíziónak a felügyelete. 
Hivatalból kötelességem vállalni 
az ebben való részvételt, mint a 
városfejlesztési bizottság elnöke, 
de ha nem lennék az, akkor is 
szívesen megtenném, csupán a 
lakosság érdekében. 

Tarczi Csabáva l a képviselő
testületi döntés után beszélget
tem a helyi televízió helyzetének 
alakulásáról. 

- Mintegy másfél éve indult az 
ügy a televíziózással kapcsolat
ban, és ilyen hosszú előzmények 
után most érkeztünk el a konkrét 
megvalósuláshoz. Én '93-ban 
kértem műsorkészítési engedélyt 
a minisztériumtól abból az el
gondolásból, hogy a lakosságnak 
szüksége van helyi híreket közlő 
műsorra. Sajnos a stúdiótechni
kának az anyagi feltételei nem 
voltak biztosítva. Mivel az ön
kormányzatnak is érdeke a helyi 
televízió létrehozása, célszerű 
volt ezt közösen kialakítani. Az 
önkormányzat anyagilag támo
gatta az ügyet, én - más helysé
gekben működő televíziókkal 
tartva a kapcsolatot - kísérleti 
híradókat szerkesztve megpró
báltam a maximumot megtenni 
azért, hogy ez a televíziózás 
megindulhasson. 

- Ön szerint mi volt az oka, 
hogy ilyen sokáig nem sikerült 
közös álláspontra jutni? 

- Sok apró dolog fékezte az 
ügyet. Az egyik legfontosabb 

szerintem, hogy pénzügyileg 
rossz irányból közelítették meg 
egyes képviselők a kérdést. Itt 
nem azt kell vizsgálni, hogy mi 
marad a vállalkozó zsebében, ha
nem azt, hogy ezért a pénzért mit 
nyújt a városnak, mennyire kép
viseli a polgárok érdekeit. Nagy 
Kálmán úr kérésére én ismertet
tem a részletes belső költségve
tést, ebből leszűrhető volt, hogy 
én mennyit fogok „szakítani" a 
helyi televízión, ha ez egyáltalán 
annak nevezhető. Itt anyagi 
irigységről van szó. A hasznot, a 
pénzt i r igyl ik, a munkát, ami mö
götte van, azt nem. Nem hiszem,, 
hogy egy ráfizetéses vállalkozás 
a város fejlődését segítené. Sze
mélyem ellen irányuló támadási 
kevésbé kaptam, bár volt olyan 
képviselő, akinek a hozzászólá
sakor úgy éreztem, hogy bármi 
más lehetőség jobb volna, mint 
az általam kínált megoldás. Ügy 
tűnt, mintha nekem szégyenkez
nem kellene azért, hogy rendel
kezem a szükséges háttérrel és 
ezt az ügyet támogatom. Problé
ma adódott az időpontokkal is. 
Ezt furcsának találtam, hiszen 
másfél éves munkál kértek a pá
lyázótól. Hat-hét hónap alatt be 
lehet indítani egy televíziót, el le
het fogadtatni a közvéleménnyel, 
aztán kiírni egy újab bpályázatot. 
Én ezt nem tartom etikusnak, 
ugyanis a legtöbb munka a do
log beindí tásakor van. M i mu
lassuk meg, járassuk be a hír
adót, kínlódjunk a legjobb meg
oldáson, hogy a következő stáb 
a készbe beleülve learassa a si
kereket? Nem hiszem, hogy 
ilyen féléves munkára bárki 
vál lalkozna. 

- A képviselő-testület végül 
másfél éves időszakot szavazott 
meg a műsorkészítésre. Hogyan 
tovább? 

- A koncessziós szerződés 
megkötése következik, ami má
jusban remélhetőleg megtörté
nik, így a hónap második felé
ben, de legkésőbb a jövő hónap 
elején indul az adás. Kéthetente 
hétfőn egy legalább félórás, helyi 
témákat feldolgozó műsort, híre
ket, tudósításokat láthatnak a né
zők. A műsorkészítő stáb meg
van, egyrészt azok alkotják, akik 
a kísérleti adásokban is közremű
ködtek, másrészt új emberekre is 
számítunk folyamatosan, akik se
gítenek mindig újjá és változa
tossá tenni a műsort. M i készen 
állunk a műsorkészítésre és 
igyekszünk a maximumot nyúj
tani ez ügyben. 

Hajnal 
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]daúésjU^De2yz&sé2Javáéi munkáidról, beszámoló az egészségügyi alapellátás tevékenységéről 

Tudósítás a celldömölki képviselő-testület üléséről 
ÁDrilis 26-án tartotta újabb ülését az önkormányzat képviselő-tes

tülete A hosszúra nyúl t ülésen több mint 20 tárgyban döntöttek a 
képviselők. 

Makkos I s t v á n polgármester a lejárt határidejű határozatok veg-
haitásával kapcsolatosan elmondta, hogy a Marx utcai ravatalozó-

r . k i t e t t épület bérbeadásának ügye ismét kútba esett, mivel a 
"otenciális bérlő elállt szándékától. Ezért hasznosítási pályázat kiírása 
lenne a járhat út. Erről döntés is született, azzal, hogy a pályázatot 
legalább egy országos napilapban is meg kell jelentetni. 

Semmi konkrétum a kórházról 
A két ülés közöt t történtekről a polgármester elmondta, hogy a 

MÁV-val nem sikerült megegyezésre jutni a laktanya épületével kap
csolatosan. A kórházi férőhelyek csökkentéséről elmondta, a Népjó
léti Minisztériumban folytatott tájékozódás alapján még semmi konk
rétumot nem lehet tudni, így a felröppent híresztelések sem igazak. 
Régóta égető kérdés a szeméttelep környékének rendbetétele, ennek 
érdekében tárgyalások kezdődtek. 

Bárányi A t t i l áné dr. elmondta, hogy Alsóságon nyilvános részön
kormányzati ülés volt . Számos kérdés felmerült a polgárok részéről. 
Izsákfán falugyűlést tartottak, ahol a központi téma a gázvezeték 
kiépítése volt. Úgy tűnik, lesz elegendő jelentkező arra, hogy a hálózat 
kiépülhessen, és a megemelt hozzájárulási ár sem jelent majd külö
nösebb gondot. 

Ebben a pontban szerepelt a helyi tv-műsor indításának kérdése is. 
A testület úgy döntött , hogy Tarczi Csabával 1996. december 31-ig 
köt szerződést a műsorkészítésre. 

A körjegyzőség tavalyi munkájáról szóló beszámolót a jegyzőnő 
ismertette. Elmondta, hogy a hivatali apparátus munkája sokrétű tu
dást és komoly szakértelmet igényel. Igyekeztek az elvárásoknak 
eleget tenni, nagy erőfeszítések árán ugyan, de ellátták a rájuk háruló 
feladatokat. 

Betegellátás 4 és 6 óra között 
Az egészségügyi alapellátás tevékenységéről és helyzetéről dr. 

Bérdi G u s z t á v , veze tő főorvos szólt. Az előterjesztés és az ülésen 
elhangzottak alapján a testület elfogadta a beszámolót és megál 
lapította, hogy a rende lők jelenlegi ál lapotukban nem felelnek meg 
az előírt köve te lményeknek . Ezért, valamint a kórház funkciójának 
ismerete alapján korszerűsí tésüket , esetleg más helyre való átköl
töztetési tervet az érintettek bevonásával június végéig el kell 
készíteni. Utas í to t ták az intézményvezetőt , hogy a 16 és 18 óra 
között a betegel látást szervezze meg. Ugyanígy döntöt tek arról is, 
hogy a készenléti és ügyelet i díjazás problémáinak megtárgyalását 
az Országos Egészségbiztos í tás i Pénztár válasza után tárgyalni 
fogják. 

