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

Gimnáziumi díszünnepség 
A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e tanévben ünnep

li fennállásának 50. évfordulóját. Ez alkalombúi ünnepséget ren
dez, amelyre szeretettel meghívja és várja egykori és mai tanárai t 
és diákjait. 

A rendezvény időpontja: 1997. május 24-e, (szombat) 9.30 óra. 
Helye: Kemenesaljái Művelődési Központ. Programja: diákmü-
sor a gimnázium tanulóinak és a zeneiskola növendékeinek knz-
remüködésével; igazgatói beszéd a gimnázium múltjáról, jelené
ről; Makkos István polgármester ünnepélyes köszöntője; kitün
tetések, emléklapok á tadása; a Jónás Márton-pályázat díjkiosz
tása; részletek az Is tván, a király című rockoperából az iskola 
diákjainak tolmácsolásában.. 

Kétszázezer forint reményében 
Az új oktatási törvény a koráb

binál lényegesen nagyobb teret és 
beleszólási lehetőséget ad a tanu
lóknak az iskolai élet formálásába. 
Általános tapasztalat azonban, 
hogy sok esetben a feljogosított 
diákok sem igazán tudják, látják le
hetőségeiket. A kormány a közel
múltban pályázatot írt ki helyi ön
kormányzatok számára. A 115 mil
lió forint keretösszegű pályázat ar
ra szeretné ösztönözni a települési 

önkormányzatokat, hogy segítsék 
elő a területükön élő gyermekek és 
fiatalok társadalmi integrációj át, az 
ifjúság részvételét az őket érintő 
döntések meghozatalában. 

A celldömölki önkonnányzat is 
benyújtotta pályázatát A reményeik 
szerint elnyerendő kétszázezer fo
rintból a választások előtti felvilágo
sító munkára, előadássorozat meg
szervezésére, valamint vitaestek ren
dezésére szeretnének fordítani. 

^ Alsóságon nem akarnak szegénynegyedet 
Régen volt már olyan forrongó 

a hangulat az Alsósági Kultúr
házban, mint április kilencedi
kén. Ekkor került sor arra a la
kossági fórumra, amelynek apro
póját egy, a Celldömölki Polgár
mesteri Hivatalhoz eljuttatott t i l 
takozó levél, és a hozzácsatolt 
négyszáznál is több aláírás szol
gáltatta. A városrész Újvilág, 
Táncsics és Marx utcáinak lakói 
a Marx Károly utcában építendő" 
szociális bérlakások ellen fejez
ték k i tiltakozásukat. Korábban 
az itt lakók nyugalmát a haszná
laton kívüli ravatalozóban műkő-

/ MÁRVÁNY \ 

MUNKARUHA, 
CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

dŐ diszkóba járók éjszakai for
galma zavarta. Érthető hát foko
zott érzékenységük. 

Ahogy az önkormányzathoz 
március 18-án érkezett levelük
ben megfogalmazták: „Önök 
most könnyen döntenek mások 
sorsa felől, de a példa előttünk 
van, hiszen a cigányság önkor
mányzata is az önök épületén kí
vül kapott helyet. Ez nem kire
kesztés? Ne csak másoknak pök
jék oda' a gondokat! A telkeket 
.fizető* polgárok is megvásárol
nák, csak reális áron! Még az i t
teni .kisebbség' is tiltakozását fe

jezi ki a munkakerülő alakok, ide
telepítése miatt. (...) Tudnak 
önök garanciát adni a nyugalom, 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólap rag asztok. 

Szeretettel várjuk 
\ kedves > 
A vásárlóinkat! L 

Celldömölk adott otthont az elmúlt hétvégén a megyei men
tős és vöröskeresz tes nap ünnepi programjainak. Az esemé
nyekrő l következő l a p s z á m u n k b a n részletesen beszámolunk . 

AUTÓSOK F I G Y E L E M ! ! ! 
A M A G Y A R AUTÓKLUB 

CELLDÖMÖLKI 
ÁLLOMÁSÁNAK SZOLGÁLTATÁSAI: 

1. Minden t ípusú szgk., tgk., mkp. műszaki v izsgázta tása 
helyben. 

2. Szgk. m ű s z a k i v izsgára felkészítése. 
3. K o m p j ú t e r e s futómű-el lenőrzés és -beállí tás. 
4. Gumiszere lés , cen t r í rozás . 
5. SzélvédÖJavítás, -glavírozas. 
6. Alka t része ladás , -beszerzés. 
7. Tagjainknak 50%-os munkad í jkedvezmény . 
8. Akciós felvétel, belépés helyben. 

