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Civil közösségek, figyelem! 

Információs iroda 
nyílt a megyében 

Az Európai Unió Phare Mikro Program tá
mogatásával a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egye
sület és a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz
pont Nonprofit Információs és Szolgáltató Iro
dát (NISZI) hozott létre a Vas megyei alapítvá
nyok, egyesületek és nonprofit szervezetek te
vékenységének segítése céljából az MMIK-ban. 
Az iroda irányítja a tavaly első ízben megjelent 
Vasi Civil Címtár 1996-os adatgyűjtésének, a 
kiadványban való jelentkezésnek a munkálatait. 
A reprezentatív adattárba történő felvétel ha
tárideje április 15-e. 

Tájegységünkön Somogyiné Nider Ildikó he
lyi összekötő, a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont munkatársa tartja a kapcsolatot a községek 
civil szervezeteivel. Tőle kérhető a Vasi Civil 
Címtár adatlapja, illetve nála lehet érdeklődni a 
NISZI civil szervezetek ingyenes tanácsadó 
szolgálatáról. 

Ez utóbbi keretében jogi, pénzügyi kérdések
től a marketing-tevékenységen át a pályázati ta
nácsadásig és a térségi együttműködésig szám
talan gyakorlati kérdéskörről tájékozódhatnak 
és juthatnál; azonnal használható információk
hoz a civil szféra képviselői. 

A NESZI új információs havilapot jelenlet 
meg Vasi Nonprofit Híradó címmel, amelyhez 
a Vasi Civil Címtárban már szereplő és az 1996-
os bővített kiadásba jelentkező szervezetek térí
tésmentesen juthatnak hozzá 1996-ban. 

- bor 

3 Eljárt felette az idő... 

Búcsú előtt a telefonközpont 

Megemlékezés 
a honfoglalásról 

Április 14-én délután 4 órakor Millecentená-
rium a Kemenesalján címmel megemlékezés 
lesz a honfoglalásról. A polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében Szántó ímréné dr., tör
ténész a magyar nép eredetéről és a honfogla
lásról tart előadást. Ezt követően a római kato
likus templomban a Haydn vonósnégyes ad 
hangversenyt és ünnepi szentmise lesz. 

Közel ötven éve működik Celldömölkön 
az 1. sz. Postahivatal épületében a telefon
központ. A Dózsa György u. 2-ből 1949-ben 
költöztették át ide. A Dózsa utcaival mind
össze 100, az ittenivel 210 előfizetőt tudtak 
kiszolgálni akkoriban. Most 600 az előfizetők 
száma. Az idő azonban eljárt e technika lelett, 
s az igények is meghatványozódtak. A jelen
legi központ napjai „meg vannak számlálva", 
pár hónapon belül új, modem technika váltja 
fel az eddigit. A három műszakban ilt dolgo
zó 16 postai alkalmazottnak is megsziínik a 
munkahelye. 

I íagíirus S á n d o r n é , a postahivatal vezető
je elmondta, hogy minden dolgozójuk posta
forgalmi szakközépiskolai végzettséggel ren-

(Folytalás a 2. oldalon) 

A vendég: l ^ v z 

Szokolay Sándor 
Április 11-én (csütörtökön) délután öt órakor 

a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság ven
dége lesz Szokolay Sándor ismert zeneszerző. 
Előadásának - amit nyugodtan nevezhetünk 
vallomásnak is - a címe: Mit mondhat a XX. 
századi zeneszerző Istenről? A műsorban, 
amely az Ádám Jenő Zeneiskolában lesz, fellép 
a Liszt Ferenc Vegyeskar is. gy. 

Celldömölk és a százéves mozi 

Pattogatott kukorica ma is kapható 
Kevés adat maradt fenn arról, 

hogy az 1913-as nyitás után a 
celldömölki Apolló moziban mi
lyen filmeket néztek. Az viszont 
biztos, hogy nagy attrakció lehe
tett. A mai repertoárt átnézve azt 
állapíthatjuk meg, hogy nem pa
naszkodhatnak a kortárs látogatók. 

Jelenleg - valószínűleg egye
dülállóan az országban - Szikra 
Filmszínház néven működik a 
celldömölki mozi. Szervezetileg 
- a megyei mozivállalat felbom
lása óta - a Kemenesaljái Műve
lődési Központ része. 

- A KMK 1994. március l-jé
től vállalla a helyi mozi munká

jának, az irányítását. Miiyenek a 
lapasztalatok? - kérdeztük Vél
né Horváth Máriát, az intéz
mény igazgatóját. 

- Igen, önálló szakfeladatként 
mi végezzük a mozi üzemelteté
sét. Elmondhatom, hogy ez a tevé
kenységi forma a bevételekből el 
tudja tartani magát. Legjobb, ha er
ről néhány számadatot is mondok. 
1995-ben 101 filmet vetítettünk 
357 előadásban, ezeket körülbelül 
22 ezren nézték meg. 

-A mozilátogatási hagyomány 
töretlenül folytatódik? 

- Igen, azt mondhatjuk, hisz a 
mozi 261 férőhelye általában 

megtelik. Valamennyire megma
radtak a régi mozibajárási szoká
sok is. Van törzsközönség, nem
csak a gyermekek és a fiatalok 
látogatják az előadásokat. Lehe
tőségeinkhez mérten igyekszünk 
megtartani a közönséget. Heti hét 
alkalommal van vetítés, igyek
szünk minél változatosabb reper
toárt kialakítani. A filmeket és a 
hozzátartozó propagandaanyagot 
a Savaria Filmforgalmazó K f t - n 
keresztül szerezzük be. Elmond
hatom, hogy elégedettek va
gyunk a választékkal és sikerült 
korrekt viszonyt kialakítani a 
szállítókkal. Szerencsénkre az 

épület és a technikai felszereltsé
günk kielégítő, hisz a vetítők 
csak 15-20 évesek. A moziban 
dolgozó munkatársaim kellő ko
molysággal viszonyulnak a fel
adatukhoz, ennek köszönhetően 
rend és tisztaság van a moziban. 
Persze - mivel igen sok múlik 
rajta - a pattogatott kukorica mi
nőségét is igyekeztünk megtarta-
tu, sikerrel, 

- Van-e valami külön elképze
lésük a film századik évének meg
ünneplésére? 

- Külön programot nem készí
tettünk. A célunk, hogy minél 
újabb és jobb filmeket tudjunk 
bemutatni hálás és értő közönsé
günknek. Talán nem lenne ha
szontalan megírni a celldömölki 
mozi történetét, tanulságos lehet. 
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Megtörtént a cégbírósági bejegyzés 

Nyolcszáz fölé emelkedett a hegyközségi tagok száma 
A nehezen alakuló tavaszhoz, az eltérő felfogású emberekhez ha

sonlatos a hegyközség szerveződése is. Az elmúlt évtizedek alatt vég
bement kedvezőtlen változások még sokáig éreztetik hatásukat, külö
nösen akkor, ha a törvény sem egységcsen mérlegel. A hegyközségi 
élet elindításának feltételeként először azt kellett tisztázni, kik a bir
tokosai, a használói az egykor gyepűh belüli területnek, amit zártkert
nek hívunk. Sokan nem is gondolják, milyen idő- és munkaigényes 
feladat a nyilvántartások elkészítése, a közben felmerült problémák 
rendezése. A keddi fogadóórákon - máskor is - sokan keresték fel a 
hegyközség vezetőit a problémáikkal. 

Március 20-ával lezárult a belépők után igényelhető egyszeri támo
gatás meghosszabbított határideje. Ezért, illetve az eddigi tapasz
talatok összegezésére kértem a hegyközség két vezetőjét. 

Németh Gyula elnök elmondta, a telekkönyvi nyilvántartás szerint 
a hegy egész területe 2 379 586 négyzetméter. A terület 55 százaléka 
szőlő. A földrészek száma (helyrajzi szám) 1769. Ezt a számot meg
szorozhatjuk hattal, ebből a tulajdonosok számára lehel következtetni. 
Egy helyrajzi számon 1100 teleknek van 2-4 tulajdonosa. Egy hely
rajzi számon osztatlan tulajdonban 560 telek van 5-32 személy bir
tokában. Ez nagy gond, mert több tulajdonos területe nem éri el az 
50-100 négyzetmétert. Van olyan is, ahol 560 négyzetmétert 24-en 
birtokolnak, de előfordul 32 birtokos is... 

A megosztatlan birtokon levő tulajdonosok a legtöbb esetben nin
csenek kapcsolatban egymással, a szomszédok nem ismerik egymást, 
vagy nincsenek beszélő viszonyban. A tulajdoni lapon a lakásválto
zások nincsenek bejelentve. Sok tulajdonos arról sem szerzett tudo
mást, hogy a 4-5 évvel ezelőtt történt telekkönyvi felmérés milyen 
változásokat hozott a helyrajzi számokban és a tulajdoni területeken. 
Január óta mintegy 1700 postai értesítést küldtünk ki a hegytulajdo
nosok részérc, mellékelve a tájékoztató és bejelentő lapot, amit na
gyon sokan nem értékeltek kellőképpen. Nem vették figyelembe azt, 
hogy az állam 2 ezer forint egyszeri támogatást ad a belépők után és 
nagyon sokan az adatszolgáltatás, a változások bejelentése végett sem 
küldték vissza a bejelentő lapokat. Sokat segíthettek volna a tulajdo
nosi és lakáscímek helyesbítésében. 

A március 20-ai állapot szerint 804 tagja van a hegyközségnek, 
közülük 168-an aKissomlyó-hegyhez tartoznak. A belépés lehetősége 

továbbra is adott. A hegyközség vezetőségénél, az önkormányzat mű
szaki osztályán vagy a portán lehet nyomtatványokat kérni, de a 2 
ezer forint támogatást már nem kapjuk meg. 

Ismételten szerelnénk a zártkerti tulajdonosok figyelmét felhívni, 
a közös kiadásokhoz minden tulajdonosnak hozzá kell járulnia, figye
lembe véve azt is, hogy mint nem hegyközségi tagok, a járulékot nem 
fizették be. és nem kaptuk meg utánuk a 2 ezer forint támogatást. Az 
eddig beérkezett jelentkező lapok alapján tudja a vezetőség kiszámí
tani a - 50 fillér négyzetméterenként - tagsági költségeket, az ösz-
szegek befizetéséhez csekkel mellékelünk. Az eredményről tájékoz
tatjuk a tagságot. 

A hegyközség cégbírósági bejegyzése a napokban megtörtént, ezt 
követően a vezetőség jogilag is alátámasztott határozatokat hozhat. 