Néhány jelentős kérdésben döntöttek a folyó ügyek pontban is. A 
szakmunkásképző diákotthonának megszüntetésével kapcsolatosan 
Portschy T a m á s felvetette, hogy az épület további sorsáról is kellene 
tárgyalni. Varga Lász ló , az iskola igazgatója kifejtette, hogy a nor
matív támogatásból nem lehet fenntartani a kollégiumot, főleg ha 
tudjuk, hogy szeptembertől csak 8 lakója lenne. A testület egyhan
gúlag egyetértett a diákotthon megszüntetésével. 

Kimerítően a közvilágításról 
Döntés született a pénzügyi terv módosításáról, mivel a jóváhagyás 

éta több olyan kérésben döntés született, amely ezt a módosítást vonja 
m a g a után (hozzájárulás a magasperon építéséhez; hitelfelvétel ház
helyek kialakításához, Sághegy Étteremnél felmerült kártérítés k i f i -
3 ^ s e stb.). A döntés alapján a bevételi és kiadási főösszeg 7 233 285 

forinttal több lesz. A balatonrendesi üdülőtábor élelmezési nyers
anyagköltségét napi 180 forintról 220-ra emelték. Hosszas vitát és 
kompromisszumos megoldást hozott a közvilágítás karbantartásának 
kérdése. Az ülésen részt vevő Kovács Mihály, a Sárvári ÉDÁSZ-
kirendeltség képviselője elmondta, hogy az elektromos áram új ára 
nem foglalja magában a közvilágítási rendszer karbantartásának költ
ségeit, mint ahogy az régebben volt. Ezért fordultak az önkormány
zatokhoz átalányáras karbantartási szerződés megkötésére vonatkozó 
javaslattal (ez az ár Celldömölk esetében havi 182 ezre forint + 25 
százalék áfa lenne). Hanzsér Elemér, Karádi Mihály, Vinter József 
és Farkas Zoltán kérdéseire kimerítő alapossággal válaszolt, így a 
közvilágítás és annak karbantartásának szinte minden titkába beavatta 
a je lenlevőket . Az általános nézet az volt , hogy jobb lenne a tételes 
(tehát valós) javí tási köl tségek megfizetése , de erre az É D Á S Z 
egyelőre nincs felkészülve. Végül kompromisszumos megoldást 
fogadtak el a képviselők. A javasolt január l.-december 31 . idő
szak helyett február 1. és június 30. között i időszakra kötik meg 
a szerződést, és ennek lejárta után újra visszatérnek a kérdésre 
annak reményében, hogy az É D Á S Z haj landó lesz tételes szerző
dés megkötésére is. 

Önkormányzati területen virágüzlet létesítéséhez járult hozzá a tes
tület a Hegyi utcában, a területet tíz évre adták bérbe. 

Fordulat a gázcseretelep ügyében 
Újabb fordulat van a gázcseretelep ügyében. Ahogy azt már meg

írtuk, pályázat kiírása volt folyamatban a telep további működtetése 
érdekében. Tekintettel arra, hogy az illetékes szakhatóság véleménye 
alapján a működéshez 500 ezer-1 millió forintos felújítási ráfordítás 
szükséges (villámvédelmi rendszer és tárolótér padozatának felújítása 
stb.), és tudván, hogy a TÜZÉP Rt. új szemléletet alakított k i , a 
pályázat kiírásától el kell tekinteni. Elvi megegyezés született a TÜ-
ZÉP-pel arról, hogy ők veszik át a tevékenységet. így jobb feltételek 
mellett lehet beszerezni a palackos gázt, és felszabadul a mostani 
telephely, amit más módon lehet hasznosítani. A testület egyhangúlag 
elfogadta ezt a javaslatot. 

Erdélyi Antal lemondott egészségügyi és szociális bizottsági tag
ságáról, a megüresedett helyre Hanzsér Elemért választották meg a 
képviselők. 

Ismét napirendre került a PLUS üzletház építésének kérdése. Rö
videbb vita után a képviselők 11 igen, 4 nem és 1 tartózkodással 
elfogadták azt, hogy 10 millió forintért eladják a Vasvári Pál utcai, 
több mint 2700 négyzetméter nagyságú telket a H K K Hungária Kft.-
nek az üzletház felépítése céljából. A lakosság a tervekkel már az 
engedélyeztetési időszakban megismerkedhet. A cég képviselői meg
köszönték a testület bizalmát és ígéretet tettek arra, hogy az engedé
lyeztetési eljárás lefolytatása után számított hat hónap múlva felépül 
az áruház. 

Sághegy Étterem: végre vége? 
A Sághegy Étterem ügye a befejezéshez közeledik. A képviselő

testület az objektum hasznosítása érdekében pályázat kiírásával meg
bízta a polgármesteri hivatalt. 

Vitát váltott k i a Sághegyre vezető út alatti gyalogos átjáró álla
potának sürgős megjavítása. Az alsósági részönkormányzat képvise
lői szerint az elképzelés alapján tűi nagy teher nehezedik rájuk. Ja
vaslatuk szerint inkább a járdák építésére előirányzott Összegből f i 
zessék k i a javítást. A döntés alapján az ú t -h íd keretből 1,55 millió 
forintot fordítanak erre. így a már meghatározott keretből az alsósági 
városrész útépítési összegéből 800 ezer forintot használnak fel a ve
szélyesnek minősített aluljáró rendbetételére. 

Györe Géza 
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isis 
Portrék az egyházashetyei alkotótáborból (6.) 

Ridavics Gáborné iskolaigazgató 
Négy évvel ezelőtt, amikor a 

helyei művészeti tábor létrejött, 
először is biztosítani kellett a fel
tételeket: helyiségeket a szekci
óknak, szállást és étkezési lehe
tőséget a hallgatóknak, előadók
nak. Amikor Sellyei Gábomé 
ezekkel a problémákkal az iskola 
igazgatójához, Ridavics Gábor -
néhoz fordult, jó társra talált. Az 
i gazgatónő azóta is mindent 
megtesz a tábor zökkenőmentes 
működéséért. Róla szólunk most. 

* 

Ridavics Gábomé 20 évvel 
ezelőtt került a faluba, és már j ó 
ideje egyházashetyeinek vallja 
magát. 1974-ben végzett a Szom
bathelyi Tanárképző Főiskolán. 
Tíz évig volt helyettes igazgató, 
öl éve áll az intézmény élén. 

Amikor szakmai múltjáról, 
pedagógusi ars poeticájáról 
faggatom, egy nagyon plasztikus 
kép tárul elém. Az iskolavezető 
pedagógus mindig azon fárado

zott, hogy a városi és az iskolá
jába járó, gondjaira bízott falusi 
gyerekek oktatási-nevelési lehe
tőségei és színvonala között mi 
nél kisebb eltérés legyen. Ennek 
érdekében törekedett a minél 
jobb szakos-ellátottságra, szak
körök szervezésére, a tehetségek 
felkarolására, a hátrányos hely
zetűek felzárkóztatására. Azon 
igyekezett, hogy minél jobb kö
rülményeket biztosítson az isko
lájában. A gazdasági recesszió az 
Ő kezét is megkötötte. 

Az igazgatónő azonban nem 
siránkozik. Pályázatokkal igyek
szik „feltupírozni" az egyre ne
hezebben csordogáló forintokat, 
ö r ö m m e l említi, hogy tavaly 
sportszerbeszerzésekre nyertek 
el 50 ezer forintot, idén úszások
tatásra ugyancsak ötvenezret, és 
jelenleg is van egy pályázatuk 
KRESZ-park létesítésére. 

Ridavicsné örömmel vette a 
művészeti tábor beindításának 

gondolatát, s az első perctől máig 
lelkesen támogatja azt. Mondja, 
hogy az indulásnál szerencséjük 
volt, mert éppen akkor szerelték 
le a celli laktanyát, és megvették 
a vaságyakat, azokat állították be 
a tantermekbe, így tudták a szál
lást kialakítani. A maradék ter
mekben dolgozhattak az egyes 
szekciók. A napi háromszori ét
kezést a napközi konyhája bizto
sította. 

