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KEMMSAUA 
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A • ÁRA: 27,50 FORINT 

Pályázati lehetőségek és rendeletmódosítás 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Rendkívüli iilést tartott március 26-án 
Celldömölk Város önkormányzatának képvi
sel ő-testülete. Az összesen négy, folyó ügyek 
közé sorolt napirendi pont megtárgyalása -
köszönvén az alapos bizottsági előkészítés
nek-nem igényelt sok időt. Elsőnek az 1997. 
évi orvosi gép- és műszerfejlesztésre be
nyújtott céltámogatási igény módosítása, va
lamint a Népjóléti Minisztérium által az 
egészségügyi technológiát fejlesztő progra
mokra és az intézményrendszer szerkezeté
nek átalakítására kiírt pályázatra való jelent

kezés szerepelt a napirenden. A képviselők 
az írásos anyagot egyhangúlag elfogadták. E 
szerint olyan eszközök beszerzése kerül 
előtérbe, amelyek a kórház működési enge
délyének véglegesítéséhez elengedhetetlenül 
szükségesek. A programhoz 40 százalékos 
saját erő szükséges, ez jelen esetben 19,2 mi l 
lió forint. Ha a röntgen beszerzése elmarad 
(25 millió Ft), akkor az önkormányzati rész 
9,2 millió forintra módosul. 

Másodiknak a Népjóléti Szolgálat által a 
Népjóléti Minisztériumnak benyújtandó pá

lyázati lehetőségekről tárgyaltak a város
atyák. Az egyik lehetőség a gondozóház bő
vítése, a másik a védőnők munkakörülmé
nyeinek javítását célozza, míg a harmadik a 
gyermekjóléti tevékenység kiterjesztését se
gíti elő. A polgármester, Makkos István fel
kérésére Nagy K á l m á n , a gazdasági bizott
ság elnöke kifejtvén a bizottság véleményét 
elmondta, hogy olyan pályázatot nem tudnak 
támogatni, amely hosszabb távú elkötelezett
séget jelent az önkormányzatnak. Több kép
viselő is hozzászólt a vitához, amelyből az 
kristályosodott k i , hogy a legégetőbb a tár
gyalt kérdések közül a védőnők munkakörül
ményeinek javítása, cs erre kell pályázati 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Művészeti nap a KMK-ban 
Április 12-én (szombaton) ér

dekesnek ígérkező rendezvény
sorozat lesz a Kemenesaljái Mű
velődési Központban a 25 éves 
Kemenesalja Néptánccsoport 
tiszteletérc. A műsor délután öt 
órakor kezdődik, amikor O r b á n 
Zita és Németh Gyula népi ipar
művészek, Horvá th János fafa
ragó, valamint a K M K Asszony
klub tagjainak alkotásaiból ösz-
szeállított kiállítás megnyitója 
lesz. 

„Nem úgy van most, mint volt 

régen.. ." címmel este 6 órakor a 
színházteremben a jubiláló 
lánccsoport gálaestje lesz. Ven
dégként fellép a Palánták és a 
Bokréta Néptánccsoport; az 
„ö regek" néptánccsoport (ez a 
név az ünneplő egyesület 1986-
os „felállítását" takarja); a Zöld 
Pántlika népi zenekar és a Bor
bogár népi együttes. Az ünnepsé
get nosztalgiabál zárja, amelyen 
a zenét az Oázis együttes szolgál
tatja. Belépőjegy a műsorra 200, 
míg a bálra 100 forint. gy. 

4 Oi 
Kétmillió forint sorsáról 

döntött a kuratórium 
Március huszonnegyedikén 

több mint két millió forint sor
sáról döntött a Kemenesalja 
Kórházáért Alapítvány kuratóri
uma. 

A döntés szerint c pénzből kö
zel nyolcszázezer forint jut kor
szerű, a sebészeten használt mű
szerek, berendezések beszerzésé
re. A fennmaradó összeget egy 
zártláncú televíziós hálózat k i 

építésére fordítják a kórház szü~ 
lészetén. 

A kismamák - és persze a kis 
jövevényekre büszke rokonság -
gyakorta fájlalták, hogy az újszü
lötteket csak ablakon keresztül 
láthatták. A jövőben - a megye 
más kórházaihoz hasonlóan - te
levízión keresztül, nyugodt, kul
turált körülmények közölt nézhe
tik meg Őket Celldömölkön is. 

7 MÁRVÁNY 
MUNKARUHA, 

CSEMPE, JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, Járólapok 
széles választéka. 

F ü r d ő s z o b a - b e r e n d e z é s e k , 
szaniterek, csaptelepek, 

f u g á z ó a n y a g o k , 
csempe-, járólapragasztók. 

Szeretette/ várjuk 
\ kedves / 
A vásárlóinkat! f, 

\ ^006 j u hi lá l a celli vasútállomás 
Ebben az esztendőben ünnepli 

¡00 éves fennállását a celli vasútál
lomás. Hogyan készülnek a cente
náriumát? Erről kértünk tájékoz
tatást Kocsis Péter állomás főnök
től. 

- A nagy évfordulóra való fel
készülés már évekkel ezelőtt meg
kezdődött. Ennek egyik leglátvá
nyosabb szakasza a vasbeton pe
rontető lecserélése volt. Korabeli 
fotók alapján faszerkezetű tetőt ka
pott ez a rész. A peron virágosítá-
sával igyekeztünk esztétikusabbá, 
barátságosabbá tenni az utasok fo
gadását. Nem mindegy ugyanis, 
hogy az ide érkező utast milyen 
kép fogadja, hiszen, ha vonattal jön 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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^ Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az I . oldalról) 

anyagot beadni. A Népjóléti Szolgálat tetőtéri 
beépítése egyelőre nem aktuális, hisz az sem 
letisztázott egyértelműen, hogy az épület cl-
bírja-e a ráépítést. Több vélemény is elhang
zott azt illetőleg, hogy az idősek napközi ott
honának működésében vannak kihasználatlan 
lehetőségek, és ennek átszervezésével kellene 
megoldani a rászoruló fiatal- és gycrmekko-

rűak ellátását. A képviselők egyhangúlag el
fogadták a javaslatot, hogy csak a védőnőket 
érintő pályázatra kell jelentkezni. 

Harmadiknak a személyi gondoskodás di
jának emeléséről döntöttek a testület tagjai. 
Az emelések május l-jétől lépnek hatályba. 

Az utolsó, legtöbb vitát és legnagyobb né
zetkülönbséget jelentő napirendi pont a PHA
RE-program keretében szemétlerakó telep k i 
alakítása céljára nyújtott támogatás megpá

lyázása. Az elképzelések szerint a Sárvár-
Celldömölk körzetében lévő 60 község közö
sen alakítana k i szeméttelepet. Ennek a saját 
erős része mintegy 60 millió forint lenne. A 
vitában felmerült a Müllcx Kft.-vcl kötött 
szemétszállítási szerződés, a szemétdíj, a töb
bi érintettel való egyeztetés kérdése is. Végül 
a képviselők 3 ellenvéleménnyel elfogadták 
a pályázat benyújtását. 

A testület következő, rendes ülése április 
2-án volt, erről, lapunk következő számában 
közlünk tudósítást. 

GyÖrc G(M 

(Folytatás az L oldalról) 

hozzánk valaki, legelső élménye a 
településről a vasútállomás képe. 
Ezen a téren - úgy érzem - elége
dettek lehetünk, legalábbis az első 
benyomások tekintetében. Beljebb 
lépve a várócsarnok beázott teteje 
már más benyomást kelt, de a tönk
rement tető és a beázott csarnoki 
födémrész rövidcsen rendben lesz. 
A második látványos előrelépés az 
ünnep irányába a magasított utas
peron megépítése volt. A vasútál
lomásnak ez a része ma minden te
kintetben megfelel a kor igényei
nek. 

- No és a vécék? 
- Sajnos itt is vannak vandál ke

zek, amelyeknek sikerült ezt a 
blokkot használhatatlanná tenni. 
Helyreállításuk a teljes modernizá
lással mintegy 3 millió forint lesz. 
Ezen kívül megszépítjük a parkun
kul, kicsinosítjuk a skanzen-részt a 
mozdonyokkal és a vasúti kocsik
kal. Az önkormányzat segítségével 
szélesítjük cs biztonságosabbá 

- Lehelne valami konkrétumot 
tudni a centenáriumi ünnepségről? 

- Az egyeztetések most v;mnak 
tesszük a kerékpártárolót, hisz az többen érkeznek az állomásra ke- folyamatban, időben tájékoztatni 
energiaárak emelkedésével egyre rékpárral. fogunk mindenkit. Völgyi U 

v Jubilál a celli vasútállomás 

W > Felhívás 
műsoros jótékonysági rendezvény 

támogatására 
Celldömölk lakói, barátaink! 

Hozzátok fordulunk, akiknek 
lelkében ég kórházunk fennmara

dásáért való harc és lelkesedés lángja. Szeretettel öleljük keblünkre 
mindazokat, akik c magasztos és nemes ügyet - anyagi körülményeik
nek megfelelően - támogatják. 

Tisztelettel meghívjuk és szcrcteltel várjuk ön t és kedves családját 
a Kemenesaljái Művelődési Központban 1997. április 27-én, vasárnap 
18.00 órakor kezdődő műsoros jótékonysági rendezvényünkre. 

A műsorban fellépnek: 
- a Kemenesaljái Művelődési Központ néptánccsoportja 
- a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai (részlet az ISTVÁN A 

KÍRÁLY című rockopcrából) 
- Városunk iskolái: 
(Gáycr Gyula, Eötvös Loránd, Szent Benedek és a merseváti általá

nos iskola színjátszó körei, valamint a zeneiskola növendékei) 

Belépődíj: egységes helyárak: 250 Ft 
A belépőjegy árán felüli pénzadományokat köszönettel fogadjuk, 

amit hivatalosan is nyilvántartásba veszünk. 
A műsor teljes bevételét kórházunk alapítványának, felszereltségé

nek színvonalasabb fejlesztésérc szenteljük. 
Hiszünk Celldömölk lakosságának áldozatvállalásában, c nemes esz

me társadalomformáló erejében, jótékonysági műsorunk felemelő örö
mében, támogatásában. 

JEGYELŐVÉTEL: április l-jétől minden pénteken és szombaton 
16-18 óráig a Kemenesaljái Művelődési Központban. 

Köszönet te l : Pataki Márton nyugdíjas tanár, 
Németh László nyugdíjas tanár, 

Pálnc Horváth Mária a K M K igazgatója, 
az alapítvány támogatói, a jótékonysági 

műsoros est szervezői 
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Virágvasárnapi tanúságtevők 
Az előzetes bejelentéseknek, híradásoknak 

megfelelően március 21-én, pénteken érkez
tek a celldömölki református gyülekezet ven
dégeiként a budapesti református teológia 
hallgatói profcsszoink, dr. Szűcs Ferenc ve
zetésével. Négy fiú és két leány, valamcny-
nyicn negyedéves teológusok. Jöttek, hogy 
ismerkedjenek egy szórványokkal bőven kö
rülvett anyaegyházzal, és szolgáljanak a gyü
lekezet egészét átfogó minden területen, ta
nítva és tanulva, de a teológia életével is meg
ismertetve vendéglátóikat. 

Megérkezésük után este a gyülekezet ifjú
ságával találkoztak. A szombati nap Celldö
mölk, Egyházashclyc és Sárvár gazdag látni
valóival való megismeréssel telt el, Egyhá-
zashclyén a Berzsenyi szellemi és tárgyi 
örökség gazdagította őket, utazás közben pe
dig Kemenesalja vonult cl szemeik előtt, bár 
a fagy rabságában, s böjtbe szegényült teli 
tavaszban igazában nem is tudott kitárulkozni 
előttük e táj igazi szépsége. Este a gyüleke
zeti teremben a presbiterekkel találkoztak. 

Virágvasárnap kirajzott a vendégsereg a 
szórványokba. Mindegyiküket más-más helyre 
a gyülekezet prcsbilerci vittek ki autóval. Szol
gálatuk ökumenikus jellegűnek is mondható, 
mert az evangélikus tcstvcrgyülckczettcl közös 
istentiszteleten hirdették az igét. 

Celldömölkön dr. Szűcs Ferenc professzor 
végezte az igehirdetés szolgálatát: Lukács ev. 
19:32 verse alapján. Ebben az Úrnak, a min
denség Istenének tervei megvalósításáról 
szólott, amelyben a nagy összefüggések és a 
hétköznapi részletek egyaránt fontosak. V i 
rágvasárnapon Jézus maga választotta meg 
Jeruzsálembe való „királyi" bevonulásának 
eszközét. Az az eszköz jó, amelyben a régi 
Ige, az ősi prófécia teljesedett be. Ezek az 
eszközök azóta sem feltétlenül vallásosak. Jé
zus a teherhordó szamár vemhét, tehát egy 
köznapi eszközt választott. Istennek nem 
rendkívüli eszközök kellenek, de mégis olya
nok, amiket készséggel és jó szívvel bocsát 
rendelkezésére az ember. Hiszen Jézus egész 
földi élete a kérő szeretet jegyében folyt. Va
lamit kér tőlünk, de cz által ad részt nekünk 
királyi bevonulásában. Végeredményében ez 
a virágvasárnapi bevonulásról szóló híradás 
a hit igazságának megtapasztalásáról szól. A 
két tanítvány a kölcsönszamár elkérésekor 
mindent úgy talált, ahogyan Jézus mondotta 
nekik. M i is már itt c földön megtapasztaljuk, 
hogy a hit mögött valóság van, a reménylett 
dolgok valósága (Zsid. 1:1). Ezek a tapasz
talatok adnak nekünk hírt arról, amiről élmé
nyünk a földön nem lehet: a feltámadásról és 
az örök életről. Ezért jött Jézus és ebben tel

jesedik bc majd Isten országa. A délutáni 
templomi műsor énektanulással kezdődött, 
melyet Mucsi Zsófin vezetett, aki délelőtt 
Nemeskocson szolgált. H a j d ú Zol tán Le
vente bobai igehirdetése után ezúttal is ben
sőséges bizonyságtétellel szólott, és öröm 
volt hallani, hogy falusi gyülekezet lelkipász
tora szeretne lenni! Kodácsy T a m á s a kis-
somlyói gyülekezet emlékével a szívében, 
Ady: A szép húsvét c. versével zárta itteni 
mondandóját. A teológia ifjúságának min
dennapjairól, munkásságáról, jövőre való fel
készüléséről számolt be Honula Gergely, ki 
délelőtt a borgátai hívekkel találkozott. Bizo
nyosan szívcsen emlékezik majd jánosházai 
szolgálatára Becsuk Ot tó , aki Kálvin Institú
ciójának részielét felolvasva szerzett tanulsá
gos perceket a hallgatóságnak. A záróáhítatot 
Weber Felicitas svájci teológus tartotta, ki 
jelenleg budapesti teológiánkon tanul. Alap
igéjét és az igcmagyarázalot záró szerc-
tethimnuszt (í. Kor. 13) szépen, kitűnő kiej
téssel magyarul olvasta, de prédikációját né
metül mondotta, melyei a lelkipásztor tolmá
csolt. Summája: virágvasárnapi nézőkből 
résztvevőkké kell lenni, a hit erőt adó bizton
ságával, a reménység beteljesülést ígérő biz
tatásával, a szeretet másokat is megbecsülő, 
cselekvő melegével. 