Hart marin József hegybíró szerint a törvény nem a tulajdonosok 
számában, hanem 1500 négyzetméter feletti területben „gondolko
dik". Bármennyi tulajdonos van egy helyrajzi számon, közülük egy
nek tagnak kell lenni. Kapcsolatépítés van folyamaiban a nagysomlói 
történelmi borvidékhez csatlakozás ügyében. Ott leszünk a hegyköz
ségi tanácsnak tagjai. Felvettük a kapcsolatot a Fertőhansági Nemzeti 
Park Tájvédelmi Felügyelőséggel, mert csak velük közösen lehel a 
Sághegyen a tájvédelemnek megfelelő fejlesztéseket - út, víz, villany 
- elvégezni. Tőlük is remélhetünk anyagi támogatást. Sokan felvetet
ték a villanyhálózat bővítéséi. A jelenlegi transzformátor több rákötést 
már nem bír el, új pedig komoly beruházást igényel. K. Gy. 

VASUDVAR CELL-FERR BT 
Drótlunatok: 150-es 25S Vtífui, 125-ns 210 Ft/fm, 100-as 190 Ft/fm 
Csőcsatorna: 590/2 fm, csatornatartóvas: 100 Ft/db. 
Csövek, zárt.szel vények, zárt és nyitott profilok, prufilacélok, lemezek, 
víz-gáz és központifOtési anyaguk l>ő választékban kaphatók! 

ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! 
Tel.: 06/60/376-307. Celldömölk, Petőfi S. u, I . 

Nyitva: H-P S-12.-ig 13-15-íj*, Sz S-12-ír. 

Búcsú előtt a telefonközpont 
(Folytatás az I. oldalról) 
dclkezik, igyekeznek valamennyiüket kép
zettségüknek megfelelően elhelyezni. Az v i 
szont koránt sem biztos, hogy mindannyiuk
nak Celldömölkön vagy a város közvetlen 
környékén tudnak munkát adni. A központ 
technikai része egyébként a Rábacom tulaj
donában van, a posta szerződés alapján látja 
el ezt a feladatot. 

Az itt dolgozók munkája nem irigylésre 
méltó. A munkaidő minden percében helyi 
kell állni. Lazításra nincs lehetőség, mert ha 
lelassulnak, a hívó már veri is a készülékel. 
Emellett bármily fáradtak és idegesek is, ud
variasnak kell maradniuk. (Bizonyára min
denki tud példát az ellenkezőjére is. de nem 
ez a jellemző.) 

- A legkritikusabb időszak reggel kilenc 
és délután 3 óra között van. Akkor szusszá-
násnyi időnk sincs-mondja Csótár Árpád -
né, Lenke, aki 1959 óla dolgozik telefonköz
pontosként. Érzi is a válla a hosszú szolgála
tot, hisz a kapcsolótábla magas, sokat kellett 
nyújtózkodnia a közel 40 év alatt. Ő a legré
gebbi központos, sok mindent megélt itt. 

Nem egyszer volt már „lelki segélyszolgá
lat", de sok Irágárságot is cl kellett viselnie 
faragatlan telefonálóktól. 

- Sajnos egyre többször előfordul az utób
bi időben, hogy ellopják a vczelékcl. Ilyenkor 
telefon nélkül marad egy-egy terület - mond
ja Németh Sándorné , Márta, aki közel 
annyi időt szolgáll a központban, mint Csó-
tárné. - Most éppen a jánosházi vonal hiány
zik. Hét településsel szűnt meg az összeköt
tetés. Ilyenkor se orvost, se mentől, se tűzol
tókat, se rendőri nem tudnak hívni az érintett 
községek mások felelőtlensége miatt - zsör
tölődik viszsafogottan. 

- Gyakran meghibásodik a nyilvános tele
fon is. Ennek mi az oka? - kérdezem a veze
tőn ől. 

- Minden esetben az, hogy nem rendelte
tésszerűen használják. Ilyenkor Szombat
helyről kell szerelőt kémünk, és ez sajnos 
időt vesz igénybe. 

- Miért nem lehel ilyenkor az itteni köz
ponton keresztül telefonálni? 

- Azért, mert mi nem tudunk a nyilvános 
fülkébe kapcsolni - hangzik a válasz. 

- A lakosság már nagyon várja a napot, 
amikor elkészül az új technika, önök hogy 
vannak ezzel? 

- Az egyik szemünk sír, a másik meg ne
vel. Örülünk, mert végre hozzánk is elér az 
új leclmika, s így sokan kapcsolódhalnak be 
a telefonhálózatba. A másik viszont sír, ami
kor az itt dolgozó munkatársainkra gondo
lunk - mondja Bagarusné. 

Valahogy így vagyunk ezzel mi is. Al ig 
várjuk mái', hogy megszólal jon a még néma 
lelefonkészü lékünk. Ugyanakkor kicsit 
sajnáljuk is a régit. Sajnáljuk, különösen 
akkor, ha arra gondolunk, hányszor segítet
tek ki bennünket a hölgyek, amikor nem 
tudtuk poniosan a hívott számot. A modern 
technika már nem fogja meglenni ezt ne
künk. 

Végezetül: Kedves telefonközpontos Höl
gyek! Köszönjük, hogy évtizedeken ál a nap 
minden órájában rendelkezésünkre álllak. s 
igyekeztek kielégíteni (lelejön)igényeinket. 
Kérjük, nézzék el, ha néha ingerüllek voltunk, 
mi is ezt tesszük viszonzásképpen. Kívánjuk, 
hogy az új leclmika beiktatása alán is találják 
meg mindannyian a számításukat, egyikük se 
maradjon munka nélkül! 

Völgyi L . 
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Elfogadták a város idei költségvetését 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Közmeghallgatással kezdődött a celldö
mölki önkormányzat képviselő-testületének 
legutóbbi ülése, március 27-én. A kissé 
hosszúra nyúlt gyűlésen számos jelentős do
loggal kapcsolatosan foglalt állást a képvise
lő-testület. Szó volt egyebek között az 1996. 
évi költségvetésről, a múlt évi pénzügyi terv 
végrehajtásáról, a sportkoncepcióról. 

Annak ellenére, hogy aránylag nagy számú 
érdeklődő jelent meg a közmeghallgatáson, 
amelynek a témája a költségvetés volt, a pol
gármester. Makkos István rövid bevezetője 
után érdemi vita nem alakult ki a tervezetről, 
módosító javaslat sem hangzott el. Néhány, 
a város vízelvezetési gondjaival kapcsolatos 
bejelentés után Futó István, a Polgármesteri 
Hivatal könyvvizsgálója véleményezte a ter
vezetet. Szerinte jó a hosszú távú stratégia, 
mivel a tőkejellegű bevételek befektetésre ke
rülnek. Ő is elfogadásra javasolta az idei költ
ségvetést. A képviselők egyhangúlag elfo
gadták a javaslatot. 

A két ülés között történtek közül a legfon
tosabb kérdés az 1997. évre szóló címzett és 
céltámogatási kérelem beadása. Kustos 
Lászlóné, a pénzügyi osztály vezetője el
mondta: ha a kórházi és a szociális otthoni 
pályázatot be akarják újra adni, dönteni kell 
arról, hogy az ott szereplő összeget az inflá
ciós szorzóval beszorozzák-e. Erdélyi Antal 
képviselő szerint inkább az alsósági gondo
zóház bővítését kellene szorgalmazni a lak
tanyában elképzelt szociális otthon helyett. A 
polgármester javaslata alapján a címzett tá
mogatási kérelmet csak a kórházi renoválásra 
adják be. A gondozóház bővítésére, a neve
lési segélyek összegére és az orvosi rendelők 
kialakítására szánt anyagiak érdekében a szo
ciális ellátási pályázatokon kell részt venni. 
Ezt a két javaslatot a képviselők egyhangúlag 
elfogadták. 

A következő napirendi pontban a múlt évi 

pénzügyi terv végrehajtásáról szóló jelentést 
vitatták meg és fogadták el a képviselő-tes
tület tagjai. Nagy Kálmán, a pénzügyi bizott
ság elnöke elfogadásra javasolta bizottsága 
nevében az előterjesztést. Szerinte sikerült 
egy igen nehéz évet simán átvészelni. A kép
viselők ellenvélemény nélkül fogadták el ezt 
az előterjesztést is. Az 5. napirendi pont az 
egészségügyi intézmények elhelyezésének 
kérdésével foglalkozott az önkonnányzati in
gatlanok hasznosításának felmérése kapcsán. 
A képviselők egyhangúlag elfogadták a hatá
rozati javaslatot, amely a Népjóléti Miniszté
riumhoz történő pályázat beadását, a függet
len szakértők által a helyiségproblémák fel
számolására történő javaslat megalkotását és 
az alsósági városrész rendelőivel kapcsolat
ban felmerült kérdések megoldásának egy le
hetséges változatát tartalmazza. Ez az utóbbi 
az áfész alsósági Iparcikk Boltjának megszer
zésére folytatandó tárgyalást jelenti (az el
képzelés szerint ennek az épületnek a helyén 
épülne az új rendelő). 

A következő pont hosszabb vitát váltolt ki . 
A téma a város sportkoncepciójának megva
lósítása volt. A szócsatát főleg az iskolai 
sportpályák használatának megszervezése 
váltotta k i . Annak ellenére, hogy a megvaló
sítási tervet elfogadták a képviselők, a pályák 
oktatáson kívüli használatának kérdésében 
nem jutottak egyezségre. 

A folyó ügyekben több mint 20 igen kü
lönböző kérdésben dönlöllck. Egyebek közölt 
egyezség szüleiéit arról, hogy a Kórház tá-
riiogatása érdekében a Kórházéri Alapítvány 
kuratóriumával közösen kérjék a lakosság 
anyagi támogatását. A határozat szerint az el
látási leriileten élő lakosok - lehetőségeikhez 
merten - átlagosan 500 forint évi hozzájáru
lást fizessenek. Ezt a javaslatot egy tartózko
dással elfogadták. Egyhangú döntés született 
viszont a lakossági tüzelóblaj-felhasználási 

támogatás kifizetéséhez szükséges rendelet 
megalkotásáról. 

A testületi tagok döntöttek az első osztá
lyos tanulócsoportok számáról is. Eszerint az 
Eötvös Loránd és a Gáyer Gyula nevét viselő 
általános iskolában egyaránt két tanulócso
port lehet, a Szent Benedek Római Katolikus 
Álialános Iskolában viszont egy. 

Mesteri községgel hatósági igazgatási tár
sulást hoz létre a város. Ennek alapján a mű
szaki, valamint az ipar- és kereskedelmi ha
lósági feladatok ellátását végzi a hivatal. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata 
alapján a képviselők elfogadták a lakásbérbe
adási címjegyzéket az 1996. évre. Döntés 
született a Református Egyházközösség in
gatlanvásárlási ügyében is. Ujabb fakivágási 
engedélyt adott ki az Önkormányzat, míg egy 
másik, hasonló kérelmet elutasított. Május 1-
jélől felmondták a Zsuzsa Butik bérleti jogát 
a Korona-foghíjra, amelyei autókereskedés 
céljára használtak. 

Nagy vita után egy ellenszavazattal elfo
gadták a MÁVÉP-CELL Kft. parkolóépítési 
kérelmét. Több képviselő környezetvédelmi 
ellenérzéseit, illetve a városi temetőbe való 
kijárás gondját hozta fel ellenvéleményül a 
gimnázium epülete mellett építendő parkoló
hellyel kapcsolatosan. 