A második évtől javult a hely
zet két okból is. Egyrészt meg
üresedett a plébánia épülete, és 
itt tudták elszállásolni a hallgató
kat, másrészt pedig - közremű
ködésével - beindult Egyházas-
hetyén a falusi turizmus. (Nem 
véletlen, hogy a Vas megyei fa
lusi turizmus megalakulása a falu 
nevéhez kötődik, elnöke pedig 
Ridavicsné.) így tehát emberibb 
körülmények közé kerültek a 
hallgatók, több hely jutott a szek
cióknak, az előadókat és vendég

tanárokat pedig falusi házaknál 
tudták elhelyezni. 

A táborról úgy vélekedik, 
hogy az új színt hozott a falu hét
köznapjaiba. Munkájába egyre 
többen kapcsolódnak be a falu
beliek közül. Különösen népsze
rűek a kommunikációs tréningek, 
a szövés, a falukutatás, a hangu
latos házimuzsikálás és a záró 
hangverseny. 

Ha á tábor valamilyen okból 
elmaradna, már hiányozna, és a 
falu szegényebb lenne általa -
vallja. Völgyi L. 

T\ - GYULA ) 

VRAVUSKA GYULA 
épület- és bútorasztalos mester, 

faipari technikus 
Celldömölk, Batthyány u. 5. 

Telefon: 06-60-377-557, illetve: 
Celldömölk: 543 

Fűrészáruk, fenyő, tölgy, akác, nyár, ge- | 
renda, komplett háztetők, laminált lapok, I 
lépcsőlapok, korlátok, kerítéselemek, élfóli-1 
ák, faipari ragasztók, asztalosipari kellékek, j 
tetőléc, akác tűzifa gyártása, értékesítése. 

Telephely: Celldömölk-Izsákfa-Bokod | 

Uj üzlet nyílt május 2-án Celldömölkön, j 
a Sági u. 22. sz. alatt, a volt zeneiskola he-1 
lyén. | 

A fődíj egy sárvári iskoláé 

Ünnepelt az Apáczai Kiadó 
Április 29-én 11 órakor kezdő

dött a celldömölki Kemenesaljái 
Művelődési Központban az 
Apáczai Kiadó nagyszabású gá
laműsora, amelyre a legsikere
sebb könyvterjesztők voltak hi
vatalosak. 

A műsort Kalocsai Andrea, a 
Duna T V bemondónője vezette. 
A vidám, zenés megnyitóról a 
sárvári Regös Együttes gondos
kodott, Őket az Eötvös Loránd 
Általános Iskola tomászlányai-
nak balett-, illetve tornabemuta
lója követte. Ezután egy rövid 
irodalmi összeállítás következett: 
Berzsenyi Dániel, Radnóti M i k 
lós, Kosztolányi Dezső, Szép Er
nő műveiből hallhattunk váloga
tást a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola 
hallgatóinak tolmácsolásában. 
Majd a világötödik Savaria 
Tánccsoport néhány tagja muta
tott be standard és latin-amerikai 
táncokat. Maksa Zol tán fergete

ges humorát is élvezhette néhány 
percig a közönség, majd Budai 
Ilona népdalénekes és -oktató 
következett, aki egy - Bánát köz
ségi - népdalra is megtanította a 
lelkes pedagógusokat. A műsort 
a Sárvári Néptánckör Kulturális 
Egyesület néptánccsoportjának 
bemutatója zárta, a talpalávalót a 
Regös Együttes húzta. 

A műsor végén Esztergályos 
Jenő, az Apáczai Kiadó ügyve
zetője mondott köszönő szavakat 
kollégáinak, akik a könyvterjesz
tésben részt vettek/vesznek. Ez
után egymillió-háromszázhar-
mincezer forintot sorsoltak ki az 
ötszázezer forinton felül rendelő 
iskolák között. A nyolcvan nye
remény közül a százezer forintos 
fődíjat a sárvári Nádasdy Általá
nos Iskola nyerte. 

A színvonalas, mindenki ízlé
sét kielégítő gálaműsort svédasz
talos állófogadás tette még ünne
pélyesebbé. Losoncz Andrea 

Ne feledje: Új Kemenesalja kéthetente! 
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Ugye, te a mi jó anyánk vagy... 
Anyák napi felvételeink a Szalóky Úti Óvodában készültek 

Testvérfalu Szlovéniából 

Ostffyasszonyfai 
eseménynaptár 
Igen tevékenyek az ostf-

fyasszonyfaiak: dr. Mester-
házyné Jánosa Magdolna, az 
ostffyasszonyfai Petőfi Sán
dor Általános Művelődési 
Központ vezetője elmondta, 
hogy a kis falu negyvenhat 
véradóval dicsekedhet, ami a 
lakosság számához viszonyít
va nem csekélység. A kulturá
lis ténykedések terén sem tét
lenek: a közelmúltban tartot
tak olaszországi útibeszámo
lót, Gergely-járást idéztek, 
mely nagy élményt nyújtott 
kicsiknek, nagyoknak egya
ránt. Két falu, Ostffyasszony-
fa és a szlovéniai Csente kö
zött testvérkapcsolat jött létre, 
legközelebb az ostffyasszony
fai búcsúkor találkoznak. Az 
AMK igazgatója örömmel 
számolt be arról is, hogy rock 
V roll táncklub indult Cell
dömölk után náluk is. A falu
beli Zeneiskolások nagy sikert 
arattak koncertjükkel. Facse
mete- és cserjeültetési akciót 
szerveztek az iskolával, pályá
zaton nyert facsemetékből. 
Igen színvonalas előadást tar
tott április közepén dr. Gonda 
György főiskolai tanár a sok
színű Vas megyéről. Termé-
szeti-történelmi-kul túrtörté
neti beszámolót hallhattak az 
érdeklődők. Újszö vétség ké
peslapokon volt a címe Vida 
László képeslapgyűjtő kiállí
tásának. Reméljük, a jövőben 
is hasonló tartalmas munkáról 
számolhatunk be. 

losoncz 

Ma is időszerű írsz. 

Kérelem a lakossághoz 
Közelesen ötven esztendővel 

ezelőtt, a fenti címmel jelent meg 
a KÖZSÉGT ÉRTESÍTŐBEN az 
akkori nagyközségi vezetőjegyző
nek a lakossághoz intézett, ámde 
úgy látjuk, ma is időszerű kérése. 
Hasznosnak véljük, ha figyelem
mel a mai állapotokra, részleteiben 
közöljük, okulásul is, s a városunk 
iránti felelősség felébresztése érde
kében is. Idézzük a következőket: 

„A háború előtti Celldömölk hí
res volt a rendességéről, tisztaságá
ról. Ha az utas kiszállt a vonatból 
és szétnézett községünkben, meg
lepődött a község rendességéről, 
szépségéről, főleg pedig a nagy
tisztaságról. Valóban tiszták voltak 
az aszfaltos utcáink, mellék
utcáink, sőt a kültelkek utcái is. Fő
utcáinkat száraz időben öntöztük, 
sőt olajoztunk is már itt-ott. 

Jöttek a háborús esztendők, 
hogy kimondjuk őszintén, a község 
elöljárósága is engedett a maga ré
széről egy kissé, ezt azután észre
vette a közönség, Ők is hasonlókép
pen csinálták. így történt aztán, 
hogy hiba esett a régi szép és jó 
szokásokban, fokozta ezt a mind
jobban közeledő veszély is. 

Most Istennek legyen érte hála, 

békében élünk, tehát térjünk vissza 
régi szép és jó szokásainkhoz, te
gyünk rendet a portákon, tisztogas
suk házunk előtt a járdákat, az út
test feléig naponként, és ne várjunk 
hatósági közbelépést, főleg ne vár
junk rendbüntetést. Ez idáig kére
lem a lakosságunkhoz, szeretnénk 
ha meghallgatásra találna. 