A lanúságtévők áldott szolgálatokat végez
tek! Hordozza őket Isten kegyelme. Krisztus 
óvó szeretete, a Szentlélek újító világossága! 

Nádasdy Lajos 

WqOS 

A borpalackozás szabályozása 
A sághegyi borosgazdák közül többen is foglalkoznak borpalacko-

zássall, illetve a borpalackozás gondolatával. Nekik szeretnénk segít
ségükre lenni az ide vonatkozó rendelet ismertetésével. 

A rendelet, amely megfelel az 1995. május 31-ei állapotnak, még 
1977-ben született 40/1977/(XI. 29.) M É M sz. alatt, csak egy helyen 
változott, és ma is érvényes. 

Eszerint: 
A borok pa lackozása és jelölése 

17. § (1) Borok palackozásához - kivéve az asztali és üdítő jel legű 
borokat - üvegpalackot kell használni. Must, üdítő és asztalibor töltésére 
a népjóléti minisztérium által engedélyezett és a Szőlészeti és Borászali 
Kutató Intézet állal alkalmasnak minősített más anyag is alkalmazható, 
ha benne a must vagy bor káros elváltozást nem szenved. 

(2) Palackozott borok címkéjén és kiegészítő címkéjén fel kell 
tüntetni az alábbi adatokat: 

a) a betöltött bor névleges térfogata; 
c) a palackozó cég neve és székhelye; 
d) a bor tényleges alkoholtartalma; 
e) a cukortartalomnak megfelelő jelölés; 
0 a bor színére utaló jelölés; 
g) a palackozás időpontja; 
h) szabványazonosító jelzet; 
í) vonalkód vagy ETK-jelzet; 
j ) külkereskedelmi forgalomba hozatal esetén a Magyarországra 

utaló jelölés; 

k) ha a bor nem Magyarországon szüretelt szőlőből származik, a 
termelő országra utaló jelölés; 

(3) Palackozott borok címkéjén és kiegészítő címkéjén megenge
dett az alábbi adatok feltüntetése: 

a) a 18. § (1) bekezdésében és a 28. §-ban foglalt rendelkezések 
szerint feltüntethető megnevezések és jelölések; 

b) védjegy 
c) az eladásban részt vevő neve, emblémája; 
d) a termelő neve, ha nem azonos a bor előállítójával (palackozó

jával); 
c) ajánlás a fogyasztóknak a bor alkalmazására; 
0 tájékoztatás a fogyasztóknak a termelőhelyről, készftésmódról, 

termelőről, palackozóról, a tennék jellegéről, összetételéről, törté
netéről; 

*g) a hegyközségre utaló megjelölés. 
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározottakon kívül lilos más 

adatok, jelölések feltüntetése, azoknak más adatokkal összetéveszthe
tő vagy a fogyasztó megtévesztésére alkalmas módon való alkalma
zása. 

(5) Must vagy bor palackozására létesített üzemben más italt vagy 
folyékony termeket palackozni csak akkor szabad, ha az OBI azt 
határozatban engedélyezi. Az engedély iránti kérelemben meg kell 
adni a más ital vagy folyékony termék pontos megnevezését. Az 
engedélyt meg kell tagadni akkor, ha a más termék palackozása 
összeegyeztethetetlen a borászali technológiával. Az engedélyt vissza 
kell vonni, ha e rendelet előírásainak megsértése kapcsolatban van a 
más termék engedélyezett palackozásával. 

* Ez a pont a Magyar Közlöny 1997/20. számában jelent meg. 

A Dukai Takách Judit Játékszín alapítvány szavalóversenye 
A Kemenesaljái Művelődési Központban - 10-14 évesek; 14-18 évesek és 18 év fe-

tartják április 11-én 14 órától a Dukai Takách letliek - versenyzők két verset mondanak el, 
Judit Játékszín Alapítvány sorrendben máso- amelyek közül az egyiket Dukai Takách Judit 
dik szavalőversenyét. A három kategóriában alkotásai közül kell kiválasztani, míg a másik 

bármely X X . századi magyar költő verse le
het. A nagy érdeklődésre számot tartó ren
dezvényen a díjazottak értékes jutalmakat 
kapnak. 
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Gáyeros eredmények a Zrínyi Ilona matematikaversenyen 
Évek óta nagy népszerűségnek örvend ez 

a verseny; A lebonyolítást magas fokú előké
szítés és szervezettség jellemezte. A megyei 
forduló egyik helyszíne hagyományosan a 
Gáyer Gyula Általános Iskolában volt. Vas 
megyéből évfolyamonként közel 400-400 ta

nuló mérte össze tudását a tesztlapok kitölté
se által. Minden megyében osztályfokonként 
az első 20 tanuló került a díjazottak listájára. 
A március 14-én Szombathelyen tartott díjki
osztó ünnepségen a Gáyer iskolát két tanuló 
képviselte: 

- 5. osztályosok rangsorában Horvá th 
K á l m á n 9. helyezést ért el. Felkészítő tanár; 
Varga S á n d o r n é . 

- 7. osztályosok rangsorában P in té r Milán 
10. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Szilvá
gyiné Laczl Éva . 

A Kemenesaljái Művelődési Központ áprilisi műsorából 
- 19-én 19 órától K Ü N P -

bál 
- 27-én 18 órakor Jótékonysá

gi műsor a kórházért. Fellépnek 
a Berzsenyi Dániel Gimnázium, 
az Eötvös Lénárd Általános Isko
la és a Gáyer Gyula Általános Is
kola tanulói; az Ádám JcnŐ Ze
neiskola növendékei; a Keme
nesalja Néptánccsoport és a 

K M K rock and roll csoportja. 
Belépődíj 250 forint. 

- 30-án 19 órakor a zalaeger
szegi Hevesi Sándor Színház 
vendégszereplése. Színre viszik 
Békefii: Janika című vidám játé
kát. Belépőjegy 550 és 500; 
nyugdíjas- és diákjegy 400 fo
rint, A páholy- és bérletjegyek 
érvényesek az előadásra. 

Gyermekeknek 
- 12-én 17 órakor a Népha

gyományok gyermekszemmel cí
mű pályázat eredményhirdetése a 
Népművészeti kiállítás megnyi
tásakor. 

- 2 3 - á n 15 órakor szórakoztató 
műsor a színházteremben. Fel
lépnek a Berzsenyi Dániel Gim
názium, és a város általános is

koláinak tanulói, az Ádám Jeni 
Zeneiskola növendékei és a Ke
menesalja Néptánccsoport. 

Május i el/ízetes 
- Május l-jén egész napos 

majális a Ligetben. Vidám
park és kirakodóvásár . 18 ón
tól szórakoztató műsor és nosz
talgiabál. 

NE FELEDJE! UJ KEMENESALJA KÉTHETENTE! 

A S Z Ő L Ő B E N 
Március végén, április elején a metszés már a vege felé jár. Fontos, 

hogy a metszés után mielőbb elvégezzük a szálvesszők lekötözését. 
Szálvesszőzni csak a jó erőben levő tőkéket szabad. A fakadás előtt 
lehajtott szálvcsszőkön minden rügy kihajt, a később lekötötteken 
viszont az alva maradt rügyek nem hoznak hajtást. A vastagabb 
vesszőket marokba fogva célszerű megropogtatni, ezáltal bizton
ságosan hajlíthatok. 

Az őszről elmaradt tőkéket még pótolhatjuk. Az oltványnak szab
ványos üllctőgödröt kell ásni, vas után, mint a sima vessző, nem 
rakható eredményesen. A gödör aljára szerves trágyát vagy tartós ha
tású műtrágyát (Volldüngcr, Buviplan) tegyünk, majd föléje a felta
lajt. A legalsó rétegből származó földdel csipkézzük fel kiszáradás 
ellen a tőkét. 

A károsítok közül az atkák jelennek meg először, amikor a rügyek 
nemezes vagy barka állapotban vannak. Ekkor egyszerre kell véde
kezni a levél-, a gubacs- és a takácsatkák ellen. A speciális atkaölő 
szerektől várhatunk csak jó eredményt. A Neoron 500 EC mindhárom 
atkafaj összes mozgó alakját pusztítja. Hatástartama 4-6 hét! Ala
csony hőmérsékleten is hat. A Danitol 10 EC az atkák mellett jő 
hatású a szólőmolyok ellen is. Hatástartama 2-3 hét. A Mitac 20 EC 
a levélalka és a lakácsalka mozgó egyedeit pusztítja. Hatástartama 
12-14 nap. Az Omile 57 EC kíméli a hasznos, élő szervezeteket, 
miközben a levél- és takácsatka minden mozgó alakját pusztítja. Ha-
lástartama 2-3 hét. Különösen eredményesen csökkenti nyári perme
tezéskor a telelőre vonuló alkaálloinányt. A Sanmitte 20 WP minden 
fejlettségű levél-és lakácsatka ellen hatásos. Hatástarlama 40-50 nap! 
Mindegyik felsorolt alkaölő szert a használati utasítás szerinti tö
ménységben szabad csak használni. A túladagolás nemcsak feles
leges, hanem a felhasználó egészségét is veszélyezteti! 

Az engedélyezett, de itt nem ismertetett alkaölő szerek vagy nem 
használhatók a kistermelésben, vagy csak speciális (tojásölő, lárva-
pusztító) tulajdonsággal rendelkeznek. 

A G Y Ü M Ö L C S Ö S B E N 

Március végén, április elején be kell fejezni a termőkorú Ősziba
rackfák metszését. Diófát sem télen, sem tavasszal nem szabad met
szeni! Március 25-c Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. A megin

dult nedvkeringésű fák ettől az időszaktól olthatok a télen megszedd 
Je most még nyugalomban lévő oltóvesszőkkel. 

Az alma és körtefák egérfül, majd zöldbimbós állapotában a ni* 
vényvédclcm kényes időpontja következik be. A rügyekben áttelel 
lisztharmat, a fa minden részén megtalálható varasodás áttelelő spórái 
ekkor indulnak fejlődésnek. Ekkor kezdenek a piros gyümölcs
takácsatkák lárvái kelni. 

Az Őszibarackpirosbimbós állapotában hűvös, csapadékos időjárás 
mellett már számolhatunk a levélfodrosodás veszélyével. Sziromhul
lás után a fertőzési veszély tovább nő. Első permetezésre lisztbarmal 
és varasodás ellen használhatjuk a felszívódó Anvi l SC, Systhanc 1 
EC, Systhane M Z , Topas 100 EC, Topas M Z , Alemi C, Rubigan 1 
EC és Rubigan Plus szereket. Természetesen a kontakt szerek is has; 
nálhatok. Atkák ellen Nissorun 10 WP, Sanmitte 20 WP, Neoron 500 
EC, Danitól 10 EC alkalmas. Lcvélfodrosodásra jó a Rubigan 12 EC, 
Delán 750 SC, Scorc 250 EC, Captan 50 WP, Buvicid K, Chinoin 
Fundazol 50 WP, Alemi C. 

A Z Ö L D S É G E S K E R T B E N 

Április közepéig vethető még a sárgarépa, a petrezselyem, a hagy
mafélék többsége. A borsófélék közül a mclegigénycscbb és bővebb 
termő velő típusú fajtákat vesszük. (Zsuzsi, Erika, Jubileum, Tclevi-
sion, Kelvedon csodája, Debreceni korai.) A hónap elején ültethető 
az előhajtatolt burgonya. Fontos a vetőgumók vímsmenlessége. A 
burgonya közismert leromlását több növényi vírus együttes fellépése 
okozza. Rendkívül nehéz ellene védekezni. Csak a Minősí tő Intézet 
által fémzárolt, vírusmentes vctőgumóból várhaló kielégítő termés. 
Az egyéb konyhakerti növények magjai nem annyira kényesek, mini 
a burgonya. Jó azonban tudni, hogy az F - l jelzésű fajták hibrij 
vonalak keresztezésének eredményei. Az ilyen növényekről szedett 
magnál számolni kell az ulódok cll'ajzásával, esetleg gyengébb, hibás 
termésével. Az egészséges, nem hibrid fajtákból szedett magok év> 
kig felhasználhatók. 

Az uborka, a spárgatük, a sütőtök, a dinnyefélék magja 6-8 évi 
a paprika 5-6 évig, a sárgarépa, a zeller, a paradicsom 3-4 évig, 
káposztafélék, a karalábé, a karfiol, a spenót, a sóska 4-5 évig, a bors 
4-6 évig, a petrezselyem és a hagymafélék 2-3 évig őrzik meg csíraké¬
pességüket. Ezután viszont mindegyik magféle csírázóképcsségc roha
mosan csökken. Száraz, hűvös helyen kell a magokat tárolni, mert a 
nyirkosság is és a túlzott száraz meleg is a csíraképcsség rovására van. 

A kiskertek gyomirtására velés után, de kelés előtt kipcrmctczvi 
használhatjuk a Stomp 330 EC gyom irt őszért, 60-80 milli l i ter szert 
számolva 10 Hlcr permedéhez. 

l)r. Hollfay István 
y 
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50 évvel ezelőtti kulturális események 
„A szabadművel Ad éa keretében - ősztől 

kezdődően - minden héten közművelődési elő
adásokat tartunk a Katolikus Házban. Kedden 
este 7 órakor a LEGÉNYIFJÚSÁGI CSO
PORT, csütörtökön este 7 órakor pedig a Kato
likus Kör tagjai részére. A nagyböjtben minden 
vasárnap du. műsoros kultúrclŐadások lesznek 
a Katolikus Házban." (Ceild.-i Plébániai Körle
vél - 1947 - Hamvazószerda.) 

Fentieket összevetve az akkori szabadműve
lődési ügyvezető iratanyagával, kiderül, hogy az 
ilt említett előadásokból 76 jutott 1947 első ne
gyedére. 

Ezek tárgyköre változatos volt ugyanúgy, 
mint az előadók foglalkozása. (Bencés szerze
tesek, tanítók, tanárok, orvosok és egyéb mun
kakörben dolgozók.) 

24 név található a listájukon. Dr. Nemes Va
zul plébános, a helyi Szabadművelődési Tanács 
elnöke 16, Horváth Lajos szabadművelődési 
ügyvezető 24, Poroszlai Valérián bencés tanár, 
Uhlár Gyula isk.ig., dr. Sliffcl Ignác járásbíró, 
dr. Ncszmélyi Gyula orvos és Fcsslcr Erzsébet 
tanárnő 4-4 előadást tartott, míg a többi előadó 
1-2 alkalommal lépett a dobogóra. 