Néhány kérelem, javaslat elvetésére is sor 
kerüli. Az első a VASBER által felajánlott. 
Vasvári Pál utcai üres lelek beépítése. 
Ugyanígy negatív döntés születelt két, ma
gánszemély által eladásra felajánlott ingatlan 
megvásárlásának ügyében is. 

Gyiirc Géza 

Ne feledje! 
Új Kemenesalja 

kéthetente! 

Gázavatás volt Izsákfán 
A gázláng december 12-én 

lobbant fel Izsákfán az első 
(hat) lakásban, s a hosszan tar
tó tél folyamán már több csa
lád élvezhette a földgázzal való 
fűtés kényelmét. 

A városrész vezetői március 
22-én ünnepélyes falugyűlés 
keretében mondtak köszöne
tet mindazoknak, akik a re
kordgyorsasággal elkészülő 
beruházás közreműködői vol
tak. 

Az ünnepi aktuson jelen vol
tak az ÉGÁZ vezetői, élükön 
Takács József üzletigazgatóval, 
a kivitelező KEMÉLYEP, köz
tük Győrök István főmérnök, 
valamint Celldömölk város ön
kormányzatának több tagja 

Makkos István polgármester 
társaságában. 

Farkas Zoltán, az izsákfai 
részönkormányzat vezetője 
nagy elismeréssel és dicsérőleg 
szólt mindazokról - az engedé-
lyeztetőktől a kivitelezőkig - , 
akiknek köszönhető, hogy egy jó 
hónap alatt megvalósulhatott a 
8,6 millió forintos gázközmű lét
rehozása a kis városi-észben. 

Makkos István és Takács Jó
zsef pedig a község lakossága 
előtt fejezte ki elismerését, 
hogy a nehéz körülmények kö
zött is tudtak áldozni azért, 
hogy a városi életmódhoz köze
lítsenek. Takács József meg
ígérte, hogy továbbra is a la
kosság megelégedésére igye

keznek dolgozni. Makkos Ist
ván pedig reményét fejezte ki, 
hogy a gázárak a privatizáció 
után sem emelkednek olyan 

magasra, hogy ismét az erdőre 
kelljen menni fáért azoknak, 
akik melegedni akarnak. 

V.L. 
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m. Molnár István kiállítása 
a Kemenesaljái Művelődési Központban 

Bensőséges és családias kiállí¬
tásmegnyitó színhelye volt a Ke
menesaljái Művelődési Központ: 
m. Molnár István festőművész 
tárlatát ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe Ambrus Lajos író. 
A műsort még érdekesebbé és 
változatosabbá tette Cukor 
György író és az Ádám Jenő Ze
neiskola növendékeinek fellé
pése. 

m. Molnár István 1953-ban 
született és városunk lakója volt. 
A festészetet autodidakta módon 
sajátította el. Az első kiállítás, 
amelyen láthatták a képeit, az az 
1977-ben rendezett Vasi Műhely 
kiállítása. A nyolcvanas és a k i 
lencvenes években számos egyé
ni és csoportos bemutatkozáson 
vett részt. 

A kiállítás április 21-éig te
kinthető meg. gy. 

Menyus 
A fiú, akit közvetlen diáktár

sai, pajtásai, barátai Mcnyusnak 
hívnak, napjainkban már beérett 

festőművész, s újra kiállítással 
jelentkezeti városunkban. Akik 
figyelhettük bátor nekiindulásál 
még nagyon fiatalon, tudjuk, 
hogy a megtelt űt nem volt. nem 
lehetett diadalmenet. Sokan 
megcsodáltuk színes, merész v i 
lágát, volt idő, hogy amolyan jó 
másolónak ítéltetett. Dc az elfo
gadható igazság az, hogy nem 
tudtak, vagy nem akartak mit 
kezdeni vele a korábbi időkben 
az „avatott" ítészek. Az viszont 
cáfolhatatlan maradi, hogy képei 
megállították a nézelődő! a közös 
tárlatok csarnokaiban. 

Valamikor, a hetvenes évek 
idején elindultunk a fővárosba, 
vittük a színes fotókat, amelyek 
a képeiről adtak ízelítőt. Szakte
kintélyek nézték meg, bizonyos 
kivárás után kimondták a lehan
goló ítéletet: moderneket másol
va követ (Tejbe aprított kenyér 

című naplómból, 1980. március, 
74. oldal). Furcsa egy mondat, de 
akkor görcsbe rándította az alko
tó kezet! És akkor valaki mégis 
megírta - őrzöm a nyomtatott 
írást - kövclkezclcs és megal
kuvás nélküli festészet, nem el
sősorban odaadást igényel. Kö
nyörtelen szembenézése, szóki
mondása, fanyar iróniája mégis 
vigasztal, védetté lesz; margaré-
tás kalap a félelem koponyáján. 

madárijesztő a hiány, a pusztulás 
seregélyei ellen". 

A művek már bizonyítottak, s 
az új látási lehetőség érzékelhe
tően többet elárul. 

A kiállítást méltató Ambrus 
Lajos és Cukor György minder
ről közvetlenül is vallottak m. 
Molnár István - megszokott be
cenevén - Menyus kiállításmeg-
ny hóján. 

Data József 

Ismét egy ritka példány 
A lapunk többször közzétett felhívása, amely a régi kemencsaljai 

dokumentumok Összegyűjtésére buzdította az olvasókai, sikeresnek 
bizonyult. A könyvtár állománya több, eddig még fel nem lelt pél
dánnyal bővüli. Az akció különösen érdekes „lelete" az a 12 régi 
celldömölki képeslap, amelyeket Ipsics Józsefné (Celldömölk, Esze 
Tamás u. 20.) ajándékozott a közgyűjteménynek. Ezek közül a -
feltehetőleg - legkevésbé ismertet közöljük. A rajznyomai színes 
lecluiikával készült, a lap postai bélyegzőjén az 1912-es évszám lát
ható. 

A könyvtár dolgozói ezúttal köszönik az ajándékokat és a máso
lásra rendelkezésre bocsájlott nyomtatványokat, egyúttal további ke
resgélésre, gyűjtésre buzdítanak mindenkit. Érdekes lehet minden 
nyomtatott és kézzel írt anyag, amely a Kemenesalján készült vagy 
vidékünkre vonatkozik. 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek Köcsk 

A lélekszám 1785-ben 654, az 
1800-as években 700 fölött, 
1960-ban 797 volt. Érdekes, 
hogy Kisköcsk lakóinak száma 
mindig magasabb volt, mint 
Nagyköcské. A falunak jelenleg 
356 lakosa van. 

Horváth László polgármester 
- L a c i bácsi - 1926-ban született 
Nagyköcskön. Elemi iskoláit 
helyben, a polgárit Sárváron vé
gezte. Szombathely, majd Buda
pest következett ezután, az 
Államigazgatási Főiskola. Ha azt 
mondjuk róla, hogy ízig-vérig 
köcski, azt is mondhatjuk, hogy 
ízig-vérig közigazgatási ember, 
aki 1942 óta dolgozik ezen a te
rületen. Kezdetben a köcski kör
jegyzőségen, mint népmozgalmi 
nyilvántartó, 1945-től újjáépítési 
nyilvántartó, majd adóügyi tiszt
viselő, 1950-tól hol Egyházashe-
tyén, hol Köcskön vb-liíkár. 
1986 óta nyugdíjas. 1990-ben és 
94-ben a falu népe polgármeste
révé választotta. Az alpolgármes
ter Rozsnyai Dénes. Képviselő
testületi tagok még: Bolla Jenő, 
líraunstein Tibor, Horváth Fe
renc és Lórántfy Tibor. Kör
jegyző: Molnár Anikó. Házior
vos: dr. Gonda Péter. 

Kisköcsk, Nagyköcsk... Hat
van éve a múlté, Köcsk az Köcsk 
- gondolhatnánk. Hogy mennyi
re nem így van, azt jelzi , amit 
Horváth László mond: 

- Nálunk mindenből keltő van. 
Két buszváró, két orvosi rendelő 
és könyvtár, két művelődési ház 
és tűzoltószertár. Csak polgár
mesteri hivatalból van egy, de 
a képviselő-testület tagjai is a 
két falurészből verbuválódtak. 
Igaz, ez dupla kiadást jelent, dc 
így mindenki szívében béke 
van, és ez megfizethetetlen. Az 
elmondottak nem vonhatók két
ségbe, hisz aki mondja, 70 éve 
él i t t . 

A falu meglehetősen eldugott 
helyen van a Sághegy árnyéká
ban, bár Celldömölktől mind
össze 6-8 kilométerre található. 
Ezt az eldugottságot oldotta ko-

KÖcsk községről az első írásos emlék 1237-bŐI származik , 
ahol K u c k u néven említ ik. Később Kechk, illetve Kewchk-ként 
írják. A legnagyobb a valószínűsége, hogy nevét Köcski Sán
dorról kapta, aki Károly Róbert idejében sokat tett a haza 
megmentéséér t , és 1324-től országbírói rangot viselt. 

A torok időkben sokat szenvedett a falu, teljesen szétlőtték 
ágyúkkal . Az emberek a közeli erdőkbe menekültek, s később 
- valósz ínű féleleniből - az erdőségekhez közeli területeken 
építkeztek. Vélhetően így jöt t létre a két Köcsk, Kis - illetve 
Nagyköcsk . A két Köcsköt legutóbb 1937. április 15-én egye
sítették. 

rábban a vásárosmiskei vasútál
lomás, napjainkban pedig a nyolc 
pár autóbuszjárat. Szükség is 
van rá, hisz a faluból naponta 
84-en járnak dolgozni Cellbe. 
Közülük legtöbben, szám sze
rint 42-en a vasúira és a Cell-
texbe. Természetesen az itteni 
emberek munkalehetőségét i l le
tően a jól m ű k ö d ő hetyei tsz a 
meghatározó. 

Köcsk korábban jelentős álla
mi gazdasági központ volt. A 
gazdaság 1949-ben 200 holdon 
alakult meg, cs ide tallózott Egy-
házashetyc, Kcmencspálfa, Bo¬
ba, Kemcneskápolna, Vásáros-
miske és Keléd is. Az ÁG meg
szűnése után megcsappant és 
eléggé elöregedett a falu lakossá
ga. A 356 lakosból 149 a nyug
díjas. Az iskolás- és óvodáskorú 
gyermekek száma mindössze 25. 

Új ház az utóbbi időben nem 
nagyon épült, pedig 100 ezer fo
rint vissza nem térítendő támoga
tással segítenék az első lakáshoz 
jutókat, és telkek is volnának. 
Harminc olyan ház is van a falu
ban, amelynek csak ideiglenes 
lakosa van. 

Mivel kevés az állandó lakos, 
a költségvetés is alacsony. Az el
múlt évben 11,4 millióból gaz
dálkodtak. Ebből 5,3 milliót kü
lönböző hozzájárulásokra fizet
tek k i . Az általános iskolás korú
ak 5, a középiskolások 7, a főis
kolások 8 ezer forint beiskolázási 

segélyt kaptak. Az óvodáskorű-
aknak 3 ezer jutott fejenként. Az 
önkormányzat 1,3 milliót költött 
rendszeres nevelési és szociális 
segél yekre. 