A másik kérelem, ne kerék
pározzunk az emberek részére ké
szítettjárdákon. De szóljon ez a ké
relem a közintézményekhez is, te
rek, utcarészek fenntartóihoz. Vár
juk, óhajtjuk a fegyelmezés nélküli 
rendet, tisztaságot." 

A fentiekhez kommentárt nem 
fűzünk mára szóló üzenetként. 
Ámde úgy látjuk: hatóság és lakos
ság felelős városunk rendjéért s 
tisztaságáért, télben s más évsza
kokban is. Nem jó látni a kiürítet-
len kis szemétgyűjtőket (Tátra ut
ca-Kodály játszótér hónapok óta!), 
sem a hótól síkos járdák helyett út
testen közlekedőket, miközben au
tósok s gyalogosok részéről nem 
éppen imádságra kulcsolt kezek 
terjengenék az ég felé, s nem zsc-
lozsmák léleküdítő, békés hangjai 
szálnak a levegőben! Feleim! Rend 
lesz? Nádasdy Lajos 

A Celldömölk és Vidéke A F E S Z irodaházában 
(Celldömölk, Kossuth u. 15.) 

üzlethelyiség kiadó 
(a volt kisállatkereskedés helyén). 

Jelentkezés a szövetkezet főkönyvelőjénél. 

Emelkedtek 
az élelmezési 

költségek 
a balatonrendesi 
üdülőtáborban 
A múlt évben a teljes napi élel

mezési nyersanyagköltség 180 
forint volt. A képviselő-testület 
ezt — a tábor vezetőjének - kéré
sére, 220 forintra módosította. Ez 
22 százalékos emelést jelent, 
ami, ismervén az élelmiszerárak 
emelkedését, nem mondható túl
zottnak. Az új számítás szerint 
reggelire 33, ebédre 88, uzsonná
ra 22, vacsorára 77 forint jut. 

2-rsif 
Csak nyolc jelentkező 

Megszűnt 
a szakmunkásképző 

kollégiuma 
Április 26-ai ülésén döntött a 

celldömölki képviselő-testület a 
410. Sz. Ipari Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola diákotthonának 
megszüntetéséről. 1994-ben a 
diákotthon és a konyha együttes k i 
adásai több mint kétszeresét tették 
k i a bevételnek. A 20 fős kollégi
um a megye legkisebb kollégiuma 
volt. A jó bejárási lehetőségek kö
vetkeztében a jövő tanévben csak 
8 kollégista igényli az ellátást, 
akiknek lakhelye távol esik Celldö
mölktől. Részükre az önkormány
zat albérleti elhelyezést és hozzájá
rulást biztosít. A tanulók menzai 
ellátását és az alkalmazottak étkez
tetését biztosító konyha csökken
tett létszámmal tovább működik. 
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Vasútépítés világszínvonalon 
Havannák Celldömölkön olyan cégek, amelyek gazdaságosan működ

nek, a MÁVÉPCELL Kft. rründenképpen közéjük tartozik. Szerteágazó 
tevékenységük közül az egyik legfontosabb a dolog természetéből adó
dóan a vasúü pályaépítés. Az elmúlt rövid időszakban két idevonatkozó 
pályázatot is elnyertek a riválisok elől. Ehhez szükségük volt egy olyan 
cég partnerségére is, amelyik jelenleg Európában a legfejlettebb techni
kával kivitelezi ezt az egyébként rendkívül nehéz, költséges és időigényes 
munkát. Ez a cég az osztrák SWIETELSKY. 

Ez év januárjában a GYSEV vezérigazgatósága hirdetett pályázatot egy 
Sopron és az országhatár közötd szakasz átépítésére. Erről a szakaszról 
tudni kell, hogy rendkívül jelentős a forgalma, és az a megoldás volt a 
legkézenfekvőbb, amelyik a leggyorsabb. A SWIETELSKY cég olyan 
technikával rendelkezik, amivel a 32 napos, sok kellemetlenséggel járó 
munka három hétvégén megoldható. A MÁVÉPCELL kibérelte ezt a 
gépet és elnyerte a pályázatot. 

Söptel Józsefné, a kft. igazgatónője elmondta, hogy a nyelvi nehézsé
gek ellenére nagyon jó munkakapcsolat jött létre a két cég között, ezért 
további közös vállalkozások is elképzelhetők. A vasútépítő vonat bemu
tatására Franz Schagelt, a SWIETELSKY cég osztrák munkavezetójét 
kértük meg. A 80 méter hosszú, 600 LE teljesítményű gép egy művelettel 
kicseréli a sínt, a betonaljakat, ha kell elkészíti az alépítményt is. A 
munkafolyamat számítógép-vezérlésű, és monitoron keresztül bármikor, 
bármely munkafázis ellenőrizhető. A SUZ 500-as gép optimális körülmé
nyek között óránként 500 méteres szakasz átépítésére képes. A gyakor
latban jelenleg 250-400 métert teljesít. Üzemeltetése meglehetősen költ
séges, előnye a gyorsaságban van. 

Ottjártunkkor a gép Kónynál dolgozott. A laikus szemével a követke
zőket figyelhettem meg: 

A 200 tonnás sárga monstrum első kerekei a levegőben vannak, to
vábbhaladását lánctalpak biztosítják. Haladási sebessége olyan, mintha 
lassú csibeléptekkel mennénk. A régi és az új sín alatta látható egymás 

A NYUGAT Kereskedelmi 
Részvénytársaság eladja 

4177 m2-es telekingatlanát 
a rajta lévő 800 m2-es 

csarnoképülettel és 
60 m2-es konténer irodával 
(Szombathely, Bethlen Gábor u. 4.) 

Bővebb információt 
LENTI LÁSZLÓ irodavezető ad, 

a 94-312-935 telefonon 
munkanapokon 8-11 óra között. 

j i 
Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 
- fél oldal 
- negyed oldal 
- nyolcad oldal 
- tizenketted oldal 
- apróhirdetés 

13 000 forint+ 25% áfa 
7 000 forint + 25% áfa 
4 500 forint + 25% áfa 
3 000 forint + 25% áfa 
1 700 forint + 25% áfa 

300 forint + 25% áfa 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője 
Nagy Antal Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám 
alatti lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának 
ügyintézője. 

mellett. Ezek a sínek 240 vagy 320 méter hosszúságúak. Ahogy halad 
előre a gép, recseg, ropog minden. Nem is csoda, hisz erős „tüskék" 
segítségével egymás után tépi fel az elhasznált betonaljakat, és teszi he
lyére pontosan 600 milliméterre az újakat. A régi síneket fokozatosan 
feszíti felfelé, s akár egy óriási King Kong - , úgy bánik el a hatalmas 
vasakkal, betonokkal, bazaltokkal. Valami félelmetes erejű munkát végez, 
s mindezt milliméter pontossággal, és talán ez a kettő együtt a legcsodá
latosabb benne. A régi sín helyére szinte pillanatok alatt, mérnöki pon
tossággal odakerül az új sín, és már csavarozzák is le. A gép mellett 24 
tagú személyzet dolgozik, valamennyien osztrákok. Schagel úr kérdésem
re elmondta, hogy ez a gép, amit látunk, új, mindössze egyéves, a SUZ 
350-es modernebb változata. Nem kis csodálkozással vettem tudomásul, 
hogy az osztrákok már 20 éve ilyen technikával építik a vasútvonalaikat 

A MÁVÉPCELL Kft. jelenleg a Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom kö
zötti szakaszra nyújtott be pályázatot. Ha nyernek, valószínűleg ismét a 
SWIETELSKY-vel kooperálnak. 

Völgyi 

GÖRÖGORSZÁGI UTAZÁS 
7 éjszaka a KOS-szigeten. Előszezonban: 42 000 Ft/l hét, 59 700 Ft/2 

hét. Előszezon június 5-töl 12-ig, utószezon szeptember 25-től. 
Szezontan: június 1-19. között 49 800 Ft/l hét, szeptember 4-11. és 

11-18. között 74 400 Ft/2 hét. 
Főszezon: 56 400 Ft/l hét, 83 400 Ft/2 hét. Gyermekeknek 16 éves 

korig kedvezményt adunk. 
Bővebb felvilágosítást aSAVARIA TOURIST Celldömölki Kirendelt

ségén kaphatnak. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 12 óráig és 14-től 17 óráig. 