M Ű K E D V E L Ő E L Ő A D Á S 
A Celldömölki Egyházközség IFJÚSÁG! 

CSOPORTJA, mely a Kat. Legényegylet 1946-
os feloszlatása után szerveződött, 1947-ben a 
nagyböjt folyamán (márc. 23-án, 24-én és 25-
én) színpadi előadásban mutatta be Spíllmann 
megrázó regényének, „A gyónási titok áldoza
táénak drámai feldolgozását. Az ifjúság legki
válóbb műkedvelői jutottak szerephez. A rende
ző dr. Becse Gaszton bencés tanár volt. Az elő
adásról a Plébániai Körlevél 1947-es hamvazó
szerdái száma adott hírt. A megyei SZABAD
MŰVELŐDÉSI FELÜGYELŐSÉG és a rend-
Őrség engedélyének megszerzésében közremű
ködött a helyi szabadművelődési ügyvezető is. 
Erről az 5/1947. sz. iratanyagban található fel
jegyzés. 

A C E L L D Ö M Ö L K I EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZETI IFJÚSÁG rendezésében a 
Baross utcai Gyülekezeti Házban 1947 első ne
gyedében (január elejétől március végéig) he
tenként egy napon két-két szabadművelődési 
előadást tartottak. A változatos tárgykörű elő
adások előadói a következők voltak: Molilorisz 
János esperes, Horváth József hitoktató, Hubert 

István lelkész, Ludván Sándor igazgató tanító. 
Egyed Irma tanítónő, FcigI Lajos tanító, Galánfi 
Ede tanító és Szabó József tanító. 

EGY Z E N E K A R ÚJ N E V E 
A Celldömölki Katolikus Körben 1936-ban 

szerveződött Katolikus Szalonzenekar - 1 0 éves 
korában - palronálói (dr. Török Gyula és dr. 
Ncszmélyi Gyula orvosok) asszisztálásával új 
névre kereszteltetett: Orvosok Szabad Szakszer
vezetének Zenekara lett. 50 évvel ezelőtt, 1947. 
febr. 15-én Körösi Tamás vezényletével e néven 
tartotta második hangversenyét, melynek dr. 
Őszy András főorvos volt a konferálója. Az új 
nevű zenekar próbáit továbbra is a Katolikus 
Házban tartotta. 

A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT celldö
mölki szervezetének Kossuth utcai helyiségé
ben tartott közműveltségi előadássorozatából 12 
jutott 1947 első negyedére. Az előadók közölt 
található dr. Stiffel Ignác járásbíró, dr. Ncszmé
lyi Gyula orvos, dr. Szalóky Lajos orvos, Rács 
Rcich Imre festőművész, Szalay Ferenc állam-
pénztári tanácsos és Bóta László kereskedő 
neve. 

Az Új Kemenesalja egy olvasója 

Kárpátaljai magyar írók a Kresznerics Ferenc Könyvtárban 
Március 18-án a határon túli 

magyar irodalom egy érdekes és 
jelentős színfoltjával ismerked
hettek meg az érdeklődők. A ka
posvári Berzsenyi Dániel Irodal
mi és Művészeti Társaság, a Ke
menesaljái Berzsenyi Asztaltár
saság és a Kresznerics Ferenc 
Könyvtár jóvoltából négy kárpát
aljai magyar írót és közéleti sze
mélyiséget köszönthettünk váro
sunkban. Bnlhi D. Karoly, Dup-
ka György , H o r v á t h S á n d o r és 
Köszeghy Elemér szellemes és 
néha már-már megrázó, számos 

- a kisebbségi létre oly je l lemző 
- történetet mondott cl , miköz
ben felvázolták életútjukat. Sza
vaikból megismerhettük a kár
pátaljai magyar irodalmi cs kul
turális élet jelentős részét, hiszen 
mindegyikük más-más problé
makörrel foglalkozik, máskép
pen néz a világ történéseire — és 
nem utolsósorban - különböző a 
temperamentumuk is. Mégis , a 
közös sors, az anyaországtól a 
történelem szeszélye miatt elsza
kadt országrész lakóiként a köz
ponti kérdés, amivel foglalkoz

nak - írjanak bár szépprózát vagy 
tanulmányt - a kárpátaljai ma
gyarság kilátástalan, és úgy 
anyagi, mint szellemi szempont
ból sanyarú sorsa. 

Egy olyan vendéget is kö
szönthettünk, aki ürömmel vál
lalta az író-olvasó találkozó házi
gazdájának szerepét. A magyar 
irodalomtörténet-írás egyik nagy 
alakjáról, a Magyar írószövetség 
elnökéről, Pomogáts Béláról 
van szó, aki otthonosan mozog a 
kisebbségi magyarok tematikáját 
illető kérdéskörben is. Sok sze

mélyes élményt magába foglaló 
bevezetőjéből számos új és meg
döbbentő tényt tudhattunk meg a 
kárpátaljaiak életéről. 

Áz est második részében az al
kotók műveivel is megismerked
hettünk. Pár perces felolvasásuk
ból is érződölt, hogy - mindenki 
a maga egyéniségének megfele
lően - magas színvonalon műveli 
műfaját. A folytatásban a közön
ség kérdéseire válaszollak. Ezek 
- érthetően - főleg a politikai és 
gazdasági életre vonatkoztak. 

Számítástechnika-verseny az Eötvös iskolában 
Az évről évre mcgrcndezelt fi

zikaverseny sikerén felbuzdulva 
számítástechnika versenyt hirde
tett az Eötvös Loránd Általános 
Iskola az általános iskolák felső 
tagozatosai számára. 

A megyei szak tanácsadó út
mutatása alapján Összeállított el
méleti és gyakoriali feladatok a 
DOS, NORTON és CONTEXT 
ismereteket kérték számon a ta
nulókon, akik a versenyzésen túl 
egymással is megismerkedtek, 
tapasztalatokat, ötleteket cserél
tek. 

Külön örvendetes volt, hogy a 
számítástechnikával foglalkozó 
tanároknak is módja nyílt így egy 
mini fórumra, sőt olyan iskola is 
volt, ahonnét sajnos tanulót nem 
neveztek, de az érintett szak

ember eljött a kollégái közé, se
gítve a lebonyolítást, illetve egy 
kis szakmai disputára is sor ke
rült. 

Nagyné H o r v á t h M a r i a az 
Eötvös iskola munkaközösség
vezetője értékelésében kitért az 
elméleti feladatokra, külön k i 
emelve, hogy minden versenyző 
ötven százalék fölölti teljesít
ményt nyújtott, mely biztos ga
rancia a további fejlődésre, fej
leszthetőségre. 

A verseny díjazását a LOGO 
Computer számítástechnikai üz
let jóvoltából lehetett nagyon 
színvonalasan megvalósítani, h i 
szen Pipics Csaba tulajdonos (az 
iskola volt diákja) egy 486 D X 
számítógépes konfigurációt, i l 
letve vásárlási utalványokat aján

lott fel az első három helyezett 
versenyző díjazására. 

A verseny a házigazdák mel
lett a Berzsenyi Lénárd Általános 
Iskola, a jánosházi Szt. Imre Ál
talános Iskola, a vönöcki, illetve 
a kenyeri általános iskola képvi
seltette magát. 

Mind a szervezők, mind pedig 
a versenyzők és a kísérő kollégák 
a jövő évi reményteli folytatás
ban maradlak, melyhez ha ismét 
akad jó támogató, akkora jószán-
dék nem fog hiányozni. 

A verseny végeredménye: I . 
Horváth Balázs (Eötvös Loránd 
Ált. Iskola), I I . Németh Edit 
(Eötvös Loránd Ált. Iskola), I I I . 
Ihász Antal (Berzsenyi Lénárd 
Ált. Iskola). 

E D I 

Bemutatkozik 
a Somogy 

A celldömölki Kresznerics Fe
renc Könyvtárban április 21-én 
18 órától a keszthelyi székhelyű 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és 
Művészeti Társaság, valamint 
Somogy megye közgyűlésének 
irodalmi és művészeti folyóirata, 
a Somogy mutatkozik be. Az 
idén a 25. évfolyamába lépett lap 
az egyetemes magyar irodalom 
és a nemzeti kultúra szolgálatá
ban állva, elsősorban a BD1MT 
célkitűzéseit szem előtt tarlva ké
szül a lap. 

A tartalmasnak ígérkező talál
kozó vendége: T ü s k é s Tibor , a 
Somogy főszerkesztője és Ta
kács Gyula író, a BÜIMT elnö
ke. 
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k o m 

Zarándoklat a könnyező Madonnához 
Március 15-16-17-én egyházmegyeközi 

zarándoklatot hirdetett a gyón püspökség. A 
zarándoklaton a Vas, a Veszprém ós a Zala 
megyei hívek mellett Kemenesaljáról több 
csoport is részt vett. Helye a győri székes
egyház volt, ahol a híres Mária-kcgykép előtt 
róhatták le kegyeletüket a hívők. A képet az 
1640-es években hozta a városba Walter 
Lynch, írországi püspök, aki a Cromwell-féle 
katolikusüldözés elől menekült. Püsky János 
győri püspök kanonokká, majd helynökévé 
nevezte Őt k i . Az ír püspök Győrben élt egé
szen haláláig, 1663-ig. 

A történet szerint az írországi katolikusül
dözés idején, 1697. március 17-én - Írország 
védőszentjének ünnepén - a Mária-kép reggel 
6 órától 9 óráig véres könnyeket hullatott. A 
zarándoklat alkalmával azt a gyolcskendőt is 
láthatták a hívők, amellyel a véres könnyeket 
feltörölték. Az idei főpapi szentmisén jelen 
volt Írországból a clonforli egyházmegye püs
pöke is. 

Dr. Koltai Jenő alsósági esperes, aki alsó
sági, bobai és nemeskocsi híveket vitt magá
val Győrbe, azt is elmondta, hogy a 300 éves 
jubileum alkalmából a székesegyház megkap
ta a kisbazilika címet. v , 

ho\3 
Természetesen! 

Az 1996. évi sikerek alapján a Kőszeg Galé
ria meghirdeti I I . országos játékpályázatát a ter
mészetes alapanyagú játékok készítői számára, 
hogy ne maradjon ki az emberek életéből a já
ték. A pályázat célja: a magyar játékkultúra 
hagyományainak újraélesztése, továbbfejleszté
se, új játékok, készítők felkutatása, a kézműves
ség és a játékkészítés iránti érdeklődés fokozása. 

Pályázat i feltételek: a pályázat nyílt, azon 
mindenki korlátozás nélkül részt vehet. 

Természetes anyag(ok)ból (például fa, textil, 
papír, fém slb.) készült, a pályázó által gyártható 
vagy készíthető pályamunkákat várunk, pl.: lo
gikai játékokat, manipulatív játékokat, modelle
ket, ólomkatonákat, házakat, bababűlorokat, 
hagyományőrző játékokat, kockákat stb. A leg
jobb pályamunkák folyamatosan kiállításokon 
vesznek részt, egész évben, több helyszínen. 

Az első helyszín: Kőszeg Galéria, Kőszeg, Ju-
risich-vár lovagterme. A kiállítás május 20-tól 
látogatható. A kiállításokon a bemutatás mellett 
lehetőséget biztosítunk a forgalmazásra, a gyár
tó bemutatkozására is. A pályamunkákat azono
sításra alkalmas kísérőlevéllel (név, cím, tele
fonszám, a játék leírása) kérjük beküldeni: 

Kőszeg Galéria; 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 3. Telefon: (1) 322-6859. 

Beküldési határ idő: 1997. április 21. 

M o t o 

Megmentik a Mária-kutat? 
A cclldömölkick jól ismerik a 

templom közelében álló Mária
kutat, és annak törtenetét is. A 
klastrom mellett álló díszkút ál
lapota az utóbbi időben jelentő
sen megromlott. 

Lapunk 1996. november 21-ei 
számában szerkesztőbizottsági 
cikk jelent meg Mentsük meg a 
Mária-kutat! címmel. A cikk 
utolsó bekezdése így szól: „A 
műkőből készült díszkút jelenle
gi állapota enyhen szólva aggasz
tó. Balesetveszélyes. A csapa
dék, a szél és a fagy romboló ha
tására megrepedtek az oszlopok, 
tartásuk bizonytalan, összedőlés-
scl fenyeget. Felújítása sürgős. 
Erre anyagi fedezet nincs. Társa
dalmi összefogásra lenne szük
ség. Lapunk szándéka a kezde
ményezés. Kérjük olvasóink se
gítségét, javaslatait!..." 

Ezzel kapcsolatban érdekes ol
vasói javaslat érkezeit a celldö
mölki származású, Szombathe
lyen élő Németh András tó l , aki 
egyebek közt azt javasolja, hogy 
legyen az eredeti helyén a Mária-
kút, vagyis állítsák vissza a temp
lomhoz vezető út közepére. így a 
gyalogosok körbejárhatják, és 
ehhez igazítsák a jelenlegi parko
lót. Javaslatai közt szerepel, hogy 
a templomból hozzák k i az omi
nózus követ, és helyezzék törés
biztos üvegszekrénybe az ese

ményt megörökí tőképpcl együtt. 
(Új Kemenesalja 1997. 2. szám) 

- Mi a véleménye az elképze
lésről? Egyáltalán: van-e valaki, 
aki foglalkozik a Mária-kút sor
sával? - kérdeztük Dumniel Ot
tótól, a polgármesteri hivatal 
műszaki és vállalkozói osztályá
nak vezetőjétől. 

- Az olvasó elképzelése figye
lemre méltó, de vannak aggálya
im. Az eredeti hely azért okoz 
problémát, mert az utóbbi évek
ben - és remélhetően a jövőben 
is - egyre több kulturális ese
mény zajlik a templom előtti té
ren. Ha a kutat visszahelyeznénk 
eredeti helyére, ez részben aka
dályozná a közlekedést, de még 
inkább arálátást a templom előtti 
színpadra. Ha a kút áthelyezésre 
kerül, nagyobb valószínűséggel a 
Zsolnai-kút helye lenne a megfe
lelőbb. 

A nevezetes kő kihozása a 
templomból egyházi hatáskörbe 
tartozik. Az olvasó elképzelésé
vel azért vitatkozom, mert helyi 
tapasztalatok alapján, ha törés
biztos vitrinbe kerülne is, találná
nak módot másfajta gyalázkodá-
sokra. Ezt pedig - gondolom -
senki sem akarja. 

- Kinek a birtokában van a kút, 
és egyáltalán: minek minősül? 

- A Mária-kút jelenleg Önkor
mányzati tulajdonban van. Nem 

minősül műemléknek. Műemléki 
környezetben lévő létesítmény
nek számít, s helyi műemléki vé
delem alá tartozik. Mivel műem
léki környezetben van, báj-miféle 
felújítást, esetleges áthelyezést 
csak a műemléki hatósággal 
egyeztetve lehet végrehajtani. 

- Végül is: mi lesz az omlado
zó Mária-kúltal? 