Mielőtt az elmúlt időszak 
eredményeiről szólnánk, el kell 
mondani, hogy a község a rend
szerváltás előtt sem volt hátrá-

könyvtárak Mecséri Mónika és 
Varga Krisztina vezetésével. 
Az utóbbi időszakban - talán eh
hez a hosszúra nyúlt tél is hozzá
járult - harminccal nőtt az olva
sók száma. 

Van valami, amire nagyon 
büszke ez a kis falu. Neveze
tesen, hogy 1993-ban Vas rae-

nyos helyzetben, elsősorban az 
ÁG jóvoltából, ezért különösebb 
bepótolnivaló sem akadt, inkább 
csak finomítani, felújítani kellett. 
Az önkormányzat minden ingat
lanhoz kapubejárót építtetett. E l 
végezték a belvízrendezést és a 
középülelek karbantartását. 
1994-ben zászló- és címeravatást 
tartottak. 

Köcskön 1963 óta rend
szeresen megrendezik az idő
sek napját. Egyik alkalommal 
Kisköcskön, másszor pedig 
Nagyköcskön. így szokás cz er
refelé. 

Bár viszonylag kevés a fiatal, 
azért rendszeresen részt vesznek 
a falusi szpartakiádokon. Leg
utóbb éppen asztali teniszben ér
tek el megyei 3. helyezést. Rend
szeresen rendeznek kistérségi 
sportversenyeket is. A hetyei fi.it- 
ball-csapatban 7-8 köcski játékos 
is helyet kap. 

Jó forgalmat bonyolítanak le a 

gye legjobb véradó községe volt. 
Ez az önzetlenség azóta sem 
csappant, az összlakosság mint
egy 10 százaléka ma is önkéntes 
véradó. 

Volt egy időszak, amikor ko
moly betörési hullám zavarta 
meg a falu hétköznapjait. Ennek 
megszüntetésére alakult meg 
1991-ben a polgárőrség 50 fővel. 
Hogy ez nem csak kezdeti fellán
golás volt, bizonyítja, hogy ma 
72(!) főnyi polgárőrség őrzi a 
köcski emberek álmát. Ezenkívül 
van ennek a falunak egy 12 fős 
önkéntes tűzoltószervezete is. Az 
pedig Önmagáért beszél, hogy c 
két szervezetnek minden 4-5. 
ember tagja. 

Köcskön a legnagyobb problé
ma jelenleg a gázfűtés megoldá
sa. A mikéntről a lakosság dönt 
majd. 

Völgyi László 

http://fi.it-
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A történelmi értékmentésnek folytatódnia kell 
Beszélgetés Erdélyi Jánossal 

Egy esztendeje Pacskovszky József 
fiatal celldömölki származású filmren
dezőt mutattuk be, akinek Esti Kornél 
csodálatos utazása című alkotását au
gusztus 2ö-án vetítette a televízió. Kö
vetkező nemzeti ünnepünkön, október 
23-án Az asszony című filmet láthatták 
az érdeklődők. A műnek ismét van ke-
menesaljai vonatkozása, mert a rende
zőpáros egyik tagja Dukán született. 
Ilyen véletlen egybeesés legfeljebb év
századonként egyszer fordulhat elő, hi
szen idén a mozi születésének centená
riumát ünnepeljük... Az alábbi beszél
getés felidézi a szülőföld meghatározó 
szerepét és Erdélyi János életpályájá
nak - kitérőktől sem mentes - állomá
sait. 

Dukán születtem 1955 őszén. Édesanyám 
mindhármunkat otthon hozott világra. Juliska 
néni, a bábaasszony érkezésemkor felkiáltott: 
„Atyaisten!" - amitől szegény anyám nagyon 
megrémült, gondolván hogy hibás vagyok. 
Pedig csak olyan 5 és fél kilós lehettem. 14 
éves koromig otthon voltam, és éltük a hat
vanas évekbeli falusiak tisztes, szép szegény
ségét. • 

Duka még a hatvanas-hetvenes években 
őrizte egykori paraszti kultúráját, erkölcséi, 
tartása volt az embereknek, az egykori Önálló 
parasztok önbecsülésével és hozzáértésével 
dolgoztak a tsz-ben. Az egész eleiemet meg
határozták azok a hosszú esték, amikor a 
konyhában hallgattam szüleim, nagyszülcim, 
nagybátyám véget nem érő történcicit ifjúsá
gukról, a kollektivizálás előtti paraszti világ
ról. A tisztes szegénységről, amikor azonban 
a maga ura volt az ember. Szüleim nem lettek 
tsz-tagok, mi azonban pontosan tudtuk, hogy 
a tsz-ben melyik ló kié volt, és a nagybátyám 
évekig dobolt egy kis szénát esténként egy
kori lovainak. Vica, nagyapám kis szürke 
kancája volt talán az utolsó, a legtovább élő 
ló az egyéni világból. Mondják, hogy Kelé-
den hordatták ki vele a trágyát és ott is pusz
tult el. Megsirattuk... 

Felcseperedve büszke voltam arra, hogy itt 
született Dukai Takács Judit, Berzsenyi mú
zsája, valamint hogy a nagynéném lakott egy
kori szülőháza helyén. Berzsenyi, Wesselé
nyi, Döbrentci Gábor szelleme egybeolvadt 
később az ifjú Weöres Sándorról szóló legen
dákkal, a Nagy László állal is emlegelett Kis-
kamondi Német Jóska vándorköltő költemé
nyeinek felidézésével. Talán hihetetlen, de 
még egy-egy szombat esli síró tárogaló-szó 
is itt van a fülemben... 

Tizenkél éves voltam, amikor a szülőhá
zunkból elköltöztünk, az a ház ugyanis a 
nagynénéméké volt, és vettünk egy kis házat. 
Döbbenetes, hogy néhány hét alatt eltüntették 
a gyerekkorom. A kertünk végében ugyanis 
volt egy hatalmas park: a László-kert. A kas

tély már nem állt, de olt volt a gyümölcsös, 
a szelíd- és vadgesztenyék, hatalmas pusz
pángbokrok, birsalmák, dobzók. körték sora. 
Egyszercsak óriási gépek jelentek meg és k i 
irtottak mindent. Legtovább egy hatalmas 
szelídgesztenye tartotta magát: órákig nem 
tudták legyőzni a lánctalpasok. Az egész ker
tet, a hatalmas dombot elhordták az akkor 
épülő 84-cs út alapjába. A tsz eladta a terü
letet, de ezért a bűnéért - az a gyanúm - máig 
nem kárpótolta a falul. 

Duka nemcsak a gyerekkort jelenti, hiszen 
máig hazajártam szüleimhez, amikor csak te
hettem. A világ idáig nagyon természetesen 

működött. Máshol élek. mert ott kell élnem 
és hazajárok. Tavaly azonban váratlanul 
meghalt az édesanyám, és most nincs hova 
hazamenni. Nincs, aki „kódisrclest" sütne, 
aki várná filmjeiméi, elolvasná ezt az írást, 
aki féltő szereteltei mondaná: „Te is vénülsz, 
kisfiam!'' Tudom, hogy igazak az általa oly 
sokszor idézett Mécs László sorok: „Csak az 
anyám tudta, hogy királyfi vagyok..." Dukán 
(emeltük cl. Ifjúkori barátnéjának lánya, Tóth 
Míúla vönöcki lelkész búcsúztatta. O annak 
a bábaasszonynak az unokája, aki a világra 
segített engem is, és azé a kőművesé, aki a 
szülőházamat építette. Vigasz volt cz a v i 
gasztal a ns ágban. 

- Mikor került el Dukáról? 
<* 1970-ben végeztem cl az általános isko

lát, azután igazgatóm. Keresztes Sándor ja
vaslalára, fiával. Sulyival és Bertalan Csaba 
barátommal a celldömölki gimnáziumba ke
rültem. Pribuszlmrc osztályába jártam, fizika 
tagozatra. Furcsa, gátlásos, ugyanakkor k i 
tűnni vágyó emberke voltam, felnyírt fejű 
kollégista, többnyire kimenő- és hazautazás
elvonásban részesített „ficere", ahogy akkor 
Lenncr tanár úr mondta. 

Szóval egyet szerettem volna: hosszú hajú, 
szabad ember lenni. A társaim, akik nálam 
sokkal tehetségesebbek voltak, matematiká
val foglalkoztak, mérnöknek, orvosnak ké
szültek. Ma sem értem igazán, hogy miután 
harmadik-negyedik osztályos koromban már 
tankönyvet egyáltalán nem is vettem a ke
zembe (más könyvet persze annál többet), 
miért adtak nekem érellségi bizonyítványt. 
Talán érezték, hogy szükségem lehet még 
rá... Hálás vagyok türelmükért most is. Re
mélem, sokan megvannak még közülük, jó 
egészségben. Sajnos, érettségi találkozót nem 
szerveztünk ez idáig, bár sokszor gondoltain 
rá, hogy a huszadikat nekem kelleti volna. 
Mára egyetlen osztálytársamról sem tudok, 
pedig jó volna velük találkozni. 

-Hogyan alakult ezután az élete? 
• A hetvenes években Magyarországon 

lúppy nem lehettem, még csavargó sem na
gyon, hiszen a munkakerülést büntették. El 
kellett jönnöm a szülőföldemről akkor, s 
Adytól kölcsönözve: „Párizs az én Bako
nyom" - az egyetlen lehelségcs helyre. Pestre 
mentem. Pályaudvarok, majd a Taurus Gu
migyár munkásszállása, háromműszakos se
gédmunkáslét, a társadalom perifériáján élő 
emberek társasága. Részeges csavargók, bű
nözők és áldozatok, de cgyüttélve velük va
lamennyien különös, gyakran nagyszerű em
berek voltak. Később egy tcrvezővállalalnál 
dolgoztam sok csöves sráccal együtt, majd 
katona lettem. Innen jelentkeztem a Szombat
helyi Tanárképző Főiskola történelem-nép
művelés szakára. Bár akkor ez nagyon nép-
szení párosítás volt, engem valamiért felvet
tek. Arra hamar rájöttem, hogy a gyerekek 
más pedagógust érdemelnek. így inkább a 
szociológia, a pszichológia és a rádiózás ér
dekelt. Még stúdióvezető is vollam... Külö
nös, de a főiskolán már akkor az ország egyik 
legjobban felszerelt videostúdiója volt. De én 
nem akartam videózni meg akkor sem, 
amikor hosszabb ideig videó speciál-kollégi-
umra jártam. A film, mint „esztétikai tárgy" 
érdekelt, és nem mint az önmegvalósítás esz
köze. 

- Úgy tudom, itt találkozott Zsigmond De
zsővet.'. 