Akció a LÁSZLÓ KOCSMÁBAN! 
Minden szombaton árengedmény 
különböző borfajtákra. 
Badacsonyi olaszrizling, szürkebarát, 
kékfrankos 100 Ft/liter, 
nagyfröccs 20 Ft, kisfröccs 10 Ft. 
Cím: Celldömölk, Kodály lakótelep. 

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 
Celldömölk, Szentháromság tér 6. 

Élelmiszert és iparcikket 1 helyen! 

Figyelem, a játék folytatódik! 
Számoljon velünk együtt! 

• MEGÉRI 
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^közigazgatás lelke a településért tenni akaró ember 

Fél évszázad a köz szolgálatában 
A Vas Megyei Közgyűlés 1995 

márciusában hozott határozatával 
Horváth László köcski polgár
mester részére kiemelkedő köz
szolgálati munkájának elismerése
ként az Önkormányzat Szolgálatá
ért kitüntető oklevelet adomá
nyozta. 

-Polgármester Úr! Hogyan kez
dődött el és melyek voltak pályájá
nak, legfontosabb állomásai? 

+ Elöljáróban megjegyzem, 
hogy nem minden családi előz
mény nélkül való a pályairányult
ságom, hiszen nagyapám községi 
bíró volt Nagyköcskön. 1942-ben 
kerültem szülőfalum jegyzŐségére, 
ahol előbb népmozgalmi nyilván
tartó, majd 1945 áprilisától újjáépí
tési nyilvántartó lettem. 1948-tól 
két évig adóügyi ügyintézőként 
dolgoztam, és ezután kerültem 
Egyházashetyére tanácstitkárnak. 
1957. március 15-től ugyanezt a 
feladatkört töltöttem be Köcskön. 
1966 decemberétől 20 éven át újra 
Egyházashetyén működtem, és ér
dekes, hogy helyettem a feleségem 
lett a titkár Köcskön, aki különben 
korábban velem együtt a jegyzősé-
gen dolgozott. 1986-ban mentem 
nyugdíjba 44 éves szolgálati v i 
szonnyal a hátam mögött. 1990-
ben megválasztottak társadalmi 
funkciójú, tiszteletdíjas polgármes
ternek, és a celldömölki városkör
nyék egyik képviselőjeként a me
gyei közgyűlésnek, valamint pénz
ügyi bizottságának a munkájában 
is részt vehettem. Helyi viszonylat
ban rekordrészvétel mellett tavaly 
újra bizalmat szavazott nekem 
Köcsk lakossága. Tevékenységünk 
elismeréseként az előző időszak öt 
képviselője közül négyet újra dele
gáltak a szavazók a testületbe. Az 
új ciklusban érzésem szerint gyen
gült a kisközségek érdekképvisele
te megyei szinten: talán elég arra 
utalnom, hogy szombathelyi lako
sok a tízezer lakos alatti települé
sek listáján jutottak be a közgyű
lésbe... 

- Miként értékeli az önkormány
zatiság első négy évét? 

+ 1990-ben mindenekelőtt elvé
geztük a vagyonmegosztást, és a 
számlán lévő pénzeket arányosan 
elosztottuk az addig közös igazga
tású Borgáta, Egyházashetye és 
Köcsk között. Ingatlanmegosztásra 
nem került sor, csupán a helyei 
szolgálati lakásoknak vagyunk 
résztulajdonosai. Nyugodtan el
mondhatom, hogy - lehetőségeink
hez mérten - igyekeztünk élni az 
önkormányzatiság nyújtotta felté-

legfontosabb problémákat a min
dennapok gyakorlatában? 

+ Községünk helyzete bizonyos 
mértékben speciális és nehezebb 
azáltal, hogy a két településrészben 
külön-külön kell megteremteni és 
működtetni az alapellátást. Az ál
talános iskolásokra vonatkozó 41 
ezer forintos állami normatív támo
gatás 1993 óta egyetlen fillérrel 
sem nőtt: akkor Egyházashetyén 
57 ezer forintba került egy tanuló, 
ma pedig már 118 ezer forintba. 
Egyenként tehát 77 ezer forinttal 

telekkel: munkánk eredményeit 
hosszan tudnám sorolni a belvízel
vezetéstől kezdve a kapubejárók, 
középületek rendbetételén át a 
templomtornyok felújításáig. 
1994 júniusának elején tartottuk 
Köcsk zászló- és címeravató ün
nepségét (felvételünkön), ami k i 
sebbfajta szenzációnak számított 
a környékünkön. Heraldikailag 
annyira jól sikerült a címerünk, 
hogy a készülő Vas megyei cí-
memaptárban helyet követelt ma
gának a legszebb 12 alkotás kö
zött. 

- Sokan hangoztatják, hogy a 
saját intézményekkel, s főleg isko
lával nem rendelkező kistelepülé
seknek (amilyen Köcsk is) sokkal 
könnyebb elviselni a költségvetési 
megszorításokat. Mik jelentik a 

kell hozzájárulnunk a köcski gye
rekek taníttatásához, ami 18 fő ese
tén mintegy 1 millió 400 ezer fo
rintot jelent. Az óvodásoknál ha
sonló tendencia mutatható k i , és 
csupán ez a két tétel együtt már fel 
is emészti az alanyi jogon járó te
lepülésenkénti 2 millió forintot. 
(Ez utóbbi összeg 1990/9l-ben na
gyon sokat számított, de azóta sem 
emelték és napjainkban sokkal ke
vesebbet ér.) A rengeteg hozzájá
rulás, karbantartási-működtetési 
költség a felsoroltakon kívül leg
alább 5 millió forintot visz el a 
kasszánkból. Nem kívánok persze 
csak panaszkodni, hiszen az elmúlt 
évről 3 millió 216 ezer forintos tar
talékkal kezdhettük az új pénzügyi 
esztendőt. 

- Köcskön érzékelhető-e a sze

mélyi jövedelemadó helyben mara
dó részének harminc százalékról 
harmincötre való növelése? 

+ Számunkra ez abszolút sem
mit sem jelent, de talán még az öt
ven százalék sem segítene... Olyan 
alacsony az egy lakosra eső jöve
delemszínvonal, hogy az államnak 
kell kiegészítést adnia a minimális 
szint eléréséhez. 

- Mennyi Köcsk éves költségve
tése? 

+ Az állami hozzájárulás és a 
saját bevétel 8 millió 800 ezer fo
rint, ehhez jön az említett tartalék. 
A nehezebb körülmények között 
idén is szeretnénk legalább 15 szá
zalékos maradvánnyal zárni az esz
tendőt, mert terveinkhez (gázprog
ram stb.) feltétlenül szükség lesz 
azonnal mibolizálható tőre. A kö
zösség pénzével gazdálkodni kell 
és nem felélni azt: mi jobbnak lát
tuk, ha tartósan lekötjük egy részét, 
s így jutottunk 650 ezer forintos 
kamatbevételhez. 1995-ben nagy 
dolgokba nem vághatunk bele: ter
veink közül a polgármesteri hivatal 
tetőzetének megjavítása említhető. 

- A lakosság kötődését a telepü
léshez az anyagi feltételeken kívül 
jelentősen fokozhatja a sokszínű 
közösségi élet... 

+ A lehetséges példák sorából 
csak egy-két dologra szeretnék 
utalni. 1993-ban Köcsk lett Vas 
megye legjobb véradó községe. 
Országos hímévre tettünk szert az
zal, hogy a falu lakosságához mér
ten nagy létszámú polgár
őrségünknek köszönhetően rend és 
biztonság van településünkön. 361 
fős népességünkből minden ötödik 
ember polgárőr! A sportot illetően 
megyei szinten is eredményesen sze
repelnek versenyzőink a különböző 
szpartakiádokon, és az egyházashe-
tyei focicsapat felét mi adjuk. 