— Ha valami konkrét kezdemé
nyezés eljut hozzánk, mi társak 
leszünk, de jelenleg ezerféle 
megoldásra váró problémánk van 
a város területén. 

Völgyi L . 
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Panka Imre az új elnök hoiA 

Közgyűlést tartott a hegyközség 
Március 21-én a 811 taghoz viszonyítva 

gyér érdeklődés mellett tartotta éves közgyű
lését a Sághegy-Kissomlyói Hegyközség. 
Pedig a kitűzött időpont plakátokon és a saj
tón keresztül is kellő nyilvánosságot kapott. 
Napirenden az elnök és a hegybíró elmúlt év
re vonatkozó beszámolója és személyi kérdé
sek szerepeltek. 

A vezetőség beszámolóját korábban már 
megtárgyalta a celli Önkormányzat, erről akkor 
írtunk, ezért most az újabb, ott még nem ismert 
és nem érintett, de fontos részekre terünk k i . 

A Földművelésügyi Minisztérium Jogtaná
csi és Vizsgálati Főosztálya törvényességi 
felügyeleti jogköréből adódóan megvizsgálta 
az 1995. december 18-án elfogadott alapsza
bályt. Utasította a hegyközséget az alapsza
bály 11. paragrafusa 2. bekezdésének kiegé
szítésére. Vagyis: konkrétan meg kell hatá
rozni a termelői védőárat. Ennek megfelelően 
a választmány 1997. évre a borra literenként 
100 forintos védőárat fogadott cl . 

Az alapszabály 12. paragrafus 5. pontja k i 
mondja: Minősített szótöbbséggel határoz a 
hegyközség felszámolás kimondása tárgyá
ban. Ezt kifogásolta a törvényességi felügye
let, mert a hegyközség felszámolását a tagság 

nem mondhatja k i , átalakulást, egyesülést 
igen, felszámolást nem. A hegyközség csak 
a törvény erejével oszlatható fel. 

Egy új törvény szerint kizárólag a hegyköz
ségi tag-termelő jogosult bármely hegyi ter
mékét forgalomba hozni. Megjegyezzük: az 
Őstermelői igazolás és a hegyközségi tagság 
igazolása nem azonos kategóriák. Fontos sze
repet kap a származási bizonyítvány, ugyanis 
terméket forgalomba hozni csak a hegyre, te
hát a termelési helyre utaló igazolással lehet. 
Az igazolást a termelő kérésére a hegybíró 
adja k i , akinek kötelessége megtekinteni a 
terméket, valóban ott termett-e. Ezután kapja 
meg a termelő a származási bizonyítványt. 

Sok részében még nem pontosan ismert 
rendelkezésekből annyi már látszik, hogy 
azok az eredet- és minőségvédelmet, lénye
gében a hegy védelmét szolgálják, az előállí
tott tennék rangját kell hogy jelentsék. Ehhez 
persze idő kell. A gazdák azt szeretnék, azt 
várják, úgy legyen, mint régen, amikor min
denki számára kötelező volt a zártkerten be
lüli tagság és egyben az rangot is jelentett. 
Nem véletlenül alakult ki a mondás: ez igen, 
ez hegyi bor. Ott, ahol nem volt hegyközség, 
arra a borra mondták: tikhegyi. 

A forgalmazásra és származásra vonatkozó 
rendelkezések 1997. augusztus l-jétől érvé
nyesek. 

Személyi kérdések: Németh Gyula elnök 
még tavaly lemondott tisztségéről. A vezető
ség kérésérc a közgyűlésig vállalta az ügyek 
intézését. Választmányi tagságát továbbra is 
megtartotta. A közgyűlés a jelölőbizottság ja
vaslata alapján Danka Imre agrármérnököt, 
az egyik legnagyobb szőlőterület tulajdono
sát választotta meg elnöknek. Ő megköszönte 
a bizalmat, a közös összefogás hangsúlyozása 
mellett arról is szólt: ha k i -k i a saját környe
zetében rendet tart, már jelentős mértékben 
változhat a hegy általános képe. 

A választmányba Holpert Gyula halálával 
megüresedett helyre a közgyűlés Giordan 
Jenő szőlősgazdát választolta meg. 

Még két információra hívjuk fel a figyel
met. Négy hirdetőtábla készül, ezeket a hegy 
különböző helycin állítják fel. A vezetőség 
ezúton is kéri a tagságot, figyeljék majd a 
hirdetéseket, mert ott minden közérdekű tud
nivaló olvasható és megismerhető lesz. így 
jelentős postaköltség takarítható meg. 

A hegyközség megrendelte a sághegyi víz
elvezető utak felújítási, rendezési tervét, ami 
hamarosan el is készül. Központi , önkor
mányzati és tagsági támogatással hozzá lehet 
kezdeni a nagyon elhanyagolt hegyi utak fo
kozatos korszerűsítéséhez. 

Káldos Gyula 

Nyelvtanulás Ausztriában 
Aki ismerkedett már akárcsak 

egy idegen nyelvvel is, az tudja: 
nyelvtanulás és nyelvtudás nem 
feltétlenül egybecsengő fogal
mak. Hiszen bcbiflázhatók sza
vak százai, magolhatok nyelvtani 
szabályok tucatjai, de mindez mit 
sem ér, ha - mondjuk - turista
ként külhonba vetődve a nyelv
tanuló nem meri használni a sok
szor hosszú éveken át tanult 
nyelvet. 

A celldömölki Gáyer iskola 
diákjainak valószínűleg nem kell 
hasonló problémával küszködni
ük. Egy obcrwarti két tannyelvű, 
nyolcosztályos gimnázium és a 

celli iskola vezetése abban álla
podott meg, hogy rendszeresen 
fogadja az alapfokú német nyelv
vizsgára készülő magyar diáko
kat. Mivel a burgenlandi iskolá
ban szombatonként is van tám
lás, a celliek e napon kapcsolód
nak bc az oktatásba. A bekapcso
lódást szó szerint kell érteni, h i 
szen a cellick nem nyelvórákon 
vesznek részt, hanem - amolyan 
vendéghallgatóként - beülnek az 
osztrák nebulók óráira: matema
tikára, biológiára éppúgy, mint 
földrajzra. 

- Áz ötlet Szen tpá ly - Juhász 
Imre református lelkésztől szár-

Renuszcícscn közzétesszük lapunkban a legfrisebb álláskínálatot. 
Egyúttal biztatjuk a munkáltatókat, hogy ajánlataikat közvetlenül is 
juttassák el szerkesztőségünkbe: Celldömölk, Szentháromság tér 1. 

A Vas Megyei Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltsége az 
alábbi szakmákban kínált álláshelyet munkanélkülieknek 1997. áp
rilis 2-án: 

Esztergályos (26-28 000 Ft), villanyszerelő (30-35 000 Ft), ács
állványozó (30-35 000 Ft), rendszerfejlesztő programozó (30-45 000 
Ft), szerkezetlakatos (34-43 000 Ft), varrónő (17^5 000 Ft), nehéz
gépkezelő (30-38 000 Ft), betanított elektronikai szerelő (17-35 000 
Ft), felszolgáló (17-20 000 Ft), szakács (25-30 000 Ft), konyhai 
kisegítő (17-18 000 Ft), általános ápoló (32-35 000 Ft), minősített 
hegesztő (43-52 000 Ft). 

mazik. Először március 15-én 
jártak kint tanulóink. Úgy tűnik: 
sikerült beilleszkedniük, a bur
genlandi gyerekek befogadták al
kalmi osztálytársaikat. Egyelőre 
tizenhét tanuló vesz részt ebben 
a sajátos nyelvvizsgára felkészítő 
képzésben - tájékoztatott Bakó 
István a celldömölki iskola igaz
gatója. 

Amennyiben az újszerű okta
tási forma beváltja a hozzáfűzött 
reményeket, a következő tanév
ben már szeptembertől folyama
tosan járnak k i Ausztriába nyel
vet tanulni a gáyercs diákok. 

Kiss V. 

Celldömölkön, 
kedvező 
helyen 

házhely eladó. 
Érdeklődni: 
Celldömölk, 

Marx 
Károly u. 72. 

Tökjó! 
A budapesti Agora Fi lm Kft . 

nagyszabású országos diákmoz
galmat indít útjára. A Tökjó Fu
tam elnevezésű mozgalom célja, 
hogy a fiatalok értelmesen, hasz
nosan töltsék el szabadidejüket. 
A fiatalok hat kategóriában -
sport, műveltségi vetélkedők, 
biztonság, egészségvédelem, 
környezet és honismeret, művé
szeti vetélkedők - mérik majd 
össze tudásukat. Az országos 
versenyre Celldömölkről az Eöt
vös iskola jelentkezett: a sport 
kategóriában vállalták, hogy 
megszervezik a Tökjó Futam 
körzeti versenyeit. 

A celldömölki óvodák 
nyári takarítási 

szünete 

Alsósági óvoda: július 21-
étől augusztus 29-éig. 

* 
Koptik u. óvoda: július 28-

ától augusztus 29-éig. 

Szalóky u. óvoda: június 
23-átóI július 25-éig. 

* 
Vörösmarty u. óvoda: júli

us 28-álól augusztus 31-éig. 
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A megyei közgyűlés 13/1996. (XII. 6.) 
számú rendeletének 1. sz. melléklete 

A K É M É N Y S E P R Ő I P A R I S Z O L G Á L T A T Ó 
M E G N E V E Z É S É R Ő L ÉS 

M Ű K Ö D É S É N E K I D Ő T A R T A M Á R Ó L 

1. A kéményseprő' közszolgáltatást Vas megye területén Szombat
hely Megyei Jogú Város kivételével - az erre vonatkozó pályázati 
kiírás nyerteseként - a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai 
Vállalat (9700 Szombathely, Kálvária u. 33.) látja el. 

2. A vállalat a közszolgáltatás ellátására - a megkötésre kerülő 
közszolgáltatási szerződés szerint - 1997. év január 1. napjától 2001. 
év december 31. napjáig jogosult és köteles. 

A megyei közgyűlés 13/1996. (XII. 6.) 
számú rendeletének 2. sz. melléklete 

A Z 1997. É V R E V O N A T K O Z Ó K É M É N Y S E P R Ö I P A R I 
S Z O L G Á L T A T Á S I D Í J A K Á R J E G Y Z É K E 

A Vas megye területén kéményseprői pari tevékenység a vállalat 
által kötelező munkaként közületnek végzett kéménytisztítási, ké
ményvizsgálati és egyéb kéményseprői pari szolgáltatások ellenében 
¡997. január 1-től lel számítható (fizetendő) díjakról: 

A) Kémények és tartozékaik díjai: 
1. Lakóépületi kémények, tar tozékaikés füstcsatornák évi tisztítási 

díjai. 
A díjak tartalmazzák a hatályos rendeletekben előírt időközönként 

kötelező kéménytisztítások díjait, beleértve az égetést, a koromgyújtő 
akna, füstcsip, kéménytoldó, szikrafogó tisztítást és a négy évenkénti 
füstnyomáspróbát és műszaki felülvizsgálatot. 

Á r a k 
áfa nélkül áfával 

a) Háztartási (szabvány) kémény 

b) Mászható kémény 
c) Háztartási és mászható 

kéménybe torkolló 
füstcsatorna 

d) Gyűjtő (termofor) kémény 
c) Tartalék kémény 

- Háztartási és mászható 
- Gyűjtő (termofor) 

580 Ft/db 
580 Ft/db 

290 Ft/db 
1100 Ft/db 

200 Ft/db 
250 Ft/db 

650 Ft/db 
650 Ft/db 

325 Ft/db 
1232 Ft/db 

224 Ft/db 
280 Ft/db 

Ipari (ipari jellegű) kémények és tartozékok (koromgyűjtő aknák, 
füstcsatornák) 

tisztítási díjai: 
a) Üzemi kémény (akna, szikrafogó 

tisztításával, égetéssel) 
esetenként 3000 Ft/db 
Üzemi füstcsatorna 600 Ft/db 

b) Központi fűtés kéménye 
(akna, szikrafogó tisztításával 
együtt) 3000 Ft/db 
Központi füstcsatorna 600 Ft/db 

c) Gyári (gyári jellegű) kéményakna, 
tisztításával együtt megkezdett 
folyóméterenként 600 Fl/m 
Gyári (gyári jellegű) füstcsatorna 
megkezdett 
folyóméterenként 500 Fl/m 

d) Üzemi és központi 
tartalék kémények 
az éves kémény árának 50%-a 

3360 Ft/db 
672 Ft/db 

3360 Ft/db 
672 Ft/db 

672 Ft/m 

560 Ft/m 

C) 1. Ha a kéményt annak szerkezete, igénybevétele, illetve a hasz
nált tüzelőanyag minősége miatt a jogszabályokban előírt időközök
nél gyakrabban kell tisztítani az A) , B) pontokban felsorolt díjtételek 
arányos többszörösét kell alkalmazni a tisztítás gyakoriságának meg
felelően. 

2. A díjak összegét nem befolyásolja, hogy a tüzelés milyen tüze
lőanyaggal (szén, olaj, gáz) történik. 

D) Eseti kéményvizsgálatok díjai: 
A vizsgálatok alatt a négyévenként kötelező vizsgálaton kívül, kü

lön megrendelésre végzett füstnyomáspróba és műszaki felülvizsgálat 
értendő. 

A díjak a tényleges vizsgálat és az észlelt állapotról adott tanúsít
vány elkészítésének ellenértékét tartalmazzák. 

1. Lakóépületi kémények tartozékaikkal (füstcsatorna, aknák, füst
csip, toldó szikrafogó) kamerás 

200 Ft/db 2240 Ft/db 

5000 Ft/db 
2000 Ft/db 

a) Háztartási szabvány kémény 
b) Gyűjtő (termofor) kémény 

(kamerával) 
c) Mászható kémény 
2. Ipari (ipari jellegű) kémények és tartozékaik: 
a) Üzemi kémény 

(aknával együtt) 2100 Ft/db 
c) Gyári (gyári jellegű) kémény 

aknával együtt megkezdett 
folyóméterenként 500 Ft/m 

d) Az a), c) pont alatti kéményekhez tartozó füstcsatornák díja 
megegyezik a kémények vizsgálati díjával. 

5600 Ft/db 
2240 Ft/db 

2352 Ft/db 

560 Ft/m 

E) Az A) pontban felsorolt díjakhoz kiszállási díj nem számíthat 
fel. 

F) Felszámítható pótdíjak: 
a) Száz százalékos pótdíj számítható fel az A ) - D ) pontokban fel

sorolt díjtételek után, ha a munkát heti pihenőnapon, vagy munka
szüneti napon kell elvégezni. 

b) ö tven százalékos pótdíj számítható fel az A ) - D ) pontok alatti 
díjtételek után, ha a munkát 18 órától reggel 6 óráig terjedő időben 
kell elvégezni. 

c) Pótdíj számítható fel az olyan gyári, gyári jel legű munkánál, ahol 
az alapmunkánál veszélyesebb a munka, vagy többletidő szükségessége 
merül fel (pl. tüzes, iszapos, szilárd korom, vagy pernye stb.). 