Q- A sors egy kollégiumi szobába hozott 
össze bennünket. Ez nem sokáig tartolt, mert 
Zsigmondot kifúrta a szobából egy szép sző
ke celldömölki lány, aki aztán 4 és fél év után 
meneküli csak el a fcleségszerepből. Zsig
monddal együtt rádióztunk, majd első film
jében szerepeltem. Zsigmond Pestre került 
újságírónak, és én egy evet a kőszegi várban 
dolgoztam. Majd az ő „protekciójával" én is 
újságíró leltem. Egyült kerültünk a Balázs 
Béla Stúdióba, ahol nem kis harcok után el
kezdtük első filmünket. 



7 1996. ÁPRILIS 11. ÚJ KEMENESALJA 

-Az 19S5-ben készített Jelölöm magam cí
mű filmjükben az akkori választásokat mutat
ták be. Honnan, milyen motívumokból eredt 
a témaválasztás, az a politika-történeti érzé
kenység, amely dokumentarista filmjeik révén 
egész pályájukat végigkíséri? 

• A „Jelölöm magam"-at sokan megis
mertek, de ekkor már elkészült a BBS-bcn az 
Ez zárkózott ügy című filmünk, amely nagy 
vihart kavart. Egy tanácselnök leváltása nyo
mán keletkezett falusi „engedetlenségi moz
galom" bemutatása volt ez. Rögtön kivívtuk 
a megyei, majd a felsőbb országos pártveze
tés haragját. Akkor nem is értettük igazán, 
miért vagyunk ennyire fontosak. Aztán egy 
beszélgetésen Jancsó Miklós fogalmazta meg 
talán a legpontosabban, amikor megnézte a 
filmet: az itt látóit világ épp úgy velejéig rot
hadt, mini az egész rendszer. A legkemé
nyebb párltiltások melleit olyanok álltak mel
lénk, mint Bihari Mihály. Gombár Csaba, 
Ágh Attila, Schlctt István, Kovács András, 
Lugossy László, Chrudinák Alajos, Császár 
Nagy László, a Soros Alapítvány. Dárday Ist
ván és a Társulás Stúdió lehetőséget adolt 
arra, hogy folylassuk ezt a filmet. Legfőbb 
lámogalónk Pozsgay bnre volt, aki mindent 
megtett a film megsemmisítése ellen. Neki 
akkor a pártban semmi funkciója nem voll , 
de mini a HNF főtitkára és karizmatikus sze
mélyiség, védelmet adott nekünk. O támogat
ta aztán a Jelölöm magam című filmünket, 
amelyben egy önjelölt szeretné megszerezni 
a tanácselnöki posztot. Nem kis büszkesé
günkre az alkotás révén tananyag lettünk a 
párt- és KISZ-iskolákban. így, ha szerényen 
is, de részesei lehettünk annak az erjedésnek, 
amely 1990-ig vezetett. 

- 1990-ben a Magyar Filmszemle doku
mentumfilm kategóriájának első díjasa lett az 
1956-os mosonmagyaróvári sortűz áldoza
tainak emlékét megörökítő Vérrel és kötéllel 
című alkotásuk. Az indulatok napjainkig sem 
csitultak el... 

• Több filmet készítenünk már 1989-ig, 
például az FMS-bcn a Kis Indiánkönyv c ímű 
dokumentum-játékfilmet, amelynek alapján 
írtuk első, Lídián tél című játékfilmünk for
gatókönyvét. Dárday István és Grunwalsky 
Ferenc meghívott bennünket a M.I .T . Stúdió
ba, hogy nézzünk utána a mosonmagyaróvári 

történetnek. Hónapokig együtt éltünk azok
kal, akik akkor először mondhatták ki har
minchárom év után a fájdalmukat. Akkor úgy 
tűnt, lehet 56 hőseinek, áldozatainak igazsá
got, megbecsülést, anyagi és lelki rehabilitá
ciói adni. Később mi is keserűen tapasztaltuk, 
hogy „hóhéraik semmit sem felejtettek", 
hogy harminchárom év nyomora, megalázta
tása nem múlt el nyomtalanul, s így harcuk 
gyakran lehetett a „másik oldalról származó" 
sajtó gúnyolódásának a tárgya. Nem kétséges 
előttünk, hogy 1956 hőseié az erkölcsi fölény 
és igazság. Jó lenne, ha néhányan megérnék, 
amíg ez a közgondolkodásunknak is része 
lesz, és úgy tisztelnék őket, mint a 48-as hon
védeket harminc-negyven évvel a szabad
ságharc után. 

- A Magvar Történelmi Film Alapítvány 
kuratóriumának tagjaként hogyan látja a te
rület helyzetét és kilátásait? 

• Nagy megtiszteltetés, hogy olyan kollé
gák, mint Kósa Ferenc, Sára Sándor. Gaál 
István, az azóta elhunyt Fábri Zoltán melleit 
engem is meghívtak ebhe a testűiéibe. Azért 
is üröm, mert itt ismerkedhettem meg Pong-
rátz Gergellyel, Obcrsovszky Gyulával, Var
ga Jánossal és más történelmi személyiségek
kel. Ha néhány héttel ezelőtt kérdez, nagyon 
lehangoló választ adtam volna. A Fodor Gá
bor nevével jelzett SZDSZ-es keménykéz¬
politikát, amely ellehetetlenítő helyzeteket 
hozott, most úgy tűnik, a megengedő, az ér
telmiség felé is nyitó politika váltja fel. így 
kaphatóit Kósa Ferenc és mások több hóna
pos harcának eredményeként az alapítvány 
támogatást, s folytatódhat a történelmi érték
mentés. Azok közé tartozom, akik azt gon
dolják, hogy a gazdaságilag egységesülő Eu
rópában a kulturális, nemzeti identitás meg
őrzése rendkívül fontos, és ennek nem elha
nyagolható része a közelmúlt lörlénclménck 
megismerése. 

- A tavalyi október 23-ai műsorban az 
Önök Az asszony című filmjét vetítette a 
Magyar Televízió. A filmnovella magja a rá
ció Vasárnapi Újság című műsorából lett is
mert. Hogyan jött létre a történetből ez a já
tékfilm? 

• Előszói' egy dokumentumfilmet készí
tettünk Somogyi Lajosék sorsáról Az eltűnt 
idő nyomáhan címmel. Ebből az élmény-
anyagból írtuk Balázs Józseffel a forgató
könyvet. Két év küszködése után sikerült a 

Magyar Televízió és kisebb részben a Ma
gyar Történelmi Film Alapítvány támogatá
sával elkezdeni a forgatást. Eperjes Károlyt 
már az Lídián tel című filmünk főszereplőjc-
ként jól ismertük, de így sem volt könnyű e 
szerepre megnyerni, ö r ö m , hogy „felfedez
tük" a nagyon tehetséges Györgyi Annát, és 
dolgozhattunk a mostanában ritkán látható 
Nagy Annával és Dömer Györggyel. 

- Mit tart a film legfontosabb mondaniva
lójának? 

• Az egyik napilapban egy idősödő, az 
1956-os forradalmat nagyra tartó újságíró 
burkoltan a forradalom elárulásával vádolt 
meg termünket. M i azt gondoljuk, hogy egy 
kegyetlen kor nehéz emberi küzdelmét mu-
latluk meg. Számunkra ez nem az árulás, ha
nem a helytállás filmje. Persze, nem mint az 
operettekben, hanem úgy, ahogy lehetett. 
Megalázkodva és megalázva, megbújva és 
legyőzetve, végül mégis túlélve - persze 
Örökre megnyomorítva - , de győztesen. 1956 
hősei, ha sokan kevesebb megalkuvással 
is, de így élték túl az immár történelmi 
időket. 

- A klasszikus dokumentumfilmes iskolát 
képviselte az Ameddig a harang szól soroza
tuk. Lesz-e folytatás? 

• Még a rendszerváltás előtt úgy gondol
tuk, ideje lenne legalább vasárnaponként ha
rangozni a Magyar Televízióban. Az alapöt
let, hogy mindig másik kis falu harangja szó
laljon meg, és a templom közelében élőkről 
mulassunk be valami érdekeset, szépet. Az 
évek során többször megszüntették, majd új
raindították a sorozatot, míg végül a kor
mányváltás után a Magyai' Televízióban ha
talomra került egykori brezsnyevista film
híradós végleg meg nem szüntette. Fontos 
volt nekünk ez a sorozat, mert úgy éreztük, 
hogy a „végeken" szerelik és várják. Egy ki 
csit mindig hazamentem vele, akárhol forgat
tunk is. Szüléimről, nagyszüleimről, rokona
imról nem készítettem soha filmet, ezek a 
..Harangszavak" mégis róluk és nekik szól
lak. Remélem, lesz még módom arra, hogy a 
Kemenesaljára kamerával is sokszor haza
menjünk. Jelenleg úgy tűnik, ha ritkán is, de 
a Duna Televízióban folytatódhat a sorozat. 
Talán hét éves kislányom és ötéves kisfiam 
majdan felnőné váló nemzedéke tudja igazán 
ériékelni és szerelni a múltban bolyongó 
filmjeinket... Németh Tihor 

Fidesz - ajándék Tokorcsnak 
A sárvári könyvtár selejtezési munkája során használaton kívül 

került könyveket a Fidesz MPP Vas Megyei Szervezete megvásárolta. 
A mintegy 600 kötetet március elején ünnepélyes keretek között a 
lokorcsi könyvtárnak ajándékozták. 

Az összejövetelen - amelyen jelen voltak a tokorcsi képviselő
testület tagjai és Kovács Ferenc, a Fidesz Vas megyei elnöke -
Némedi Lászlóné adta át a könyveket, a tokorcsiak nevében pedig 
ifj. Dömölki Lajos polgármester mondott köszönetet az adományo
zóknak. 

(Felvételünkön a tokorcsi könyvtár, amelynek elegáns bútorzatát 
Horválh Lajos vállalkozó társadalmi munkában készítene cl az elmúlt 
évben.) V . L . 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
18/1996. (III. 27.) sz. rendelete 

a lakossági tüzelőolaj-felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó 
HTO-kiegészítésről, illetve a tüzelőolajról más fűtési módra 

áttérő háztartások egyszeri támogatásáról. 

M 
A rendelet célja 

A rendelet célja az, hogy a központi költségvetésből az önkormány
zat részére biztosított állami támogatásból az önkormányzat - 1996. 
évre - a tüzelőolajat fűtési célra használó háztartásokat - fűtési költ
ségeihez - kiegészítésben, illetve a tüzelőolajról más fűtési módra 
áttérő háztartásokat egyszeri támogatásban részesítse. 

2. § 
A HTO-kiegészítés, illetve támogatás feltételei 

(1) A képviselő-testület a 4/1996. ( I I . 16.) N M - P M - B M - I K M . sz. 
együttes rendeletben meghatározott feltételek mellett kiegészítés
képpen az alábbi szabályokat állapítja meg: 

(2) Kérelem alapján a kiegészítésről, illetve támogatásról a képvise
lő-testület átruházott hatáskörében a polgármester dönt. 