- A számos rendszeren átívelő 
közszolgálati életút alapján milyen 
összegző tapasztalatot tudna meg
fogalmazni? 

+ Bármilyen formában működ
jön is a közigazgatás, az gésznek a 
lelke az adott településért lenni 
akaró, tevékenysége révén a lakos
ság támogatását kiérdemlő ember! 

Németh Tibor 

Díjak Kőszegről 

Németh Gyula jó borai 
Az április 23-24-én lariott Vas megyei borversenyen, amelyet a 

Szőlő Jövések Könyve emlékünncpségén rendeztek Kőszegen, Né
meth Gyula sághegyi bortermelő szerezte meg az összpontszámok 
alapján a második helyet. Az 1994-es évjáratú olaszrizling bora arany
érmes lett, míg a kékfrankossal ezüstérmet szerzett. Ugyancsak ezüst
érmes lett az 1991. évből való olaszrizling óbora. 

AGRO-ENTA K F T . 
Tsz-ek, kisgazdák figyelem! 

MT2V50, 80, IFA, T25, T - Z - 4 - K erőgépalkatrész szaküzlet 
(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 

A környék legolcsóbb árai! 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tóí 16 óráig. 

Telefon: 06-60-376-768 « Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
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: : Evangélikus hittanosok sikerei 
Hetek óta jó hangulatban, 

tartalmasán töltötték együtt az 
idejüket péntek délutánonként 
az evangélikus hittanosok leg
jobbjai: készültek az Országos 
Bibliai és Hittanversenyre. Az 
első fordulóban írásban kellett 
megoldani feladatot, kérdések
re válaszolva. Valamennyi celli 
névre szóló levélben értesülhe
tett arról, hogy április 22-23-án 
részt vehet a második forduló
ban, Piliscsabán. A lelkes kis 
csapat névsora: Ball Veronika, 
Lócsi Levente, Verebes Zsolt, 
Németh Nikoletta, Farkas Bog
lárka, Seregély Eszter, Tóth 
Adrienn, Tóth Szilvia, Szíjártó 
Éva, Vesztergom Nóra, Kasza 
Sándor, Kovács Krisztián, 
Pécz Lilla, Portschy Dániel, 
Pécz Tibor, Bedy Csilla, 
Portschy Szabolcs. 

Az előre kiküldött bibliai ré
szeket közösen dolgozták fel. A 
verseny időpontjához közeled
ve az izgalmat növelte a nem 

várt vasúti sztrájk. Csütörtökön 
még reménykedtek a tárgyalás 
sikerében, pénteken már kevés
bé volt biztató a helyzet. De a 
kis csapat nem adta fel. Hitte és 
tudta, menniük kell! Valóban, 
kár lett volna megriadni, le
mondani a verseny örömeiről. 
Közel 200 versenyző között na
gyon szépen dolgoztak a celli-
ek. Az eredményhirdetéskor a 
vármái nagyobb meglepetések 
érték őket. A 12 állomásnál ko
moly, de nagyon változatos fel
adatok várták a résztvevőket. 
Különböző helyről érkező 
gyermekek voltak csapatokban, 
de saját névjegyüket, gyüleke
zetük nevét magukon hordva. 
Az országos 3. csapatban 
Portschy Dániel, Pécz Tibor, 
Portschy Szabolcs részesülhe
tett szép tárgyi jutalomban. A 
2. csapat legjobbjai között: Ló
csi Levente és Verebes Zsolt 
nevét hallhatták. Szintén tárgyi 
emléket kaptak. 

A cel ldömölkiek számára 
nagy meglepetés volt, ami
kor felolvasták azok nevét , 
akik a nyáron egy hétre utaz
hatnak a szlovákiai Bajmócra, 
mert köztük van Pécz L i l l a 
cel ldömölki , jelenleg még a 
Gáyer iskola hittanosa, aki az 
írásbeli munkájáért , ottani 
szerepléséért részesült e na
gyon szép jutalomban. (Szep
tembertől tanulmányait a sop
roni Berzsenyi Dániel Evan
gélikus Gimnáz iumban foly
tatja.) 

Valamennyi tanulónak kí
vánjuk Isten áldását további 
életükre! Tapasztalják meg 
sokszor a gondviselő szeretetét, 
függetlenül a külső körülmé
nyektől. 

(A versenyre felkészítette, 
kísérte a tanulókat: Kiss Judit 
gyülekezeti munkatárs, hitokta
tó. A kitartó vonatozáson jó 
„kísérő" volt: Vesztergom 
Gyula, édesapa.) 

A zsoltárokat éneklők békét szereznek 
A református gyülekezetben a 

svájci Reinach egyházközség 
tagjai vendégeskedtek lelkipász
torukkal együtt egy héten át. A 
vendéglátást lezáró búcsúvételt 
templomi hálaadással fejezték be 
április 23-án este 6 órakor meg
tartott együttlét alkalmával, f i 
gyelve Pál apostol serkentésére: 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki 
énekekkel, hálaadással énekelje
tek szívetekben az Istennek. Ezt 
a búcsúzást tette még emlékeze
tesebbé, melegebbé, lelkileg is 
összeforrottabbá közreműködé
sével a városunknak már sok örö
met és dicsőséget szerzett Liszt 
Ferenc Kórus Süle Ferenc kar
nagy vezetése mellett. Az Ő ajku
kon is el búcsúzásképpen meg
zendült kórusműveket öröm volt 
hallani. Élő orgonasípok szépsé
gesen szép hangjai töltötték be a 
templomot és csordultak bele az 
emberi szívekbe. Egy szépen 
zengő, élő orgonát hallottunk. Az 
orgona a zene világában soha 
meg nem kérdőjelezett, szilárd 
vélemény szerint: a hangszerek 
királynője. Mennyi hang, mennyi 
szépség, mennyi szín, a regiszte
rek, változatok, a különféle hang
színű és jellegű hangok, színeze
tek sokfélesége. Ennek a kórus
nak az előadásában elhangzott 
művekben, ennek az élő orgoná
nak a sípjain minden szerző al

kotása a szerzője által megálmo
dott, szövegbe és hangokba öl
töztetett üzenete méltóképpen, 
valós tisztasággal szólalt meg. 
Vox humana - emberi hang -
széles skálájában emberi szívek 
szólaltak meg, emberi szíveket 
melegítve, nyugtatva, láthatatlan 
fonállal egybekapcsolva. Vox 
cölestis - az égi hang - lágyan, 
selymesen száll, mintha égi har
mat hullna, friss, meleg, éltető. 
Nem előadtak! Krescsendó és 
dekrescsendó váltakozásával 
újultak, épültek, égbeemelkedtek 
és nyugszanak el békésen emberi 
szívek templomában az áhítat 
felemelő érzései. Jó volt ebben 
részesnek lenni, majd utána mé
lyen belegondolni: habár manap
ság szörnyű hangok pokoli vi j jo-
gásai hallatszanak is, „Az Úr Is
ten őriz engem, / mert az ő zász
laját zengem. / ... S kell, hogy az 

Úr áldja, védje, aki azt mondja: 
Béke." (Babits: Zsoltár gyermek
hangra) - Az énekkar szolgálatát 
méltóképpen színesítette, gazda
gította Czupor Attila trombita-
szólója Bejczy Károlyné szak
avatott orgonakíséretével. Kö
szönet illeti Gosztola Tündét, k i 
az énekkar szolgálatánál adódó 
orgonakíséretet látta el kiválan és 
mértéktartóan. 

Befejezésképpen a búcsúvétel 
igeszolgál alát a reinachi refor
mátus gyülekezet lelkipásztora, 
Christoph Herrmann végezte, 
bibl iamagyarázatában rámutat 
va a keresztyén hívő magatar tás 
példaértékű, múlhatat lanul 
szükséges voltára. A kölcsönös 
ajándékok átadása után, a hely
béli gyülekezet szeretetven
dégségen látta vendégül az 
Összes jelenlévőt. 