Alapmunka alatt értendő az olyan munka, ahol a laza szerkezetű 
korom, vagy pernye 40 °C-nál nem melegebb, eltávolítása méréssel, 
lapátolással megoldható, a kemény pedig hágcsóvasakról nyírfasep
rűvel megtisztítható. 

A Vas megye területén kémenyseprőipari tevékenység a vállalat 
által kötelező munkaként lakosságnak végzett kéménytisztítási, ké
ményvizsgálati és egyéb kéményseprői pari szolgáltatások ellenében 
1997. január 1-től felszámítható (fizetendő) díjakról: 

Díjak 

A) Kémények és tartozékaik tisztítási díjat: 
1. Lakóépületi kémények, tartozékaik és füstcsatornák évi tisztítási 

díjai. A díjak tartalmazzák a hatályos rendeletekben előírt időközön
kénti kötelező kéménytisztítások díjait, beleértve az égetést, a korom¬
gyűjtŐ akna, füstcsip, kéménytoldó, szikrafogó tisztítást és a négy
évenkénti füslnyomáspróbát és műszaki felülvizsgálatát. 

a) Háztartási (szabvány) kémény 434 Ft/db 
b) Mászható kémény 434 Ft/db 
c) Háztartási és mászható kéménybe 

torkolló füstcsatorna 216 Ft/db 
d) Gyűjtő (termofor) kémény 1000 Ft/db 
e) Tartalékkémény 

- Háztartási és mászható 150 Ft/db 
- Gyűjtő (termofor) 150 Ft/db 

486 Ft/db 
486 Ft/db 

242 Ft/db 
1120 Ft/db 

168 Ft/db 
168 Ft/db 

B) Kötelező tisztítás körébe vont tüzelőberendezés 
a) Kazán (széntüzelésű 140 d m 2 

rostélyfclülctig) esetenként 1000 Ft/db 1120 Ft/db 

B) Kötelező tisztítás körébe vont tüzelőberendezés 
a) Kazán (széntüzelésű 140 d m 2 

rostélyfclülctig) esetenként 1000 Ft/db 1120 Ft/db 
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C) 1. Ha a kéményt annak szerkezete, igénybevétele, illetve a hasz
nált tüzeló"anyag minősége miatt a jogszabályokban előírt időközök
nél gyakrabban kell tisztítani, az A ) - B ) pontokban felsorolt díjtételek 
arányos többszörösét kell alkalmazni a tisztítás gyakoriságának meg
felelően. 

2. A díjak összegét nem befolyásolja, hogy a tüzelés milyen tüze
lőanyaggal (szén, olaj, gáz) történik. 

D) Eseti kéményvizsgálatok díjai: 
A vizsgálatok alatt a négyévenként kötelező vizsgálaton kívül, 

megrendelésre végzett füstnyomáspróba és műszaki felülvizsgálat ér
tendő. 

A díjak tartalmazzák a ténylegesen elvégzett vizsgálatok (ezen belül 
a kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálatok) és az észlelt álla
potokról adott tanúsítvány elkészítésének ellenértékét. 

1. Lakóépületi kémények tartozékaikkal (füstcsatorna, aknák, füst-
csip, toldó szikrafogó) 

a) Háztartási szabvány kémény 1800 Ft/db 2016 Ft/db 
b) Gyűjtő (termofor) kémény 

(kamerával) 2000 Ft/db 2240 Ft/db 
c) Mászható kémény 1800 Ft/db 2016 Ft/db 
2. Ipari (ipari jellegű) kémények és tartozékaik tisztítási és vizsgá

lati díja szabad árformába tartozik. 

E) Az A) pontban felsorolt díjakhoz kiszállási díj nem számítható 
fel. 

F) Felszámítható pótdíjak: 
a) Száz százaékos pótdíj számítható fel az A ) - D ) pontokban felso

rolt díjtételek után, ha a munkát heti pihenőnapon, vagy munkaszüneti 
napon kell elvégezni. 

b) ö tven százalékos pótdíj számítható fel az A ) - D ) pontok alatti 
díjtételek után, ha a munkát 18 órától reggel 6 óráig terjedő időben 
kell elvégezni. 

Kémények műszeres terhelhetőség vizsgálata gázkészülékek be
kötése előtt és működés közbeni vizsgálat, emisszió és hatásfokmérés. 

Kémények műszeres terhelhetőség 
vizsgálata 

(a díj tartalmazza a kiszállási 
költséget a megye területén) 

(a díj megegyezik a lakosságnál és 
a közületnél) 

ár 

5000 

ár + áfa 

5600 

2600 x 

3000 xx 

x terhelhetőség vizsgálat 
xx működés közbeni vizsgálat (emisszió és hatásfok) mérés 

UJ KEMENESALJA: 
EZ A LAP KÖZLI 

AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKET IS 

ÖB HÁZI P A T I K A SEGÍTSÜNK ÖNMAGUNKON! 
hOL£ 

A józanság, mint a böjtölés alternatívája 
A bölcsnek elég egy szó. Cornano (ve

lencei nemes) ahogy meghallotta orvosa 
bölcs szavát, megváltoztatta életét, egysze
rűen táplálkozott. Hamarosan látni kezdte a 
különbséget, egyre jobban érezte magát. 
Élete végéig ehhez az egyszerű és szigorú 
életmódhoz igazodott. Orvosai 40 éves ko
rában nem jósoltak neki hosszú életet. Túl
élte azonban őket, és kitűnő egészségben élt 
még 60 évet. 

Általánosan elfogadott, hogy a szokások 
idővel mintegy második Ösztönként működ
nek bennünk. Legyenek jók vagy rosszak, 
arra késztetnek, hogy azt tegyük, amit meg
szoktunk. Sok esetben az ész fölé kereked
nek. Ez annyira igaz, hogy erényes embe
rek, k ik rossz társaságba keverednek, 
ugyanolyan Ördögi életűek lesznek. 

Bár többen egyetértenek azzal, hogy a 
mértéktelenség a torkosság szülője, és mér
téktartásból ered a józan élet, mégis a szo
kás hatalmából fakadóan az előbbit erény
nek, az utóbbit fösvénységnek tartják. 

Miután visszanyertem egészségemet, ko
molyan kezdtem gondolkodni a mértéktar
tás erején: ha hatásos volt, hogy legyőzze a 
betegségemet, biztosan meg is tudja Őrizni 
az egészségemet. 

Abbahagytam azon ételek fogyasztását, 
amelyek nem estek jól, jelezték a tüneteket. 

Azokat választottam, melyek jónak tűntek, 
s csak annyit fogyasztottam, amennyit 
könnyen meg tudtam emészteni, ügyelve a 
mennyiségre és a minőségre (mit-mivel). 
Úgy állítottam össze az ételeket, hogy ne 
legyen csömöröm az étkezéstől, és mielőtt 
jóllaktam volna, abbahagytam az evést. 

Mindent elkövettem, hogy elkerüljem a 
szélsőséges helyzeteket, mclankóliát, nega
tív gondolatokat, erőszakos érzelmeket, me
lyek komolyan befolyásolják testünk har
móniáját. 

Valamennyien tapasztaltuk már, hogy a 
tudatos életvitel nem terhel bennünket. A 
józanság két dologból áll: minőségből és 
mértékből. Az étkezésre vonatkoztatva az 
első azt jelenti, hogy távol tartjuk gyom
runktól az „idegen" ételeket, italokat, A má
sodik pedig azt, hogy nem fogyasztunk töb
bet, mint amit a gyomor meg tud emészteni. 

A tudatos hozzáállás meghatározóan be
folyásolja az energetikai, így az élettani tör
ténéseket. A józan életű ember nem lesz 
rabja az ízek élvezetének. Megnyugvást je
lent számára, hogy amit eszik, az jő egész
ségben tartja. 

- Miért böjtölsz? - kérdezte közeli isme
rősöm - , hiszen neked nem kell fogyókú
ráznod! 

Bárhogy igyekeztem, képtelen voltam 

néhány perc alatt elmagyarázni, hogy a böjt 
nem fogyókúra vagy koplalás. Egy olyan 
nemzet esetén, mint a magyar, amely az 
evéssel olyan nagyon jóban van, bármiféle 
táplálékmegvonás az éhezést juttatja 
eszünkbe. M i t is takar a bejjt? A böjt nem 
éhezés, nem szándékos koplalás, nem szek
tás elragadtatás. A böjt szabad akaratú, 
Önálló emberek saját elhatározása. Egyfajta 
táplálékmcgvonás, amely salakfelszabadí
tással jár. Lelkiállapot, meditativ készség 
fokozódása. Érzékenyebbé válik testünk, 
lelkünk, szellemünk kapcsolata. Fogéko
nyabbá válunk környezetünk változásaira. 
Javul empatikus képességünk. A böjt testi
lelki-szellemi megújulás, az egyik leghaté
konyabb tisztulás. A böjt tisztánlátást ad, út 
a belső szabadsághoz. Jung a böjtöt a tu
datalattihoz való eljutás útjaként értelmezi. 

Mielőtt hozzálátnánk belső nagytakarítá
sunkhoz, nem árt átböngészni a megfelelő 
szakirodalmat és szakemberhez fordulni. 

A tavaszi napéjegyenlőség, március 21-e 
a testi-lelki-szellemi erőink kibontakozását 
jelentse. Ahogy tavasszal a föld is kitárja 
magát, mi is legyünk nyitottak és befogadó-
ak a pozitív gondolatokra, a helyes arány 
kialakítására az élet minden területén. 

Tompa Kálmánul 
életmód-tanácsadó 



ÚJ K E M E N E S A L J A 1997. ÁPRILIS 10. 10 

Celldömölk évszázadai 
17. Pőrdömölktöl Celldömölkig (1252-1904) 

A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, sze
retnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk történetéről, 
múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék magukat 
benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való felelősségtudatuk 
egyre jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák és kérdéseik merül
nek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is kapnak. 

Városunk fejlődésének törté
nelmi útját jártuk végig, nagy 
összevont események tükrében 
mutattuk be úgy, hogy a legősibb 
mag kisarjadásától indultunk. Az 
útbejárás során három alaptele
pülés történetét kellett felkutatni, 
és a három különböző ágat egy
befonva juthattunk cl a magunk
ra szabott útszakasz végéig. Az 
ősi település, az 1252-ben hiteles 
okmányban DEMUNK ősi ma
gyar helynév M U N K néven em
lített egyházasfalu, bencés mo
nostorral, amely az elfolyt évszá
zadok során több tucatnyi név
változás révén jutott el a PÓR-
DÖMÖLK végső névig, mely 
egyben társadalmi szintet is kife
jezésre juttatott. Ezt a nevet el
múlásáig viselte, mert a jobbágy
falu a többszöri háborús és tűz
vészben való megsemmisülés 
után, annak ellenére, hogy egy
házasfalu volt, számottevő tele
püléssé fejlődni nem tudott, s a 
19. században végleg elhalt. Ura
dalommá sorvadt! 

A nemesi eredetű*, egysoros te
lepülést! NEMESDÖMÖLK ne
vében is a társadalmi rangjelzés 
évszázadokat túlélő Öröksége hi 
valkodik. Urai a magyar nemes
ség megszokott életét élték, job
bágyaik verejtékes munkájából, 
sajátos kis magyar respublika
ként, az elnyomó idegen dinasz
tia és az ahhoz tartozó oligarchia 
alatt és a magyar jobbágynép fö
lött. Minden tudatlansága és par
lagiassága mellett ez a közne
messég mégis a magyar állam 
megtartója és a mesterségesen 
sorvasztott magyar nemzeti kul
túra őrzője és megtartója volt! A 
település birtokosai az évszáza
dok során sokszor változtak, 
egyes nemesi családok eltűntek a 
történelem során, mások betele
pültek. A falu mérsékelt ütemben 
fejlődött, de ez a fejlődési ütem 
felgyorsult akkor, amikor az el
lenre fo mi áci ős egyházügyi tör
vények végrehajtása során az 
evngélikus vallásgyakorlat arti-
culáris helyévé királyi rendelettel 
kijelölték. Mégis lemaradt a fej
lődési versenyben a tőszomszéd
ságában egy deszkakunyhóban 
alapot vett sarjadék mellett. 

Ez a sarjadék, Kemenesalja 

legfrissebb hajtása népszerűen 
KIS MÁRIA-CZELL, majd hi
vatalosan KIS-CZELL tipikusan 
német idomú, már kezdettől vá
rosias arculatú település, a nyu
gatról jött alapító fajta élelmes
ségével, a korszak nyugati szint
jén álló ipari tudásával s kereske
delmi érzékével dinamikusan fej
lődik, és alig fél évszázad alatt 
messze maga mögött hagyja a két 
korábbi ősi települést. Fél évszá
zad is alig kclcltt hozzá, amikorra 
a kemenesaljai tájegység gazda
sági, ipari, kereskedelmi és kul
turális központjává nőtte k i ma
gát. OPPDOUM - mezőváros lett, 
amelynek lakosai az életszínvo
nal tekintetében jóval magasabb 
szinten élték mindennapi életü
ket, mint a környező falvak ne
mesei, mesteremberei, nem is 
szólva a jobbágy és zsellér lakos
ságról. Gyors ütemű fejlődését 
mérsékelhette ugyan a napóleoni 
háború, a nyugatról akkor is be
gyűrűző gazdasági válság, a két 
pénzügyi devalváció, mégis, 
mindezeket átvészelve a múlt szá
zad elejétől határozott akarat
erővel, életrevalósággal és szívós
sággal ívelt felfelé lakosságának 
életútja, társadalmi élete. Soha 
nem volt a magyar falvakhoz ha
sonló arculata. Gazdasági életének 
középpontja a piactér volt, melyet 
körülvettek a boltokat és műhelye
ket is magukba foglaló családi há
zak s ezek már téglából épültek. A 
téglát az egyetlen ipari üzem, a 
mára 18. században meglévő apát
sági téglagyár állította elő. 

Földesúri területen egy földes
úri mezőváros keletkezett, mely
nek lakosai „contractualisták", 
azaz a földesúrral szerződésben 
lévő lakosok, akik szabadon ren
delkeztek önmagukkal, idejük
kel, munkájukkal és tulajdonuk
kal. Mindennapi életükhöz a kez
deti időszakban még hozzátarto
zott a mezőgazdasági munka és 
termelés. A környező falvak né
pének forgalmazott áruk cseréjé
vel kezdetben még nem éltek 
meg, mert akkor még a falvak né
pe jószerivel önellátó: a maguk 
számára termelték a mindennapi 
kenyérnek valót és a ruházati 
alapanyagukat is: a kendert és a 
lent. Az „idegenforgalom", a bú

csúsok, a vallásos tömegek hoz
ták el azt az időt, amikor a for
galmazott ipari és kereskedelmi 
árucikkek megélhetésük, jövö-
delmük biztosítéka lett. 