3. § 
A HTO-kiegészítés mértéke 

(1) Háztartásonként 1996. évre az alábbi HTO-kiegészítésben kell 
részesíteni a kérelmezőt: 
1 fős háztartás alapterülettől függetlenül 20 000 Ft 
2 fős háztartás 40 n i 2 és ez alatt 20 000 Ft 

41 rá2 e felett 26 000 Ft 
40 m 2 és ez alatt 20 000 Ft 
41-60 m 2 között 26 000 Ft 
61 m 2 és e fölött 32 000 Ft 
40 m 2 és ez alatt 20 000 Ft 
41-60 n r között 26 000 Ft 
61-80 n r közölt 32 000 Ft 
81 m 2 és e felett 38 000 Ft 
40 m 2 és ez alatt 20 000 Ft 
41-60 n r között 26 000 Ft 
61-80 n r között 32 000 Ft 
81-120 n r között 38 000 Fi 
121 m 2 vagy e felett 44 000 Ft 
40 n r és ez alatt 20 000 Ft 
41-60 n r között 26 000 Ft 
61-80 n r közölt 32 000 Ft 
81-100 n r között 38 000 Ft 
101-120 n r között 44 000 Ft 
121 m 2 és e felett 50 000 Ft 

(2) Abban az esetben, 
- ha a háztartás tagjai a háztartás nagyságához arányosított 

alapterületnél kisebb lakásban laknak, akkor a ténylegesen la
kott lakás alapterületéhez tartozó kiegészítés vehető figyelem
be. 

- ha a háztartás tagjai a lakásnagysághoz arányosított alapterü
letnél nagyobb lakásban laknak, akkor a háztartás létszámához 
ar ányosított alapterülethez rendeli kiegészítés vehető igénybe. 

(3) Amennyiben 
- a kérelmet folyó év április 15-ig benyújtják, a megállapított 

HTO-kiegészítést 2 részletben 50-50%-os megosztásban kell 
folyósítani. A részletek kifizetéséről május 15-ig, illetve no
vember 15-ig kell gondoskodni, 

- a kérelmet folyó év április 15-e után, de október 30-ig nyújtják 
be, az első részletet a megállapítást követő hónap 5-éig kell 
folyósítani, 

- az október 30-a után benyújtott kérelmek esetén a megállapított 
kiegészítés teljes összegét legkésőbb december 31-ig kell k i f i 
zet ni. 

4. § 
A támogatás mértéke 

3 fős háztartás 

4 fős háztartás 

5 fős háztartás 

6 és több fős háztartás 

(1) A tüzelőolajról más fűtési módra áttérő háztartásokat 50 E 
egyszeri támogatásban kell részesíteni, amennyiben az átállás t 
nyél hitelt érdemlően bizonyítja a kérelmező. 

(2) A támogatást 2 egyenlő résziéiben kell folyósítani. Az első rész
letet a megállapítást követő hó 5-ig kell folyósítani. A második 
részlet kifizetéséről a felmerülő és számlákkal igazolt kiadásokat 
követően kell gondoskodni. 

5. § 
A rendeletben meghatározott keretből 1996. évre megállapított 

HTO-kiegészítés mellett ugyanazon háztartás átalakítási támogat 
ban csak a különbözet erejéig részesülhet. 

6. § 
Ez a rendelet 1996. április l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

35/1995. (X. 11.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk. 1996. március 27. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
19/1996. (III. 27.) sz. rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról. 

Celldömölk Város Önkormányzata az 1993. évi I I I . tv. 92. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

>- § 
Az Önkormányzat Celldömölk város területén az 1993. évi I I I . tv. 

alapján az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja 
a Szociális Segí tőszolgála t intézménye útján: 

- házi segítségnyújtás 
- étkeztetés 
- klubellálás 
- gondozóházi ellátás 

2. § 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele kére

lem alapján történik. A kérelmet a Szociális Segítő Szolgálat 
vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) Az ellátás biztosításáról, a személyi térítési díj megállapításáról 
a Szociális Segítő Szolgálat vezetője dönt az 1993. évi I I I . tv., a 
10/1994. ( I . 30.) Ko'frtL rendelettel módosított 29/1993. ( I I . 17.) 
Konn. rendelet, valamint e rendelet rendelkezéseinek figyelem
bevételével. 

. 3. § 
Az ellátási meg kell szüntetni, ha: 
- az ellátás megállapításinak feltételei már nem állnak fenn, 
- a jogosult a személyi térítési díjat - önhibájából - legalább 3 

hónapja nem fizette meg. 

. 4. § 
Az önkormányzat a biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások inlézményi térítési díjait a következők szerint állapítja 
meg: 

- házi segítségnyújtás esetén 141 Ft/óra 
- étkeztetés és klubellátás esetén 

(reggeli 82 Ft, ebéd 150 Fl, vacsora 102 Ft) 334 Ft 
- gondozóházi ellátás esetén 1316 Ft/nap 

celldömölki 500 Ft/nap 
39 480 Ft/hónap 

celldömölki 15 000 Ft/hónap 
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5. § 
A személyi térítési díjak fizetésénél az önkormányzat a következő" 

kedvezményeket biztosítja: 
Házi segítségnyújtás: 

Kategória % Óra/Ft 

4 500 10 14 
4 5 0 1 - 5 500 15 21 
5 5 0 1 - 6 500 20 28 
6 5 0 1 - 7 500 25 35 
7 5 0 1 - 8 500 30 42 
8 5 0 1 - 9 500 35 49 
9 501-10 500 40 56 

10 501-11 500 45 63 
11 501-12 500 50 71 
12 501-13 500 55 78 
13 501-14 500 60 85 
14 501-15 500 65 92 
15 501-16 500 70 99 
16 501-17 500 75 106 
17 501-18 500 85 120 
18 5 0 1 - 100 141 

Ktkeztetés, klubellátás: 

Gondozóházi ellátás esetén maximum a gondozott havi jövedelmé
nek 60%-a fizetendő térítési díjként. Nem kell a szociális körülmé
nyeket vizsgálni, ha a gondozott, vagy hozzátartozója vállalja az in
tézményi térítési díj megfizetését. 

M 

Ezen rendelet 1996. április l-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a 16/1995. ( I I I . 29.) sz., valamint a 21/1995. (IV. 26.) 
sz. rendelettel módosított 8/1994. ( I I I . 30.) sz. önkormányzati rende
let. 

Celldömölk, 1996. március 27. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
20/1996. (III. 27.) sz. rendelete 

a .szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló, többször módosított 
16/1993. (VI. 2.) sz. rendeletének módosításáról. 

Kategória % Ft 
Havi + ÁFA Vacsora Vacsora 

U Kategória % Ft 
Összeg adag/Ft havi U 

4 500 15 23 690 773 15 450 A rendelet IV. fejezete 18. § (2) bekezdésének első francia bekez
4 5 0 1 - 6 000 20 30 900 911 20 600 dése az alábbiak szerint módosul: 
6 0 0 1 - 7 500 25 38 1140 1277 26 780 - akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az 
7 5 0 1 - 9 000 30 45 1350 1512 31 930 öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-ál. 
9 001-10 500 35 53 1590 1781 36 1080 

10 501-12 000 40 60 1800 2016 41 1230 2. § 
12 001-13 500 45 68 2040 2285 46 1380 
13 501-14 500 50 75 2250 2520 51 1530 Ez a rendelet 1996. április l-jén lép hatályba. 
14 501-15 500 55 83 2490 2789 56 1680 
15 501-16 500 60 90 2700 3024 61 1830 Celldömölk, 1996. március 27. 
16 501-17 500 70 105 3150 3528 71 2130 
17 501-18 500 85 128 3840 4301 87 2610 Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
18 5 0 1 - 100 150 4500 5040 102 3060 jegyző polgármester 

Zászlókról - múlt időben 
Hozzánk tartoznak. Ünnepeink szerves részei, középületeinkéi éke

sítik, alkalmasint gyászunkat fejezik k i . Üzenetet hordoznak, törté
nelmük van, jelképek, megbecsüljük őket. Már aki... A zászlókkal 
régen is „gond" volt. A vörös zászló a letűnt hatalom jelképe volt, 
nem szerettük, kényszerből elviseltük. Komoly rendőrségi nyomozás 
következeit, politikai ügy volt, ha valahonnan akár egyel is idő előtt 
eliávolílotlak, elloptak. Most demokráciában élünk, lobogónk a nem
zeti trikolór, mely fontos számunkra, de mégsem szent mindenkinek. 
A zászlókat most is ellopják, mert sok mindenre jók. Bele lehel bur
kolózni nemzeti érzéstől fűtve egy sportmérkőzésen, bár nem tudom, 
milyen nemzeti érzés az, mennyi az ilyen érzés értéke, amely lopott 
zászlóba burkolózik. Régen azokra, akik nem tisztelték nemzeti je l 
képeinket, zászlóinkat, címerünket, azi mondták, rongy ember, s eb
ben minden benne voll . Azt hiszem, manapság sem kívánkozik ide 
más jelző. 

Van Celldömölknek olyan intézménye, amelyről az elmúlt két és 
fél évben négy zászlót loptak el, az pedig már semmilyen kommen
tárra nem szorul, hogy az elmúlt napokban három gyászlobogót is 
elloplak, melynek „használati ér téke" lényleg crőícljescn megkér
dőjelezhető. Persze azért van ötlcleni, hogy mire akarja használni 
a fekete zászlókat a tolvaj. Fel léielezem, hogy most döbbent rá, 
végleg elment a józan esze, s emiatt érzett mély, egyéni gyászát 
kívánja kifejezni az ellopott zászlókkal . Tiszlclt Tolvaj Úr/Hölgy! 
Tűzze ki a fekete zászlói otthon nyugodtan, a társadalom mcgérli 
Önt! Ha pedig gyógykezelésre szorulna, hívja nyugodtan a Cell
dömölk 70-es telefonszámot, ahol szakképzett orvosok segítenek 
minden búján-baján... 

KI. 

Minden századért 
egy fát 

Az Eötvös Loránd Általános 
Iskola ós annak Diákönkor
mányzata felhívással fordul a 
város oktatási in tézményeihez, 
s csat lakozásra szólítja fel őket 
egy olyan faültetési akc ióhoz , 
melynek keretében a Honfogla
lás 1100. évfordulóján minden 
- a Kárpát -medencében eltöl
tött - évszázadért egy lat ültet
nének Cel ldömölk közterülete
in. A magyar hagyományoknak 
megfelelően nem tájidegen 
örökzöldeket , hanem lombhul
lató fákat ültetnek, a helyi 
kijelöléshez pedig a Polgár-
mesleri Hivatal Műszaki Osz
tályának segítségét veszik 
igénybe. 

Minden évszázadért ültess 
fát, s jobb levegője lesz szülő
városodnak! 

Eötvös Loránd Általános Iskola és 
Diákönkormányzata 

MUNKARUHA 
CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólapragasztók. 