Nádasdy Lajos 

Egyházi hír 
A református gyülekezetben má

jus 13-án, szombaton este hat óra
kor templomi egyházzenei est lesz, 
a Kispest-Róza téri református 
gyülekezet ifjúsági zenekarának 
részvételével. A május 14-i vasár
napi istentiszteleten az igehirdetés 
szolgálatát Ablonczy Kálmán, a 
zenekarral együtt Celldömölkre ér
kezett lelkipásztor végzi. 

Anyakönyvi 
hírek 

CELLDÖMÖLK 
Születés: Rákóczi Zsolt Ferenc és 
Pázsi Tímea fia: Zsolt Ferenc, Polák 
László és Somogyi Andrea leánya: 
Vanda, Kozma Sándor és Mayer I l 
dikó leánya: Krisztina, Tánczos Csa
ba és Soponyai Veronika fia: Balázs, 
Karvalics László Csaba és PethÖ 
Tünde fia: Krisztián. 
Házasság: Baturin Erzsébet és Klatz 
Ferenc, Asbóth Zsófia és Major Ta
más, Kovács Katalin és Tóth János, 
Gerencsér Melinda és Simon Attila, 
Egyházi Anikó és Bognár Attila, Csi-
te NÓra és Kiniczky István, Bolla Ka
talin és Tóth Árpád, Márkus Etelka 
és Fáró Jenő. 
Halálozás: Kovács Józsefné Holpert 
Mária, Halmosi László Jenő, Winkler 
Anna, Dénes Györgyné Laczd Julian
na, Cságoly János, Horváth Gyuláné 
Kolonics Mária Aranka, Szabó Lász
ló, Tóth Kálmánné Koronczai Vilma, 
Deé Jánosné Pál Ilona, Kovács Imre. 

KENYÉRI 
Születés: Tóth Gyula és Pál Ilona 
Szilvia leánya: Ivett, Horváth István 
és Kránitz Szilvia fia: Máté. 

BOBA 
Születés: Porkoláb Sándor és Hor
váth Andrea Ibolya leánya: Adrién, 
Hegyi ErnÖ József és Szálai Valéria 
fia: Csaba. 

K E M E N E S M A G A S I 
Születés: Veszprémi Roland István 
és Horváth Zsuzsanna fia: Máté Ro
land. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Rába Tivadar és Nagy Be
atrix fia: Bálint. 
Halálozás: Ertényi József. 

T O K O R C S 
Halálozás: Csótár Józsefné Almási 
Anna. 

OSTFFYASSZONYFA 
Halálozás: Balogh LajosnéTóih Ro
zália. 

VÖNÖCK 
Halálozás: Barti Mihályné Pethő 
Anna. 

NAGYSIMONYI 
Halálozás: Körhöcz Jenóné Sümegi 
Rozália. 

CELLVO KFT. Üzemanyagkút, 
Kolozsvári u. 16. - Volán-telep. 

Nyitva: 0-tól 24 óráig 
92-es benzin 94 Ft/liter, 

gázolaj 76 Ft/liter 
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Májusban indul útjára a gombavadász 
Sokféle szenvedé lyünk van. 

Nem feledkezhetünk meg azok
ról a csodála tos emberekről , 
akik hobbijuknak időt és fárad
ságot áldozva é lményszámba 
menő eredményeket produkál 
nak. Mert hát ugye csendes, hí

resztelés nélküli sikerek is van
nak. 

Újra itt a tavasz, felélénkül a 
természet, langyos, nevelő máju
si esőnek örülhetünk. Ilyenkor 
megindul a gombavadász, a sok
szor megcsodált , termé

szetszerető ember. Szántó L a 
jos. Ismert helyeire jár, és nem 
egyszer meglepő, szenzációs 
eredményekkel büszkélkedhe
tett. A horgász rekordjai és más 
sikerek az újságok hasábjain hí
resülnek. Néha a gombakirályok
nak is sikerül ez. Lajos barátunk 
- hegyi nevén Kispajtás - szor
galmas mindennapi munkája 
mellett hódol a gombászásnak. 
Képünkön egyik sikerét mutatjuk 
be - a pöffetegek társaságában 
látható. Különben a rétek, erdők, 
virágok megejtóen ragaszkodó 

embere, keres és mindig talál -
ezért sikeres. DJ. 

Emlékbélyegzések a Sághegyen 
Jeles alkalmakkor - a gyűjtök és a filalélia megszállottjainak 

örömére - postahivatal működik a Sághegyen, amikor emlékbélyeg¬
zés is van. Ezek sorából három esemény emelkedik ki: a sághegyi 
tájvédelmi körzet létrehozóba - 1975. május 14.; Eötvös-évforduló 
-1991. szeptember 28.; a Trianoni Emlékmű hatvanadik évfordulója 
és Habsburg Ottó látogatása -1 9 9 4 . szeptember 21. DJ. 

Hősök napi futás 
1995 

A korábbi évek hagyományait követve is
mét megrendezi az Eötvös Loránd Általános 
Iskola és az Eötvös Diáksport Egyesület a 
Hősök napi futást, melyre 1995. május 27-én 
9 órai kezdettel kerül sor a következő kate
góriákban: alsó tagozat: fiú, lány; felső tago
zat: fiú, lány; gimnazista és felnőtt: férfi, nő. 

Nevezni fél kilenctől a József Attila út vé
gén lehet Nevezési díj: gyermek: 30, felnőtt 
50 forint. 

Nyolc óra negyvenöt perckor rövid megemlé
kezés és koszorúzás lesz mindkét emlékműnél 

A rendezvény védnöke: Makkos István pol
gármester. 

A rendezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak! 

Gázvezetéket fektettek, ezúttal a Kossuth utca vas
útállomás felöli végénél. A munkálatokkal járó 
akadályt a járművezetők fegyelmezetten vették tu
domásul V. L. 

Bölcseletek 
MÁJUS az emberek érzelemvilágához leg

közelebb álló hónap, a természet megújulásá
nak, a virágnyílásnak örömszerző ideje. A gö
rögök Vénusznak, a szerelem istennőjének és 
oachusnak, a bor, a mámor s a szőlő istenének 
ünneplési időszaka; a rómaiaknál pedig Flórá
nak, a virágok és Majának, a termékenység 
istennőjének ünnepei voltak. Minden népnél 
kapcsolódott sokszínű szokás gyakorlata eh
hez a hónaphoz. A régi naptárakban Derek ha¬
V a > Pünkösd hava. Tavaszutó néven jelölték. 

evenen él a népi mondás: a májusi eső ara
nyat ér, némely hazai tájakon ezért kérték: 
^ } y i eső hulljon, hogy a kiskacsák lehajtott 

JeJjel úszkáljanak az ég alatt. Okosan kell mér

legelni a veteményezés munkájának, a palán
tázásnak végzését, mert a fagyosszentek le
csíphetik a veteményeket. 

A hónap első napjához régi vidám nép
szokások, népmulatságok, majálisok, kirán
dulások gyakorlata fűződik, s ez a nap a 
májusfa állításának ideje is. Éjfélkor, else
jére virradó éjszaka a legények a leányok
nak, választottjuknak állítottak májusfát, 
feldíszítve pántlikákkal, italos üvegekkel, 
szerelmi vallomásokkal, selyemkendőkkel. 
A szokás ma is megvan, itt nálunk Celldö
mölkön is! A fa kitáncolására a hónap vé
gén került sor. 