A reformkor eszméi és moz
galmai fokozatosan alakítják át a 
városka lakosainak gondolat- és 
érzelemvilágát. A szabadságharc 
leverése és az azt követő terror 
időszaka után a kiegyezés már 
egy érzelmi beállítottságában, 
gondolkozásmódjában, nyelvé
ben teljesen megváltozott, ma
gyarrá lelt KIS-CZELLT talál, a 
korábban teljesen német nyelvű, 
gondolkodású, s érzelmű városka 
helyett. 

A kiegyezés utáni korai kapi
talizmus ideje tovább lendíti a 
fejlődés útján Kis-Czellt. Aho
gyan az egész országban, úgy itt 
is alakulnak egymás után a taka
rékpénztárak. Megindul a tőke
képződés, de nem olyan mérték
ben, hogy ipari bázist is teremt
sen itt. Különös és elgondolkoz
tató lény az, hogy bár a feudaliz
musból a kapitalizmusba való át
menetel apró jeleivel találko
zunk, itt a tőke soha nem próbál
kozott manufakturális üzem léte
sítésével, és ipari vállalkozások
ba sem fogtak. Nagyközséggé 
lesz a település. Vasúti csomó
pont, szinte klasszikus példájává 
válik a vasút településfejlesztő 
hatásának. Mégis lemarad egy 
ütemmel az ipari fejlesztés lehe
tőségének úlján, mivel nincsen 
villanyárama. S mire 1909-ben 
villamosenergiát kap, addigra a 
nyugati tőke érdeklődése a nyu
gat-dunántúli ipartelepítések 
iránt megszűnik. így maradt le 
Sárvár és Szombathely mögött 
ezen a téren, és ez ma kísértetie
sen megismétlődik, más vonat
kozásokban. 

A település történetében és fej
lesztésében a múlt századvég és 
a 20. század első évtizedeiben az 

egyetlen dinamikus húzóerő a 
vasútüzem. N ő a betelepülő la
kosság száma, új házsorok épül
nek. Ennek megfelelően épülnek 
k i a járulékos elemek is: utak, ut
cák, járdák, iskolák, ipari és ke
reskedelmi hálózat. Igaz, egyet
len gyárüzeme sincsen, de van 
magas szakmai képességű kéz
műiparos társadalma és tőkeerős 
kereskedelmi hálózata. Igazában 
a 20. század hozza meg számára 
a virágzás és a nagy lehetőség, a 
várossá válás valós lehetőségét. 
A század elején, 1903-ban ke
mény küzdelem folyik Kis-Czcll 
és Ncmesdömölk egyesítése, 
egyesülése körül. Ennek végső 
eredménye az, hogy a belügymi
niszter 1904. január 1-jci ha
tállyal kimondja, jóváhagyja és 
megerősíti CELLDÖMÖLK né
ven a két település egyesítését. 

Hosszú út vczctclt a három 
alaptelcpülés eredetétől eddig az 
időpontig. Ez az út történelmük 
során nagyon sokszor volt inkább 
göröngyös és küzdelmekkel, ne
hézségekkel teljes, mint sima. De 
az egymást követő nemzedékek 
életrevalósága, helytállása, be
csülettel végzett munkája, célra
törő akarata mindig megbirkó
zott a bármikor adódó nehézsé
gekkel. 

Szellemileg elsatnyult, érzel
mekben elszegényedett, sőt eltor
zult korban élünk. Hasznos gyó
gyító e rő a múltba nézni és tanul
ni belőle. Értelembe, szívbe vés
ni azt, miszerint a haza, a szülő
föld nem lobogós ihaj-csuhaj s 
mellveregctő szónoklat. Annál 
sokkal több és szentebb. Ezt csak 
érezni lehet, sejteni, úgy él a 
szívben, mint mag, mely kicsírá
zik, fokozatosan nő a nap mele
gében, hogy tápláld terméssé le
gyen. Vihar után reményt adó 
szivárvány! Szeressük és építsük, 
mint az elődök! (Vege.) 

Nádasdy Lajos 

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 16 000 forint 
- fél oldal 8 800 forint 
- negyed oldal 5 600 forint 
- nyolcad oldal 3 900 forint 
- tizenketted oldal 2 100 forint 
- apróhirdetés 600 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli. 
A többször , azonos szöveggel h i rde tők megje lenésenként 

5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal 
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . cm. 12. szám alatti 
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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Világjáró kemenesaljaiak Molnár Laciról - csendben 

Molná r László - közismert nevén Dolfus 
- élete végéig mindig csapatban volt. Egye
düllét őt nem környékezte, bárhol járt is a 
világban. Élete utolsó, nehéz napjaiban, va
lahol a külhoni kórházak magánya mégis szo-
moníságos elzárkózottságot jelentett számá
ra. Betegsége és maga rendezte így. Nem 
kért, nem várt leveleket, a látogatásokat is 
csak a közvetlen rokonától - Magdától - fo
gadta el. Barátainak nagy családja féltő rá-
gondolásokkal vehette csupán körül. Szemé
lyiségének emlékeit rakosgatva Össze, hosszú 
sorokban sem fejezhető k i mindez teljesség
gel. 

E kis város, Celldömölk sok-sok jó , tehet
séges sportolót „röpített" a haza és a külföld 
távoli pályáira, köztük kiemelkedő nagyság
ban felejthetetlen marad Molnár Laci, a min

denki Dollija. FélŐ is kiragadni egyes moz
zanatokat a reá vonatkozó sportemlékekből. 
A kemenesaljai sporttörténelmet jegyző, 
szintén jeles sportoló, T a r r ó s y Imre jegyze
teiből röviden néhány kiemelkedő, Molnár 
Lacira vonatkozó adat: 

Még 1948-at írtak és akkor a celli csapat 
az M B III-ban 1200 néző előtt lépett pályára 
az Ajkai SE ellen, nem akármilyen neveket 
felsorakoztatva: VARGA - M A R T O N , SÜ
LÉ - KISS, NYIRŐ, N É M E T H I I . I . -
VASS, MÓROCZ, PUKLER, PÉK, M O L 
NÁR. A CVSE Pék és Puklcr góljaival - D o l -
fi mindkét gól előkészítésével jeleskedett -
2:0 arányban győzött. A csapatban játszott 
még PESTI (kapus) N É M E T H I . J., LÉTAI , 
GYÜRÜSI is. Molnár Laci a későbbiekben 
megjárta számos hazai város csapatait - Pápa, 
Székesfehérvár - majd a Szombathelyi Hala
dás oszlopos tagja lett az NB I-ben, olyan 
csatársorban, mint PAPP, V A R G A , B E L L A , 
CZIGONY, MOLNÁRj!) . Sorsa a rettegett 
szabadrúgóval, NYIRŐ Luluval az akkori 
NSZK-ba vezetett. Ahogy a mellékelt fotón 
láthatjuk, az erőtől duzzadó focista a Düssel
dorf csapatában játszott, itt is fejezte be a 
sportolását. 

Dolfus életének sporttörténelme termé
szetesen ennél sokkal több, de most tisztes
séggel szólni kell arról ís, hogy mint ember, 

igaz jó barát, mennyire benne élt azokban a 
baráti körökben, ahol megjelenése mindig va
lami különlegességet, ünnepfélét jelentett 
azoknak - s ez nem kevés ember - , akikhez 
rendszeresen eljárt, bekopogtatott, jóllehet a 
nagyvilág messzi tájairól - Amerika, Afrika, 
Távol-Kelet stb. - vetette haza a sors. Szá
mára mégis ez a kis hazai pátria jelentette a 
biztosabb pontot, és az itt élők barátsága, 
mindig hír volt, ha megjött a Dolfus, és túlzás 
nélkül írhatjuk, útja leginkább elsőként Pápá
ra, a már kilencvenen is túl járó régi tanárá
hoz, Tölgyes Lászlóhoz vezetett. Visszaútban 
bekanyarodott a pápai útról a Fisztő-pusztai 
tanyára a Fejedelemhez, Rákóczi Feri bácsi
hoz, a pásztorok királyához, megtekintve a 
nyájat, megsimogatva a lovakat, bámulva a 
madártanyát, hallgatva a pásztortörténcteket. 

Tudatosan szervezte a találkozásokat -
szólítván bennünket - így: „Kint lehet a De
zső (Gyürüsy) a hegyen? - Menjünk a cse
resznyefa alá, majd Tima Lacihoz, hozzánk 
kis csevegésre. „Éhezte" - nem a bort - az 
itthoniétet, a barátkozást. Számon tartotta 
Borsits Pista baráti körének hétfői találkozá
sait és mások asztaltársaságait. Ez volt szá
mára az igazi haza, pedig a nagyvilág vándor
útjain volt módja világcsodákat látni. Mégis 
a kis Cell, a csördögélő Cinca, a tiszta vizű 
Marcal, a tájban alig „felbukkanó" Ság jelen
tett számára ünnepi perceket. Miként mérhető 
- kérdezhetnénk - c kicsiség a Nílushoz, az 
Alpokhoz, a csillogó világvárosok fényéhez? 
Csupán a szívében, amelyben legbelül a csa
ládja, a szomszédok, a barátok, a régi sport
társak léteztek, éltek olyan kölcsönhatásban, 
amihez nehezen hasonlítható bánni is. 

Most újra „megjött", szomorú hírek után 
véglegesen ide, haza a celli temetőbe. S itt 
tudták újra átkarolni emlékező tiszteletadás
sal, szeretettel Molnár Lacit a celliek, régi 
játszótársai Szombathelyről, Pápáról, helyből 
és még számos más helyről is. Vélctlcn-c va-

jon(?), nem tudni: megjött március 15-crc, 
legnagyobb nemzeti ünnepünkre véglegesen. 
Hogyan rendeződött így? Ne kérdezzük. Is
mertük, nem azok közé tartozott, akik nagy 
kokárdákkal kívánták jelezni magyarságukat. 
Ő csak jött, és ha kértük, az emlékhelyekre 
is szívesen elkocsizott velünk. 

Emlékül álljon itt a kép, még 1990-ben (a 
rendszerváltás évében) olt volt velünk az ostf-
fyasszonyíai Petőfi-szobornál. K i gondolt ak
kor a mostani március 15-crc, temetése napjára, 
amikor főhajtással elköszöntünk tőle. 

Nézegetem a közölt harmadik fotót, ez már 
a közeli évek Molnár Lacija. Talán így marad 
meg bennünk, egyszerűen, ez a legméltóbb 
hozzá. Elég végül egy-két mondat is ehhez: 
Kedves Laci! Bármily gyors voltál is - fáj
dalmasan szomorú - , a labdád elgurult. Hat
vanöt évesen, még így ís elérhetted volna. 

Dala József 

Felhívás 
A M A G Y A R POLGÁRI VÉDELMI 

SZÖVETSÉG - mint az 1937-ben meg
alakult L É G O L T A L M I L I G A jogutódja 
- megalakulásának 60. évfordulója al
kalmából ünnepséget és kiállítást szer
vez. 

Kérjük a Légoltalmi Liga még élő tag
jait, illetve mindazon személyeket, akik 
a Légoltalmi Ligával kapcsolatos, 1944 
clőlli írásos vagy tárgyi emlékkel rendel
keznek, esetleg ilyenről tudomásuk van, 
éricsílsék a Sárvár székhelyű Polgári Vé
delmi Körzetparancsnokság Celldömöl
ki Kirendeltségét (Celldömölk, Szenthá
romság tér 1.) személyesen, naponta 
08.00-12.00 óra között, vagy telefonon 
a 95/420-094, illetve faxon a 95/420-304 
számon. Segítségüket előre is köszönjük. 

Körzetparancsnokság 
Celldömölki Kirendeltség 
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^ K I T E K I N T É S ^ 
Cikkek, szemelvények 

a Vas megyében megjelenő 
helyi lapokból 

KÖRMENDI 
FIGYELŐ 

Hetvenöt éves a magyar cserkészet 
A nyugati világban, dc másutt 

is egyre erőteljesebben jelent 
meg a cserkészet, így hazánkban 
is. Köszönhető ez azoknak a ten
ni akaró és tudó nagy személyi
ségeknek, akik társadalmi rang
juk, anyagi hátterük, ifjúságne
velési céljaik alapján kötelezték 
cl magukat a cserkészet mellett. 
Az előzőcikkemben már említet
tem neveket, de még egyszer ki 
kell emelni a legnagyobb magyar 
cserkész nevét, gróf Teleki Pá
lét, aki lord Boden-Powell szel
lemiségét valósította meg itthon. 
A hazai szervezetben Körmend a 
Nyugat-Magyarországi I I I . Cscr-
készkerülcthez tartozott, ahol 
kisbamaki Farkas Ferenc volt a 
mozgatóerő, akiről aztán a 40 
éves elnyomás éveiben csak el
ítélően olvashattunk. Pedig de 
sokat köszönhetett a haza ifjúsá
ga az ilyen embereknek! Ő már 
1928-ban szervezte a magyar 
cserkészeket az angliai Jambo-
ree-ra. Nos, ezen hazai szervezet 
szárnyai alatt sorakozott fel foga
dalomtételre első ízben Körmen
den 1921. május 8-án az 55-ös 
Batthyány Cserkészcsapat. (69 
év múltával c napon született újjá 
a csapat.) Az első árvalányhajas, 
lelkes kis csapat a mai Kölcsey 
Úti Iskola elődjeként működött 
Polgári Iskola falai közül indult 
cl. Lelkes tanárok és igazgatók 
karolták fel az ifjúsági mozgal
mat, mint Laschober Ödön és 
Kovács Albert. A neveltek, kis
cserkészek, akik az idő múltával 
kiléptek a gyermekkorból, nem 
hagyták el csapatukat, hanem 
mint öregcserkészek (először ro-
werek) részt vettek a munkában, 
oktatásban, játékokban, táboro
zásokon. 

A cserkészek száma szépen 
gyarapodott, mígnem kinőtte ke
reteit, és új csapat alakult: a 355-
ös Szent József Cserkészcsapat, 
s rövid idő alatt elérte a 70-es 
létszámot. Míg az 55-ös csapat
ban főleg diákok cserkészkedtek, 
addig az új csapat az iparos és 
kereskedőtanulóknak, valamint 
az Öregcserkészeknek adott ott
hont. 