Szeretette/ várjuk 
\ kedves I 
\ vásárlóinkat! / < 

VlGYllLÜMl Autópiacot reiulc-

zwik a KORONA ABC elölt U'vö piacié

ren minden páros héi szomlívjan. 

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET. 

PohdrmcstcH Mivalul, L'clIoTmii'ilk 
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S E P S I K E R 
Dohány- és Kávékereskedés 

(Celldömölk, Szomraky u. 3.) 

Felhívjuk kedves vasárlóink figyelmét, hogy a már közis
merten kedvelt dohányáruink mellett, nagy kedvezménnyel 
kínáljuk az alábbi kávé féleségekéi: 

- DOUWE EGBERTS 
- TCHIBO 
- JACOBS 
- BRAVOS 
- BRASIL 

A KÁVÉINK MOST AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK! 

Győződjön meg róla személyesen! 

Nyitva t a r t á s : H - P - i g 7 - l f i - ig , 
szombaton: 8—10-ig. 

F E L H Í V Á S ! 
ÉRTESÍTJÜK CELLDÖMÖLK LAKOSSÁGÁT, 

HOGY 1996. ÁPRILIS 12-13-ÁN, 09-17 ÓRÁIG 
A RÁBA-COM RT. 

TELEFONKÉSZÜLÉK-BEMUTATÓT 
ÉS ÁRUSÍTÁST TART, 

A Z ÚJ T E L E F O N K Ö Z P O N T ÉPÜLETÉBEN 
A SÁGI ÚTON (A R Á B A - C O M ÉPÜLETÉBEN). 

iL 

ALAPKÉSZÜLÉKEK: 3150 F t - t ó l , 
MEMÓRIÁS KÉSZÜLÉKEK: 4900 F t - t ó l , 

KIJELZŐS KÉSZÜLÉKEK: 8100 F t - t ó l , 
ÜZENETRÖGZÍTŐS TELEFONOK: 12 000 F t - t ó l , 

HA SAJÁT KÉSZÜLÉKE V A N , 
NEM KELL HAVONTA 

MAGAS BÉRLETI DÍJAT FIZETNIE 
(200 FT/HÓ). 

Fontolja meg ajánlatunkat, 
és vásároljon nálunk telefont! 

A RÁBA-COM RT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA 

A G R O - E N T A K F T . 

Tsz-ek, kisgazdák 
figyelem! 
M T Z 5 0 , 8 0 , IFA , T 2 5 , T - Z - 4 - K e r ó ' g é p a l k a t r é s z s z a k ü z l e t 

(éksz í jak , c s a p á g y a k , s z i m e r i n g e k ) 
F A G Y Á L L Ó ( h o r d ó s ) 10 I, 5 I, 1 I 
A K K U M U L Á T O R ( 1 8 2 , 1 9 6 , 2 1 0 , 1 5 4 , 8 8 , 7 2 , 5 5 , 4 4 A) 
H I D R A U L I K A O L A J , G U M I K Ö P E N Y E K , T Ö M L Ő K 

( több m é r e t b e n ) 
B Á L A Z S I N E G T A V A L Y I Á R O N . 
Nyitva: hé t fő tő l p é n t e k i g 8- tó l 16 ó rá ig 
Telefon:06/60/376-768. C e l l d ö m ö l k , N e m e s d ö m ö l k i u. 2. 

\^}J^ Vállalkozók, cégek 

Magyar Posta fi^elmébe a -> á n | J u k ! 

WAGYtó PdaïA ^V£w;a&M A Magyar Posta Rt. 
igugsttósa Soproni Igazgatósága 

kedvező áron felajánlja Önnek 
címzetlen nyomtatvány előállításának és 

kézbesítésének lehetőségét. 
Vállaljuk bármilyen méretű, oldalszámú, színű címzetlen 

nyomtatvány, kiadvány előállításúi rövid határidővel. 
A kézbesítést az egyéb küldeményekkel egyidőben biztosítjuk 

az ország közel 4 millió címhelyére! 
Érdeklődés, megrendelésfelvélet az alábbi címen: 

Magyar Posta Üt. Soproni Igazgatósága 
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10., illetve telefonon: 99/32S-247. 

V A S M E G Y E E S S Z O M B A T H E L Y 
V Á R O S R E G I O N Á L I S V Á L L A L 
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
N Y A V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T 
J A továbbra is várja azon kedves Ügy¬
feleit, akik már vállalkozók, vállalkoz
ni szeretnének, vagy pedig érdeklőd
nek a vállalkozások valamely területe 
iránt. 

A V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T szaktanácsadói hálózatá
ban működő tanácsadók több mint 2 0 területen (csak a leg
fontosabbak: a d ó j o g , könyvelés, kereskedelem, fordítás-tol
mácsolás slb.) állnak a V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T Ügy
felei rendelkezésére. 

Amennyiben igényli az áltálunk nyújtott tanácsadást, úgy a 
következő címeken érdeklődhet személyesen vagy telefonon: 

V Á L L A L K O Z Ó I K Ö Z P O N T 
9700 Szombathely, Petiin S. u. 1/B 
Tel.: 94/326-048 

valamint a 
C H X L D Ö M Ö L K I 
P A R T N E R I R O D Á B A N : 
P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 
Szűcs Andrea 
9500 Cel ldömölk, 
Szentháromság tér 1. 
Tel .: 06/60/376-202/38. m. 
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Parádés nyitány motocrossban 

Hamar megszoktuk, hogy A l 
sóság halárában a motocross pá
lyán időről időre feldübörögnek 
a motorok, s elég hamar lettünk 
szurkolóvá a megrendezett szín
vonalas versenyeken. Az idei év 
azonban valószínűleg túl fog ten
ni az előzőeken, mivel egy ifjú
sági kupasorozat nyitányának és 
nagy valószínűséggel zárófuta
mának és díjkiosztójának lesz 
helyszíne az alsósági pálya. 

A részletekről Illés Ferenc, a 
celldömölki Motorsport Centrum 
Sportegyesület motocross szak
osztályának vezetője tájékoz
tatott, aki elmondta, hogy az áp
rilis 28-án megrendezésre kerülő 
verseny a Duna Kupa gyermek-
és ifjúsági versenysorozat meg
nyitója lesz, mely a maga nemé
ben egyedülálló. A 16 év alatti 

motorosok mérik össze erejükéi, 
Etlggetlenti] attól, hogy rendel
keznek-e versenyzői lieensszel, s 
hogy melyik motoros szövetség 
vagy ország versenyzői. 

A versenyre nemcsak a Duna 
mellől, hanem Európa összes or
szágából várják a résztvevőket. 
A további fordulókat Kiskun-
lacházán, illetve Hódmezővásár
helyen rendezik, s minden való
színűség szerint a zárófordul óra 
is itt, Celldömölkön kerül sor au
gusztus 10-11-én, ami az ünne
pélyes díjkiosztóval zárul. 

Az erős nemzetközi színvonal
ra garancia a közös magyar-oszt
rák lebonyolítás, s egy ilyen ver
senyen a kiépíthető sportkapeso-
lalok lehetősége sem elhanyagol
ható. 

Szintúgy a siker garanciája 

maga a pálya, melyről talán ke
vesen tudják, de világbajnoki fu
tamok rendezésérc is alkalmas, 
beleértve a berendezéseket, a 
rajlgépet is. Egyébként már ed
dig is számos visszatérő verseny
ző használja edzésre is a pályát, 
szinte nincs olyan hétvége, hogy 
ne lenne motorzúgástól hangos a 
környék. 

A Duna Kupa előtt egy nappal 
kerül megrendezésre a Burgen
land Kupa. melyre rangos nem
zetközi mezőny várhaló. A vára
kozások szerint módunk lesz lát
ni nemet, olasz, osztrák verseny
zőket, s természetesen magyaro
kat is. A tavalyi Burgenland Ku
pának még kaliforniai résztvevő
je is volt. 

Ahogy azt Illés Ferenc szak
osztályvezető elmondta, örven
detes, hogy a nézők mellett a 
szponzorok is hozzászoktak az i t
teni versenyek!] ez, támogatják 

azokat, ezzel biztosítva a színvo
nalas megrendezést, mely persze 
további jó hírünket kelti a világ
ban. 

A Burgenland Kupa estéjen 
egy kötetlen zenes rendezvény is 
lesz. egy magyaros gulyásparti
val egybekötve, ezzel is mintegy 
elősegítendő a sportkapcsolatok 
ígéretes alakulását. Mivel a Mo
torsport Centrum Sportegye
sületnek a színvonalas rendezés 
után a közönség a legfontosabb, 
úgy döntöttek, hogy a belépője
gyek árát idén nem emelik, s ha
sonlóan a tavalyi évhez, a felnőt
tek 100, a gyerekek 50 forintért 
juthatnak be a rendezvényekre. 

A Burgenland Kupa és a Duna 
Kupa részletes programját követ
kező lapszámunkban adjuk köz
re, mint ahogy nem fog elmarad
ni a tudósítás sem a bizonyára iz
galmas versenyekről. 

R ozmán 

Kerékpáros Ifjúsági Kupa - területi döntő Sági sport 
L A B D A R Ú G Á S 

Március 24-cn a körzeti bajnokságban is 
elkezdődtek a mérkőzések. Eredmények: 

Alsóság-Simaság 0:0. A két „sági" csapat 
találkozóján többször is veszélyben voltak a 
kapuk, de a helyzetek mindkét oldalon kima
radtak. 

l ioba-Alsóság 0:2. Jó játékkal nyert ide
genben az Alsósági SE. 

T O R N A 
A sági iskola hagyományos tornaversc-

nyén 90(!) versenyző indult. Eredmények: 
5-6. osztályosok, lányok: 
Talaj: 1. Lang Tünde, 2. Horváth Friderika, 

3. CziÜngcr Adrienn. 
Gerenda: 1. Lang Tünde, 2. Lukács Haj

nalka, 3. Farkas Klaudia. 
Összetett versenyben: 1. Lang Tünde, 2. 

Lukács Hajnalka. 3. Czilingcr Adrienn. 
Fiúk: Talaj: 1. Szórádi Zoltán, 2. Boda 

Péter, 3. Horváth Arnold. 
Szekrényugrás: 1. Tóth Imre, 2. Nagy 

László, 3. Lendvai Gábor. 
Összetett: 1. Szórádi Zoltán, 2. Boda Péter, 

3. Tóth Imre. 
7-8. osztályosok, lányok: Talaj: 1. Agárdi 

Renáta, 2. Bendc Orsolya, 3. Miklós Judit. 
Gerenda: 1. Agárdi Renáta, 2. Somogyi Ju

dit, 3. Bcnde Orsolya. 
Összetett: I . Agárdi Renáta, 2. Somogyi 

Judit, 3. Bcnde Orsolya. 
Fiúk: Talaj: 1. Somogyi Zoltán, 2. Hajós 

Attila. 3. Svcndor Tibor. 
Szekrény: 1. Hajós Attila, 2. Fáró Gábor. 

3. Németh Gergely. 
Összetett: 1. Somogyi Zoltán, 2. Hajós At

tila, 3. Fáró Gábor. 
vl 

Március 29-én került sor a Celldömölk Váro
si Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében a 
Kerékpáros Ifjúsági Kupa területi döntőjére. 