Piros pünkösd napján, amely rendszerint e 
hónapra eső sátoros ünnep, nálunk Ősi népszo
kások egyike a pünkösdi királyválasztás. Ez 
ügyességpróbákkal volt egybekapcsolva: bi

kahajsza, kakaslövés, bothúzás, lóverseny. A 
nyertes, a legénybíró egy évig a legények ve
zetője volt. Egy több évszázados daltöredék 
arra utal, hogy a pünkösdi király lovon ült: Jó 
legény, jó legény, jól megfogd a kantárt. Ne 
tipord, ne taposd a pünkösdi rózsát". A másik 
ősi népszokásunk a termékenységvarázslással 
egybekötött pünkösdi királynéjárás. Eszerint 
négy nagylány vezetett egy kicsi lánykát, a 
kiskirálynét, kinek kezében egy rózsaszirmok
kal tele kosárka volt. Megállva a házak előtt, 
a kiskirályné fejére fátyolt terítettek, s varázsló 
mondóka közben felemelték a kiskirálynét: 
akkora legyen a kendtek kendere, mint a kis
királyné! A felszalagozott, kendőkkel díszített 
májusfát sok helyütt bevitték a templomba is, 
de ezt a 18. században betiltották. 

Nádasdy Lajos 
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Megyei labdarúgó-bajnokság 
CVMSE-VasvárO:2 (0:1) 
Celldömölk: Zseli - NAGY A., Tarczi, Sebestyén N. , DÉNES, - Zá-

vecz. Varga, Jánosa, Molnár - Gyurák, Markos, 
Celldömölk, 500 néző. Mintha átok ülne hazai pályán a celldömölki 

csapaton: nem elég, hogy a sorsolás jóvoltából elvétve játszanak itthon, 
a legutóbbi tavaszi 180 perc alatt érintetlen maradt a vendégek hálója... 

Labdarúgó Magyar Kupa u ^ 
megyei selejtező I. forduló 

Boba-Jánosháza 1:0 
Alsóság-Ostffyasszonyfa 0:0 (továbbjutó: Alsóság) 
Nemeskocs-Hegyhát SE 1:3 
Mersevát-Nagysimonyi 5:2 

Lövészet 
A szombathelyi Homoki úti lőtéren lebonyolított Falusi Szpartakiád 

megyei döntőjén a férfiak csapatversenyében 289 köregységgel a Lábas 
Sándor, Körhöcz Attila, Hetyel Endre, dr. Györkös Péter összeállítású 
nagysimonyi együttes győzött 

NB Il-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzések 

Győri Vert ikál-CVMSE-Cellkolor 23:22 (9:11) 
Celldömölk: HARKÁLY - Kiss Z. (2), KÓSA (8), Darabos (3), Lud-

vig, BAGICS (8). Kiss Sz. (1). Csere: Tamás, Redőcs, Németh L. 
Egy szinte már megnyert mérkőzést engedett k i a kezéből a végig 

vezető celldömölki gárda. 
CVMSE-Cellkolor-Balatonfíired 21:26 (10:11) 
Celldömölk: HARKÁNY - Kiss Z. (5), Gócze (4), Kósa (4), Gulyás 

(1), Bagics (2), Tóth R. (5). Csere: Dénes, Fonyó, Ludvig, Kiss Sz., 
Darabos. 

Kiegyenlített első játékrész után a második félidő elején szerzett hét
gólos előnyt a Balaton-parti csapat, amelyet biztosan őrzött meg. 

Országos Serdülő Kupa 
CVMSE-FTC 16:27 (9:16) 
Celldömölk: Dénes - Döbrönte (1), Táncsics (2), VARGA (7), Lendvai 

(5), Horváth, Pozsonyi. Csere: Tamás, Szakái, Koronczai, Gyurák. 
A továbbjutási reményeiket elvesztett hazaiakkal szemben hen

gereltek a vendégek: a két együt tes nem volt egy súlycso
portban. 

Asztalitenisz 
C V M S E - H o n v é d Szondi SE 10:4 
Győz: Molnár B. 3/3, Máthé Gy. 3/2, Gáspár G. 3/2, Ölbei P. 3/2 

és a Gáspár-Ölbei páros. 
Ezzel a sima győzelemmel a celldömölki együttes megelőzte a 

bajnoki tabellán a székesfehérvári csapatot, és végeredményben 14 
ponttal a 7. helyen végzett az 1994/95-ös évadban. A gárda a kitűzött 
célt teljesítette: ősszel továbbra is az NB II-ben folytatják. 

A tavaszi fordulókban Gáspár, de különösen Molnár teljesítménye 
visszaesett, s ez döntően meghatározta a csapat összteljesítményét. 
Máthé nagyon gyengén kezdte a tavaszi idényt, de később sokat javult 
a játéka: jobb összpontosítással és nyugodtabb játékkal még többre 
lenne képes. Botfa csak ősszel játszott, és edzés nélkül csak ennyire 
volt képes. Ölbei Péter egyre jobb teljesítményt nyújtott tavasszal. 

Az április 30-án Cel ldömölkön lebonyol í to t t Kemenesalja Kupa 
asztalitenisz-versenyen az alábbi e redmények születtek: 

Újonc fiú egyéni: 1. Szekér Gábor (Ajka), 2. Németh Sándor 
(Szombathelyi Építők), 3. Németh Tamás (CVMSE), Sárai István 
(Bük). 

Serdülő fiú egyéni: 1. Szekér Gábor (Ajka), 2. Tekét Gábor 
(CVMSE), 3. Kiss Péter (CVMSE), Németh Sándor (Szombathelyi 
Építők). 

Ifjúsági fiú egyéni: 1. ö l b e i Péter (CVMSE), 2. Bicsák Attila 
(Nagykanizsa), 3. Vas Zoltán (CVMSE), Kiss Balázs (CVMSE). 

Férfi egyéni: 1. Ölbei Péter (CVMSE), 2. Fehér László (Pinkafeld), 
3. Boros Imre (Várpalota), Kurdi Róbert (Ajka) 

Férfi páros: 1. Máthé Gyula-Ölbei Péter (CVMSE), 2. Fazekas 
Nándor (Hévíz)-Fehér László (Pinkafeld), 3. Tekét Attila (Honvéd 
SE)-Balázs Gyula (CVMSE), Kurdi Róbert-Bálint Balázs (Ajka). 

Márkás ajándék az asztaliteniszezőknek 
A celldömölki asztali teniszsport egy évti

zed alatt önerőből a megyei bajnokság, majd 
az NB ü l megnyerésével eljutott az NB II - ig . 
Mindig visszatérő feladatot jelentett, hogy a 
szakosztály hobbiszintű asztalait versenyasz
talokra cseréljék le. Évről évre ígéretet kaptak 
az egyesülettől a vásárlásra, de soha nem j u 
tott rá pénz, ma pedig már egy minő
ségi versenyasztal ára 70-100 ezer forint kö
zött mozog. 

Az Új Kemenesalját | 
| a celldömölki családok j 

80 százaléka 
olvassa. 

| Érdemes benne hirdetni! 

Véletlenszerűen jött a megoldás: városunk 
volt lakója. Szabó K lá r a - aki Németország
ba ment férjhez egy asztaliteniszezőhöz - ha
zalátogatásai során eljárt a helyi edzésekre. 
Tapasztalta, hogy milyen mostoha körülmé
nyek között készülnek a celli játékosok a ver
senyekre. Felajánlotta a segítségét: az Ő egye
sületük két nemzetközi minőségű Jola-Rollo-
mat versenyasztalt (amilyeneken a dortmundi 
vb-t is rendezték) ajándékoz a CVMSE-nek. 
A celldömölki szakosztálynak az a feladat 
maradt, hogy a 900 kilométerre fekvő Mann
heim melletti Brühlből hazaszállítsa az asz
talokat. A fuvarozáshoz is érkezett önzetlen 
segítség a városunkban működő CELLCOMP 
Kft.-től, amely Németországba szállítja félkész 
termékeit. Az ingyenes hazaszállításért a 
CVMSE köszönetét fejezi ki a CELLCOMP 
Kft. vezetőjének, Ambrus Lászlónak és a 
SÁG-TRANSZ Kft. gépkocsivezetőjének, 
Hartmann Józsefnek. -bor 
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