A fő támogatók közt találhat
tuk herceg Batthyány Lászlót, gr. 
Sigrai Antal országgyűlési kép
viselőt, Kovács Antal gyógysze
részt, Horváth László ezredes 
helyőrségparancsnokot. Ahogy a 
csapatok létszáma nőtt, szaporo
dott a támogatók száma is. A 
cserkeszek maguk is egyre gyak
rabban léptek nyilvánosság elé, 
teadélutánokat, műsoros esteket, 
színi előad ásókat, bábszínházat 

nak a kamaszkorúak közé, Vadas 
József, a körmendi fúvósok örök 
tamburmajorja a maga 83 évével, 
dc Bujdosó József, Horváth Imre, 
Nagy Sándor, Klcgárt Gyula, 
Szántó László, dr. Simon Gábor 
és még többen sem. Személyes 
kapcsolatuk volt a körmendi 
NAGY CSERKÉSZVEZETŐK
KEL, sőt sokan részt vehettek a 
Gödöllőn megrendezett Világ-
jamborec-n 1933-ban. S ma ő k -

Cscrkcsz karácsonyi vásár, 1942. karácsony 

tartottak, karácsony előtt pedig 
saját készítésű játékokkal és 
ajándéktárgyakkal nyitották meg 
a cserkészotthon kapuit kará
csonyi vásárt tartva, s a beszedett 
fillérekből gyűlt az alap a nyári 
táborozásokra, túrákra, sporto
lásra. A nyári táborozás volt min
dig - és ez ma is - a cserkészet 
legcsábítóbb programja, hisz 
visszaviszi az ifjúságot a termé
szet romantikájába, melyet már 
BÍ-Pi is jól ismert fel. 

Minden évben 3-21 napig tá
boroztak a körmendi cserkészek 
közel és távoli tájakon, esetleg 
külföldön. Ma, amikor kéthavon
ta összegyűlnek az öregcserké
szek a cserkészotthonban, szívc
sen emlékeznek vissza élménye
ikre, a sátor jellegzetes illatára, a 
tábori konyha örömeire (néha bá
nataira), az éjszakai őrszolgálat 
félelmetes hangjaira, a zászlőlo-
pások kalandjaira, az egésznapos 
számháborúkra, s a feledhetetlen 
tábortüzekre. Pedig nem tartoz-

a lélekben meg mindig cserké
szek - sokat segítenek e szelle
miség megteremtésében. Pedig 
hiányzik az a 20-40 éves korosz
tály, akik már nem gyermekek a 
neveléshez, de még elég fiatalok 
ahhoz. Nagyon hiányzik a peda
gógus társadalomból az a kis cso
port, akik a természetszeretet 
alapján magukénak éreznék a fia
talok iskolán kívüli, nemes célú 
nevelését. Hiányzik az iskola 
mint háttér, hisz e nélkül gazdát
lanul hányódik a csapat, kitéve a 
mai kemény gazdasági környezet 
minden hatásának. Tudom, hogy 
ma ellenszolgáltatás nélküli 
munkára nem nagy a tolongás, 
hisz a cserkészetben fizetség nem 
jár a vezetőknek, fizetség a fiata
lok szeretete, az eredményes 
munka dicsősége, az örök él
ményt adó cserkészélct. 

1944-ben még volt cserkésztá
bor, ha a körülmények nagyon 
szűkösek voltak is, s 45 után pár 
évig (1948-ig) valahogy létezett, 

s működött a cserkészet. A hall
gatás évei alatt sok cserkésztest-
verünk távozott az élők sorából. 
Van mit siratnunk, dc ezzel 
előbbre nem jutunk. Ezért fog
tunk össze: még élők, és támasz
tottuk fel halottaiból 1989-ben az 
55-ös Cserkészcsapatot, s 1990. 
május 8-án tett fogadalmat újra 
Körmenden egy 25 fős csapat, 
így indult cl 6 éve újra a cser
készélct, feltámasztva azokat az 
elveket, melyeket Bi-Pi megte
remtett. Lassan gazdagodik a 
csapat, s hála a ma is található 
támogatóknak, elsősorban Kör
mend önkormányzatának mint 
fenntartónak, van Cscrkészottho-
nunk, s felszerelésünk ahhoz, 
hogy a nyári táborozások él
ményként maradjanak emlé
keinkben. 

Fontos eseményeket kellett 
volna említenem, mint a hollan
diai Jamborcc-t, ahol tőlünk is 
részt vehetett két nagycserkész. 
Vagy arról, hogy a 40 éves kom
munista uralom alatt a Magyar 
Cserkészetet a külföldön e lőma
gyarok mentették át napjaink 
számára, melyben főleg a Cana-
dai Magyar Cserkészek jelentet
tek számunkra segítséget. Vagy 
ími kellett volna a Magyar Cser
készet nehéz éveiről 1919-ben és 
1945 után, dc nem az volt a cé
lom, hogy cserkész-történelem
könyvet írjak. Célom és célunk 
az, hogy igyekezzünk felnőtteket 
és fiatalokat megnyerni ügyünk
nek, hogy a ma fiatalsága is em
lékezhessen valamikor szép ifjú
ságára, a cscrkésztcslvériségrc, a 
tábor romantikájára. 

S talán ez is segít abban, hogy 
a j ö v ő évszázadban is magyar 
maradhasson a magyar saját ha
zájában. Farkiis József 

Új Kemenesalja 
kéthetente! 

A celldömölki 
családok 

80 százaléka 
ezt olvassa! 
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Soós bácsi szőnyegei 
Soós bácsira celldömölki is

merősöm hívta fel a figyelmemet 
mondván: az idős ember hobbi
ból gyönyörű kézi csomózást! 
szőnyegeket készít. 

Miután belépek az öreg ház aj
taján, a kölcsönös bemutatkozá
sok után Tibor bácsi kicsit sza
bódik a nyilvánosság ellen, de rö
vidcsen a dohányzóasztalnál 
ülünk és beszélgetünk. Megtu
dom, hogy az idős úr a 85. évé
ben jár, bár az évek számából jó 
néhányat letagadhatna. Elmond
ja, hogy Erdélyből kerültek ide, 
még a negyvenes években, vasúti 
szolgálat során, ugyanis 1941-től 
a M Á V szolgálatában volt egé

szen 1969-ig, a nyugdíjba vonu
lásig. Ő is, mint általában min
denki, azt tervezte, hogy a nyug
díj mellett munkát vállal. Az élet 
azonban közbeszólt, mert a felc-
sege lebénult, és mellette kellett 
maradnia. 

- Valamit azonban csinálnom 
kellett. Miután a házhoz voltam 
kötve először kézimunkáztam, 
asztali futókat, díszpáltiákat ké
szítettem. Csak később tértem át 
a szőnyegkészítésre, amit először 
szülőfalumban, Radnóton láttam 
egy ügyvédnél. 

Soós bácsi az első munkáival 
nem volt igazán elégedett. Felke
rekedett, elment Bckésszcntand-

rásra, ahol egy háziipari szövet
kezet szintén kézi csomózású 
szőnyegeket gyártott. Először 
nem akarták beengedni, majd 
amikor megtudták, hogy nem 
konkurálni akar, bemehetett, és 
sok értékes tapasztalatot szerzett. 

Az igényesen megmunkált , ál
talában 70 x 140 centiméteres 
szőnyegek nagyjából 4 hónap 
alatt készülnek el. Soós bácsi úgy 
napi négy órát dolgozik rajtuk -
részletekben. 

- Hatalmas türelem kell ehhez 
a munkához, egy sor elkészítésé
hez mintegy 50 percre van szük
ség, így hát sem a gyermekeim, 
sem az unokáim nem foglalkoz
nak vele, pedig nagyon tetszik 
nekik. Amik készen vannak, ők 
szokták elvinni. 

- Akkor önt nehéz kihozni a 
sodrából... 

- Nem lehet! Csak egyetlen 
egyszer sikerült, még tinédzser 
koromban. Egy lány miatt... 

- Hogy telik egy napja? 
- Reggel hatkor kelek. Elolva

som a Vas Népét, aminek már 
több mint 25 éve előfizetője va

gyok. Dolgozgatok egy kicsit, el
megyek az öregek otthonába az 
ebédért. Ebéd után ledőlök egy 
kis pihenőre, de nem alszom. Az
tán megint dolgozgatok a sző
nyegeimen. Naponta egy, másfél 
órát sétálok, levegőzöm. A sző
nyegkészítés azért kell, hogy le
gyen értelme a napnak. 

- Hány szőnyeget készített ed
dig? 

- Úgy 30-35 darabot. A min
tákat magam tervezem, más és 
más valarnennyi. Az unokák pe
dig örülnek neki. 

- Sose gondolt arra, hogy ki
állítsa őket? 

- Két alkalommal szerepelt 3¬
3 szőnyegem a nagyközönség 
előtt. Egyszer a Balaton partján, 
egyszer pedig idehaza. 

* 
Ugyancsak 80 év feletti isme

rősöm a napokban figyelmezte
tett: ha soká akarsz élni, ügyelj 
arra, hogy nyugdíjas korodban 
legyen majd valami elfoglaltsá
god! Találkozásom Soós bácsi
val egyértelművé tette ezt az in
telmet... Völgyi Liíszlö 

Legyen Ön is 
az Új Kemenesalja 

szerkesztője! 
Vár juk Olvasóink véle

ményét , észrevételeit a r ró l , 
miről szere tnének olvasni 
lapunkban. 

Ha van egy jó öt le tük, ír
j ák meg. Ha pedig szeret
nének valamit kérdezni az 
illetékesektől, lapunk se
gítségével azt is megtehe
t ik . Az idén új rovatokat Is 
szere tnénk indí tani , ezek
hez m u n k a t á r s a k jelentke
zését vá r juk . 

Címünk: Új Kemenesalja 
szerkesztősége, Celldömölk, 
Szentháromság tér 1. 

A szerk. 

r V -

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1997-ben 

• egész évre 
ö fél évre 
D negyedévre 

Kérjük, az előfizetés időtartamat jelölje X-szel! 

Név: 

624 forint, 
312 forint, 
156 forint. 

Cím: 

Dátum: Al diras: 

L 
A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 

további tájékoztatást. 
J 
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Jegyzet egy tragédia okán 
Bizonyosan az egész országot 

megrázta a hír, hogy a Pilis tér
ségében elhagyott, volt orosz ka
tonai épületek egyikében három 
játszadozó gyermek lelte halálát. 
Döntés: az épületeket lebontják! 
Bölcs rendelkezés, ám a gyer
mekek életét már nem adhatják 
vissza. A játék öröme még idős 
korban is áthatja az embert, a 
gyermeki életvitelben pedig elen
gedhetetlen. Ha visszagondolunk, 
megrettenünk: hányszor volt ma
gunknak is veszélyeket rejtó" játé
ka? Hosszan sorolhatnánk. 

Minden vidéknek, így a mi 
környezetünknek is léteznek ve
szélyes pontjai, romos épületek, 
kiöregedett fatörzsek, bányaüre
gek, szikiameredekek, felismerhe
tetlen mélységű tavak, korhadozó, 
ma már nem használható kútkávák 
és sok minden más. Az említett tra
gédia arra figyelmeztet, hogy min
den településen jól körül kellene 
nézni, és ha szükséges, akár társa
dalmi összefogással megoldani a 
problémás helyek felszámolását, 
vagy legalább egy-egy figyelmez
tető tábla elhelyezésével utalni a 
bajok leselkedésérc. 

Mindezek sorába tartozik -
amelyről ezúttal kiemelten szó
lunk - a táj legértékesebb termé
szeti értéke, a Sághegy. A hoz
zánk vetődő turisták, kirándulók, 
a diákság, szépségeket keresők 
csoportjai az egyéb látnivalók 
mellett elsősorban hegyünket 
akarják megtekinteni. Kulturális 
rendezvényeink egyik fő színhe
lye volt a hegy, és néha napjaink
ban is az. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy a hegyen zajló rendezvé
nyek szervezőinek mekkora gon
dot okozott a balesetek megelő
zése, és mindezért intézkedések 

megtételére kellett sort keríteni -
sokszor anyagiak hiányában! A 
már KRÁTER néven ismert bá-
nyaürcg, amely látványában és 
nagyságában nem is így fejezhe
tő k i , negyedszázadon át a nép
szerű hangversenyek színhelye 
volt és mindig rejtett beláthatat
lan veszélyeket. Tragédiák akad
tak az évek során. Annak idején 
az uzsai bányászok segítségével 
a sziklák átvizsgálását végeztük 
el, hogy a váratlan omlásveszé
lyeket elkerüljük. Majd jelzőtáb
lákkal hívtuk fel a figyelmet: a 
sziklákra lépni tilos! Egyéb for
mákban is voltak kezdeményezé
sek az élet érdekében (jelzőkor
látok stb.). De nem csupán a ren
dezvények idején fontos a figyel

meztetés, így hát továbbra is fel
adatként jelentkezik a kráter gon
dozása, figyelése. Mindehhez 
tartozik a még megtalálható ro
mos bányaépiiletck létezése. A 
tetőn a Trianoni emlékmű mel
letti bolthajtásos épület (lásd a 
mellékelt fotó részletében), az al
sóbb szinteken pedig elsősorban 
a törő maradéka jelenthet problé
mát. E tekintetben kettős gond 
jelentkezik. Az egyik: jó volna a 
maradék épületeket emlékként 
meghagyni, feliratokkal magya
rázni, úgy, hogy .konzerválva" 
és védve, a veszélyek kizárásával 
- ahogy a régi várakat is kezelik, 
mentik - helyükön hagyni azo
kat. Mindehhez természetesen 
pénz kell és hozzáértés, fáradha

tatlan akarás, ragaszkodás. A má
sik megoldás a lebontásuk, 
amely az előbbi cél elvesztését 
jelentené. Lehet, hogy ez sem k i 
sebb költség. A lényeg, hogy az 
itteni és a bekövetkezett tragédi
ák okulásán valamit tenni kell a 
megoldás érdekében. Kezdeti lé
pés lehetne, ha mielőbb egy cél
ravezető tanácskozás összejönne 
az érdekeltek részéről, hogy va
lami elinduljon. (Önkormányzat, 
Természetvédelmi Hivatal, 
Hegyközség stb.) Addig is a kü
lönösebben nem költséges tiltó 
táblákat újra el kellene helyezni 
az ésszerűen kijelölt pontokon. 

A Sághegy csupán egy a sok 
terület közül. Az önkormányza
tok összefogásával Kemenesalja 
más területeivel is foglalkozza
nak, ahol hasonló gondok adód
nak. DJj 

A celldömölki Gáyer Gyula Általános Iskola május 20-23. közölt szervezi névadója tiszteletérc a 

GÁYER HÉT '97 
rendezv ény sorozató t. 

Ennek keretén belül 

A TERMÉSZET SZÉPSÉGEI 
címmel gyermekrajzpályázatot hirdet 1-4. és 5-8. osztályos általános iskolások és óvodások részére. 

A pályamunkák bármely technikával, max. A/4-es méretben, paszparturával ellátva készüljenek. 
Egy intézményből max. 10 db pályaművet várunk. 