A versenyen 7 csapat vett részt, s a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően az elméleti 
ismeretek mellett a gyakorlati tudásról is számot 
adlak a versenyzők. Az elméleti feladatok Után 
még eléggé „együtt volt" a mezőny, a gyakor
latok azonban segítettek kialakítani a reális vég
ső sorrendet. A végeredmény a következően 
alakult. Lányok: I . Bende Orsolya, I I . Bödör 
Anita, I I I . Agárdi Renáta, mindhárman a 
Berzsenyi Lénárd Altalános Iskola tanulói. 

Fiúk: 1. Fáró Gábor (Berzsenyi L. Alt. Isk.), I I . 
Ülbei Csaba (Berzsenyi L . Ált. Isk.), I I I . Halász 
Péter (Keinenesmagasi Ált. Isk.). A csapatver
seny végeredménye: I . Berzsenyi Lénárd Áll. 
Isk.. I I . Keinenesmihályfai Ált.lsk., I I I . Oslf-
fyasszonyfai Áll. Isk. 

A kupa megyei döntőjén az első kél helyezett 
fiú és leány alkotla csapat képviseli Celldömöl
köt. A Berzsenyi Lénárd Általános Iskola remek 
helyezéseket ért el, mely a felkészítő tanár, Tin¬
ger Vendelné munkáját dicséri. Reméljük, 
hogy tanítványai a megyei döntőn is hasonló jó 
szerepléssel vétetik észre magukat. RL 

NB Il-es férfi 
asztalitenisz-mérkőzések 

A P E H - S p á r t a - C V M S E - M Á V É P C F X L 
12:6.Győz: Molnár Balázs 3, Nyíró József 2,. 
Frei Péter. Az ezüstéremre pályázó kaposvá
riak ellen nem voll esélye a pontszerzésre a 
cclldömölkicknek. 

C V S E - M Á V É P C K L L - P é c s i DD Gáz 
5:13. Győz: Frei Péter 2, Ölbci Péter, Nyíró 
József és a Nyírő-Ölbei páros. A bajnokjelölt 
a vártnál könnyebben nyert a vendéglátókkal 
szemben. 

Egy korábbi számunkban az asztalitenisze-
zök-Iabdarúgók mérkőzésről a labdarúgók tá-
jékozlalása alapján számolniuk be. Ez nem tar-
lalmazla: a focisiák minden széliben 15:0-ás 
előnyről kezdhetlek, fialázs Béla. valamint Ba
lázs Gyula sportszerűségből jelesre vizsgázóit, 
hiszen „nem küzdöttek teljes erőbedobással". 
Erre a találkozóra kiváltképpen illett a mondás: 
nem a győzelem, a részvélel a fontos..." 

BÚTORSZAKÜZLET 
NYÍLT CELLDÖMÖLKÖN 

a Nagy Sándor tér 1. sz. alatt 
(a gimnáziummal szemben 

Kínálatunk: 

- szekrénysorok 
- kárpitos garnitúrák 
- konyhabútorok 
- étkező garnitúrák 

- egyéb kiegészítők 

wm 
u 

széles választékban, minőségi kivitelben! 

n 
c 

Árainkat is nézze, 
megéri! . í 

Szeretettel várunk minden kedves vásártöt! 
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Kenyériből Atlantába 
Németh Sándor, a magyar 

szabadfogású birkózó-válogatott 
39 éves, kenyéri születésű veze
tőedzője joggal örülhetett a már
cius végi budapesti Európa-baj
nokság után: versenyzői a tíz 
súlycsoport közül ötben kvalifi
kálták magukat az atlantai ol im
piára, Dvorák László pedig bra
vúros teljesítménnyel ezüstérmet 
szerzett. Az eredmények értékét 
jelzi, hogy emberemlékezet óta 
nem volt példa arra: a szabadfo-
gásúak többen vehetnek részt az 

ötkarikás játékokon, mint a ha
gyományosan erősebb szakág
ként elkönyvelt kötöttfogásúak! 
Németh Sándor az egy évtized
del korábbi, 1986-os világbaj
noksághoz hasonlóan érezhette 
magát, amit ugyancsak Budapes
ten rendeztek és legnagyobb ver
senyzői sikerét elérve a hatodik 
helyen végzett. Ettől az évtől 
kezdve máredzősködült és 1988-
ban szerzett szakedzői diplomát 
a Testnevelési Főiskolán A mo
dem birkózás néhány elméleti és 

gyakorlati kérdése című dolgo
zatával. A fiatal tréner az élsport 
menedzselése mellett nem ha
nyagolja el a sportág népszerűsí
tését sem, amit a Bajnokok arze
nálja című, nemrégiben megje
lent, immáron harmadik videoka
zettája és például celldömölki 
vendégszereplése is bizonyít. Az 
ambiciózus edzőnek mi mást kí
vánhatnánk: Jó utat Atlantába! 

N . T . 

Az ostffyasszonyfai birkózók 
az elmúlt időszakban Szombat
helyen, illetve Győrben léptek 
szőnyegre. A szombathelyi ver
senyen: 30 kg-ban: 1. Somogyi 

Ernő, 3. Ádám Zoltán; 38 kg-
ban: 2. Boda Péter; 50 kg-ban: 
1. Csűre Szabolcs. A győri ver
senyen: 45 kg-ban: 4. Keszthelyi 
Ottó; 50 kg-ban: 5. Horváth Ti 
bor. 

3?2- M"b 

Megyei labdarúgó-bajnokság 
CVSE-Kemenesalja 2:1 (2:0) 
Celldömölk, 1200 néző. Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A. - Varga 

N . , Huszár, Dénes - Molnár I . (László), Molnár T.. Varga I . - Mé
száros (Horváth), Gyurák, Gulyás. Kemenesalja: Csékei - Pethő, Ko
vács, Vincze, Bors - Baranyai (Marsai), Kolonics, Németh, Jánosa 
(Fűzfa R.) - Kóbor, Markos. Góllövő: Mészáros, Gyurák, illetve Fűz
fa R. Az amúgy is rangadónak számító összecsapásnak külön pikan
tériát kölcsönzött, hogy ősszel még fél csapatra való játékos a mostani 
ellenfél mezében futott ki a pályára. A bajnoki nézőcsúcsot hozó 
találkozón a vehemensen támadó hazaiak az első negyedóra után 
biztos vezetésre tettek szert. Később „leült a mérkőzés": a hazaiak 
nem kockáztattak, a vendégek pedig az utolsó percekig képtelenek 
voltak bevenni az egykori vönöcki portás, Nagy Zoltán hálóját. 

C V S E - S á r v á r i Vasas 3:0 (0:0) 
Celldömölk, 500 néző. Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A. (Mészá

ros), Varga N . , Dénes - László (Móroez), Horváth T., Huszár, Molnár 
T., Varga I . - Gyurák, Gulyás. Góllövő: Gulyás (2), Horváth T. 

A rangadónak számító mérkőzés élénk iramban kezdődölt és mind
kél oldalon egy-egy kapufa jelezte a kiegyenlített játékot. Az első 
félidő közepétől mintegy háromnegyed órán át jobbára küzdelmes 
mezőnyjáték folyt a pályán kevés gólveszéllyel. Gyakorlatilag helyzet 
nélkül szerezte meg Gulyás első gólját celli színekben a második 
játékrész közepén, s ez szinte felrázta a csapatokat. A sárváriak az 
egyenlítés érdekében kitámadtak, de az addig jól záró védelmük fel
lazult és a kontrákra spekuláló hazaiak néhány perc alatt eldöntötték 
a három pont sorsál. A CVSE az utolsó huszonöt percben olyan 
teljesítményt produkált, amellyel méltán kapaszkodott fel újra a me
gyei bajnoki tabella harmadik helyére. 

N . T . 

Cél: a színvonalas versenysport szolgálata 

Tisztújítás az Eötvös DSE-ben 
Március 4-én tisztújító köz

gyűlést tartott az Eötvös DSE, 
mivel az addigi elnök, Czupor 
Ferencné bejelentette lemondási 
szándékát. A leköszönő elnök az 
ülés első részében meglehetősen 
szűkszavúan értékelte az elmúlt 
időszak munkáját, majd megerő
sítette lemondási szándékát, 
amelyet a közgyűlés egyhangú
lag elfogadott. 

A továbbiakban sor került az 
új elnök és vezetőség megválasz
tására. A jelenlevők egyhangúlag 
választották meg a DSE elnöké
vé Horvá th István vállalkozót. 
A vezetőség összetétele híven 
tükrözi a szakosztályok összeté

telét, mert súlyuknak megfelelő
en delegáltak jelölteket a vezető
ségbe. A vezetőség tagjai leltek: 
Fekete László, H o r v á t h Tiha
m é r , Kazá r i At t i láné , Kazár i 
József, Keresztes Lászlóné, 
Kustos J ános , Németh Ferenc
né, Polgár Miklósné , Kozmán 
László, Szélesi Róbe r t , Ver-
rasz tó A n d r á s . 

Horváth István elnök prog
rambeszédében utalt arra: válto
zatlan célkitűzése a DSE-nek, 
hogy a színvonalas versenyspor
tot szolgálja, ehhez minél jobb 
körülményeket teremtsen, s hogy 
meg tudjanak felelni azon vállalt 
feladatuknak, hogy a városi kézi

labda- és labdanígás-utánpótlás 
nevelését végzik, valamint az is
kola tornában és atlétikában le
hetséges tanulóit versenyeztetik, 
minél sikeresebb szereplési lehe
tőséget biztosítva számukra. 

Az új vezetőséggel párhuza
mosan az Eötvös DSE gazdasági 
vezetése is kicserélődött. A 
könyvelői, illetve a pénztárosi te
endőket G r e b e n á r n é Gaá l Zsu
zsanna és F a r k a s n é Zsámhok i 
Csilla látják el. Mind a DSE el
nöke, mind a gazdasági vezetők 
társadalnú munkában végzik te
vékenységüket, ezzel is meg
könnyítve az egyesület helyzetéi. 

RL 

Néhány sorban 
A Berzsenyi Dániel Tanárkép

ző Főiskola tornacsarnokában ál
talános iskolások részvételével 
lebonyolított fedettpályás me
gyei bajnokságon a celldömölki 
Eötvös iskola versenyzőinek he
lyezései: I I . korcsoport: 40 m 
rajtverseny tornacipőben: 2, Esz
tergályos Kati 5,5 mp; ötösugrás: 
3. Szomorkovits Adrienn 10.8 m; 
súlylökés: 1. Kiss Andrea 8,93 
m. 

A I I . korcsoportos diákolim
piai körzeti versenyen a celldö
mölki Gáyer iskola csapata a má
sodik helyen végzett, s így a me
gyei döntőbe jutott. Eredmé
nyek: Gáycr -Bük 10:8; Gáyer -
Bajánsenye 14:5; Nádasdy (Sár-
vár)-Gáyer 20:12. 
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