Beküldési határidő: 1997. május 09. 
A kiállítás megnyitás ára és a díjak átadására 1997. május 20-án 7.45 órakor a megnyitó ünnepségen kerül sor, 

melyről a díjazottak külön értesítést kapnak. 
Postacím: Gáyer Gyula Általános Iskola 

9500 Celldömölk, Áipád u. 34. 



14 15 1997. ÁPRILIS 10. ÚJ K E M E N 1 U 

\ Q & A Művelődési és Közoktatási Minisztérium megbízásából 
a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (MSZA) 

pályázatot hirdet 1997. évre közművelődési céltámogatás elnyerésére 
A pályázatot a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány szer

vezi és bonyolítja. A kuratórium az 1997. évben az ország határain 
belül megvalósuló amatőr előadó- és alkotóművészeti, művelődési te
vékenységeket kívánja támogatni a következő témakörökben: 

1. A művelődési és művészet i a lkotóközösségek folyamatos, 
rendszeres továbbképzése i , a lko tó t ábo ra i és rendezvényei 

Pályázhatnak: a művelődési hagyományok megőrzésére, az amatőr 
művészeti alkotótevékenység fejlesztésére rendezendő belföldi táborok 
szervezői, elsősorban a közművelődési intézmények, szövetségek, 
egyesületek, társaságok, alkotó telepek, műhelyek, stúdiók. A kuratóri
um elsősorban gyermek- és ifjúsági táborok rendezését kívánja támo
gatni. A pályázat nem terjed ki a testkultúra ápolására meghirdetett 
táborokra. A pályázatnak tartalmaznia kell a reális és részletes költ
ségtervvel ellátott, kidolgozott szakmai programot, melyből megítélhe
tő a tevékenység szakmai színvonala, valamint a tábor tervezett időtar
tamát, létszámát, a részvételi díj mértékét. A kuratórium a jövőben 
előnyben részesíti azon pályázókat, akik rendezvényükről írolt, illuszt
rált dokumentációt küldenek az alapítványnak. 

2. Speciális t emat iká jú népfőiskolák 
bent lakásos tanfolyamai és rendezvényei 

Bejegyzett népfőiskolák pályázhatnak, melyek ismeretterjesztő 
programokat szerveznek a résztvevők, például vidéki gazdakörök szá
mára és segítik fiatal munkanélküliek álláshoz jutását. A kuratórium 
fokozott figyelemmel kezeli az ökológiai témában benyújtott pályáza
tokat. Az említett témakörökben az igényelhető támogatás felső határa 
300 000 forint. A rendelkezésre álló saját forrás igazolásával az össz
költség 60%-a igényelhető. Az MSZA tevékenységét érintő témakö
rökben indokolt cselben a kuratórium az év folyamán további pályáza
tokat is elfogad. A pályázat nevezési dija 50 000 forint igényig 800 
forint, ennél nagyobb összeg cselén 2000 forint. Nevezési díjat nem 
térítünk vjssza. 

Pályázni kizárólag az alapítvány által kiadott 1997. évi adatlapon 
lehet. Egy pályázó több pályázatot is beadhat, minden pályázati témá
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. A pontatlanul kitöltött 
adatlap, illetve az előírt mellékletek hiánya cselén a benyújtott pályá
zatot érvénytelennek tekintjük. A pályázati adatlap és csekk beszerez
hető személyesen a Pesti Vigadó „A" és „B" portáján (1051 Budapest, 
Vörösmarty tér 1. és Vigadó tér 2.) vagy levélben a Művészeti és 

Szabadművelődési Alapítvány címén (1369 Budapest, Pf. 329) hiány
talanul felbélyegzett, A/4-es méretű válaszboríték megküldésével. 

A pályázat beérkezési határideje: 1997. április 10. 
A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be. A legkésőbbi 

postai feladás dátuma a beérkezési határidő napja, melyet a postabélyeg 
kelte igazol. A határidő után érkezett pályázatokat az alapítvány ér
vénytelennek tekinti. 

Nem adhat be pályázatot, aki a korábbi években nyert pályázati 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló szakmai beszámoló
ját és pénzügyi elszámolását a szerződésben megjelölt határidőig az 
alapítványnak nem küldte meg. Nem nyújthat be pályázatot, aki ellen 
csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamaiban. 

Az elnyert támogatás tovább nem osztható, nem használható fel 
ingatlan vásárlására, építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási 
és üzemeltetési kiadásokra, vállalkozás és alapítvány létrehozására 
vagy tőkéjének gyarapítására, külföldi utazásra, nevezési díjra, szeszes
ital vásárlására, reprezentációra, valamint harmadik fél részérc át nem 
ruházható. A pályázati költségeknek egyes tételek esetében a teljes 
pályázati költséghez képest csak bizonyos százalékát fogadhatja el a 
kuratórium: szállítás: 10 százalék; postaköltség: 10 százalék; gyógy
szer: 5-százalck. A kuratórium a pályázatokat a benyújtás határnapjától 
számítolt 30 napon belül bírálja cl. A döntésről valamennyi pályázó 
írásos értesítést kap a döntés meghozatalától számított 15 napon belül. 
A kuratórium döntéséig a pályázatokról információt szolgáltatni nem 
áll módunkban a pályázati titokvédelem alapján. 

A kuratórium döntése végleges, felülbírálatát kérni nem lehet. 
1997-ben a Kormány 208/96. programfinanszírozási rendelete értel

mében az átutalások rendje az előző évek gyakorlatához képest meg
változik. A program lebonyolítása után a pályázónak a szakmai beszá
molót és a pénzügyi elszámolást a megfelelő számlamásolatokkal az 
Alapítvány Pályázati Osztályára meg kell küldenie. 

Azok felülvizsgálata és a jóváhagyás után a pályázati osztály egy 
héten belül továbbítja az átutalási megbízásokat a magyar Államkincs
tárnak, amely az elnyert pályázati támogatás öszegét utólag utalja a 
nyerteseknek 15 napon belül. Az M K M és az MSZA Kuratóriuma 
fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes pályázatok megvalósu
lását mind szakmailag, mind pénzügyileg a helyszínen is ellenőrizze. 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Művészeti és Szabadműve
lődési Alapítvány címén, valamint az (1) 118-4843-as telefonszámon 
kérhető. Forrás: SANSZ 

•Vi034 Anyakönyvi hírek 
C E L L D Ö M Ö L K 

Házasság: Bagics Zoltán és Pál Rozália, Horváth János és Rákóczi Er
zsébet, Lóránt fy Tibor és Gőczán Melinda, Kocsi Sándor és Horváth 
Mónika, Vermesi György és Gellert Teodóra. 
Születés: Tóth Zoltán és Nagy Andrea leánya: Dzscnifcr, Somogyi Sán
dor és Bokányi Ágnes Éva Ha: Dávid, Kiss János és Somogyi Anikó 
Edina fia: Bálint, Nyéki Roland Ferenc és Horváth Anita leánya: Daniella, 
Horváth István Tamás és Töreki Éva leánya: Eszter, Fürdős Zsolt és Ölbei 
Noémi Ágnes fia: Martin, Németh Károly Róbert és Kovács Marianna 
fia: Dániel Gábor, Farkas György és Szakács Anita fia: Dániel, Varga 
István és Vági Zsanett leánya: Julielta, Koronczai Csaba és Gyimesi Anita 
leánya: Dóra, Nagy Zoltán és Bali Ágnes leánya: Nóra és Mercédesz 
(ikrek). 
Halálozás: Tóth Imre, Érszegi Józscfné sz. Mikusik Jolán, Balogh And-
rásné sz. Takács Terézia, Ábrahám Endre, Mccsérí Gábor, Szabó Imréné 
sz. Paulinusz Rozália, Palotai Sándörné sz. Giczi Rozália, Kurányi And-
rásné sz. Uti Franciska. 

MERSEVÁT 
Születés: Sebestyén József és Nagy Éva fia: Martin, Patakos Gusztáv 
József és Márkus Boglárka Cecília leánya. Lcila Seherezádé. 

KENYÉRI 
Születés: Töreki János és Zsömle Hajnalka Erzsébet fia: Bálint, Rajki 
Gábor cs Varga Dóra fia: Gábor István. 

Halálozás: Hencz Imréné sz. Nemes Ilona, Ádám Ernő, Sándor József. 
N A G Y S I M O N Y I 

Születés: Bakos László és Encsscy Szilvia fia: Mátyás. 
JÁNOSHÁZA 

Halálozás: Vargyai Ernőné sz. Márkus Margit, Kruczli József. 
KEMENESPÁLFA 

Halálozás: Farkas Jenő. 
BOBA 

Halálozás: Kraxner Mihályné sz. Zámbő Etelka. 

r i E K R O 
Temetkezési és 
Szolgáltató Kft. 

Gyászuk nehéz óráiban 
mindenre kiterjedő 
szolgáltatásainkkal 
szeretnénk megkönnyíteni a 
fájdalmas tennivalók 
intézését. Temetések teljes 
lebonyolítása, 
hamvasztás, exhumálás, 

(.VllJumulk, Kussulh u . 13. L - n l l ó L - T n i c í f - í c 
Te].: 95/421-824 KOUGKarusitaS, 

Szombathely, Paragvári u.23. 
Tel.: 312-644 belföldre, külföldre. 

koszorú kötészet, szállítás 

BÍZZON. BEtyNÜNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 
O L C S Ó B B A N , SZEBBEN, K E G Y E L E T T E L 
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v o £ A C V S E győzött 
a kemenesaljai rangadón 

C V S E - A N T Ó K NYOMDA-KemenesalJa SE 2:0 
Megyei első osztályú bajnoki labdarúgó mérkÓzós: 
Vönöck, 500 néző, vezette: dr. Szabó 
CVSE-ANTÓK N Y O M D A : Nagy Z., Stieber, Dobány, Dénes, 

Csákvári, Kelemen, Békés, Latyak, Nagy A., Nagy L, Pécz, Balhási, 
Molnár. Gólszerző: Latyák, Stieber 

Sebestyén At t i la edző nyilatkozata: Paprikás hangulatban zajlott 
a mérkőzés. A volt celli játékosokon kívül az ellenfél többi játékosa 
néha alattomos módszerekkel próbálta felvenni a harcot. Az eredmény 
nem tükrözi a két csapat közti különbséget. 

Q$( Gáyeros kézilabdázók 
Dunaszerdahelyen 

Az iskola kapcsolata a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskolával már öt évre nyúlik vissza. Az iskolák kézilabdacsapatai 
tanévente egy alkalommal Dunaszerdahelyen a D A C sportcsarnoká
ban mérik össze tudásukat. Az időpont kiválasztásánál döntő szerep
pel bírt, hogy a Gáycr iskola csapatainak felkészülési lehetőséget 
biztosítson a Diákolimpia megyei elődöntőire, döntőire. 

Eredmények: 5-6. osztályos fiúk: 
Dunaszerdahcly-Gáyer 17:10 
7-8. osztályos lányok 
Dunaszerdahely-Gáyer 9:17 
7-8. osztályos fiúk 
Dunaszerdahcly-Gáyer 25:29 

Egyelőre csak ejzy kamerával 

Focimeccsek a képernyőn 
Legújabban az NB I I I - b a 

igyekvő CVSE-Antók Nyom
da labdarúgócsapat mérkő
zéseit - hazait, Idegenbelit 
egyaránt - közvetíti a helyi 
televízió is. 

Az adások este fél 7 tájban 
kerülnek képernyőre - tájé
koztatott bennünket Tarczi 
Csaba. 

Egyúttal elnézést kér a né
zőktől a kép egysíkúságáért, 
ugyanis a Jelenlegi körül
mények között csak egy ka
merával van módjuk dolgoz
ni. 

Mindemellett köszönjük a 
gesztust a szurkolók nevé
ben; jó szórakozást! 

1 * Asztalitenisz 
C V S E - M Á V E P C E L L - D o m b ó v á r i Vasutas 9:9 
NB Il-cs férfi mérkőzés, Celldömölk. 
A két vasutas csapat találkozóján a mieink balszerencsés mérkőzé

sen közelebb álltak a győzelemhez. 
Győztek: Molnár Balázs (3), Ölbei Péter, Nyi rő lózsef (2-2), Málhé 

Gyula és a Molnár -Nyirő páros. 

Győr i V e r t i k á l - C V S E - M A V E P C E L L I I . 13:5 
Győr, NB III-as férfi mérkőzés. 
Az esélyesebb győriek nem hagytak kétséget, k i a jobb. 
Győztek: Balázs Gy. (2), Tamás L . , Tekét A . , Szabó F. (1-1). 

^ F e l h í v á s 
A Cell-Sport Bt. városi kispá

lyás labdarúgó-bajnokságot szer
vez 3 kategóriában. I . kategória: 
1979. 01. 01. után születettek, 2. 
kategória: 1962. 01.01. után szü
letettek, 3. kategória: 1962. 01 . 
01. előtt születettek. Nevezési 
határidő: 1997. április 30; Sport
büfé. 

V, o^M egtartották a pontokat... 
C V S E - C E L L C O L O R - M Á V - E L Ó R E Székesfehérvár 20:19 

(9:8) 
NB Il-es férfi kézilabda-mérkőzés: 
Celldömölk, 150 néző, vezette: Pindl-Kovács CVSE-CELLCO-

LOR: Dénes, Sali (2), Varga Sz. (1), Kósa (5), Bagics (5), Pozsonyi, 
Lcndvai (6), Csere: Tóth R. (1), Gulyás. 

Küzdelmes, néha durva mérkőzésen sikerült itthon tartani a két 
bajnoki pontot. Sajnos a játékvezetők nem torolták meg a székesfe
hérvári játékosok szabálytalanságait. 

Celli siker 
országos 

lövészversenyen 
Lázár Norbert, a Gayer iskola 8. 

b osztályos tanulója Budapesten, a 
Mexikói úú lőtéren rendezett „Mo
solyt a szemekbe, melegséget a szí-' 
vekbe" elnevezési országos szintű" 
lövcszversenyen 159 köregységgcl 5. 
helyezést ért el. 

^^Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkormányzata Polgár

mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: - hét
fő: 9 órától 11 óráig, kedd: ügyfélfogadás 
nincs, szerda: 13 órától 16 óráig, csütörtök: 
8 órától 11.30 óráig és 13 órától 16 óráig, 
péntek: 9 órától 11 óráig. 

Minden hónap első csütörtökén 9 és 11 óra 
közölt Makkos István polgármester, minden 
hónap második csütörtökén 9 és 11 óra közölt 

Tima László alpolgármester, minden hónap 
harmadik csütörtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap 
negyedik csütörtökén 9 és 11 óra közölt 
Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző tart 
fogadóórát a hivatalban. Kihelyezett ügyfél
fogadás Izsákfán: minden héten szerdán 
9.00-11.00 óráig a Faluház önkormányzati 
irodahelyiségében. 

* 
A cigány kisebbségi önkormányzat elnö

kének és clnökhclyeltesénck fogadóórája: 
kéthetenként szerdán délután 13 órától 15 

óráig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali he
lyiségben. 

* 
A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga

tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási rend
j e - h é t f ő : 08.00-16.00 óra között folyamato
san; kedd: 08.00-12.00 óra között; szerda: 
13.00-17.00 óra között; csütörtök: 08.00-13.00 
óra közölt; péntek: 08.00-12.00 óra közölt. 

A Vas Megyei Munkaügyi Központ cell
dömölki kirendeltségének ügyfélfogadási 
rendje: - hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.30, 
péntek: 8-12.15 óra közölt. 
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