Információ: CELLDÖMÖLK, ZALKA M. U. 1. 
Telefon: 95/420-538. 

a kertek biztonsága érdekében? 
Fentiek alapján kérjük tiltakozá-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Jótékonysági est 
a kórház javára > 

A celldömölki kórház jövőjét 
illetően többféle variációt hall
hattunk az elmúlt években. Volt 
szó bezárásról, szociális otthonná 
alakításról. Ezeket a kísérleteket 
tiltakozások, aláírásgyűjtések, 
tárgyalások sora követte. Végül 
a kórház megmentésére irányuló 
törekvések sikerrel jártak, hiszen 
Kemenesalja Egyesített Kórháza 
néven az intaházi Pszichiátriai 
Rehabilitációs Intézettel együtt 
az intézmény tovább folytathatja 
működését. 

A kórház anyagi helyzetének 
javításában az utóbbi időben ma-

(Folytalás a 2. oldalon) 
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Alsóságon nem akarnak szegénynegyedet 
(Folytatás az 1. oldalról) 
suhk és kérésünk elfogadását, és 
teljesítését. Tiltakozásunk sem
mibevétele esetén további lépé
seket fogunk tenni." 

A levelet és a csatolt több mint 
négyszáz aláírást - mint kérdé
sünkre Baranyai Att i láné dr., 
jegyző elmondta ...nem lehetett 
helyi népszavazásra irányuló 
kezdeményezésnek tekinteni, sőt 
népi kezdeményezésnek sem, 
mert a helyi népszavazásról szóló 
törvénybe foglalt alaki követel
ményeknek (hitelesített gyŰjtő¬
ívek, személyazonosító jelek 
vagy adatok stb.) nem tett eleget. 
Tekintettel a felháborodás mérté
kére, a celldömölki önkormány
zat közérdekű bejelentésként ke
zelte az ügyet, és döntött a lakos
sági fórum megtartásáról. 

Szerda este zsúfolásig megtöl
tötték az érdeklődők az Alsó
sági Kultúrház nagytermét. Az 
érdeklődésre jellemző, hogy az 
érintett városrész lakóin kívül a 
Celldömölki Polgármesteri Hiva
tal tisztségviselőin kívül a képvi
selő-testület több tagja is jelen 

volt. Úgy látszik: nemcsak a he
ly i lakosokat érintette érzéke
nyen ez a probléma. A lakossági 
fórumot Makkos I s tván polgár
mester és Erdé ly i Anta l , az A l 
sósági Részönkormányzat veze
tője tartották. 

A polgármester félreértésnek 
nevezte, hogy az önkormányzat 
a cigány etnikumhoz tartozókat 
szeretné a szociális bérlakásokba 
telepíteni: 

„Erről szó sincs. M i nem cigá
nyokra, és elsősorban nem olya
nokra gondoltunk, akiket azért 
telepítenének k i Celldömölkről, 
mert nem tudjuk elviselni, nem 
tudják az ott élők elviselni őket. 
Kimondottan olyanokról van 
szó, akik alacsonyabb jövedel
műek, és a rezsit nem tudják fi
zetni. Nem arról van szó, hogy ki 
akarjuk telepíteni a Horváth Elek 
utcát, a Nagyvárad utcát, ahol 
különböző háborúskodások foly
tak annak idején." 

Erdélyi Antal, a részönkor
mányzat vezetője köszöntőjében 
szégyenkezésének adott hangot, 
hogy pont az Ő választókörzeté

ben került sor erre a tiltakozásra. 
Később arról szólt, hogy „Alsó
ságnak igenis kellenek a szociális 
bérlakások", hiszen sokan kifo
gásolták a közelmúlban is, hogy 
a városrész nem fejlődik. Ahogy 
elmondta, „harminc éven keresz
tül nem épült Ságon szociális 
bérlakás. Az ellen harcoltunk 
képviselőtársaimmal, hogy min
dent Cellbe vigyenek". 

A lakossági felszólalásokból 
érződött: az alsóságiak érzéke
nyek a szociális problémák iránt 
és elsősorban nem az ellen van 
kifogásuk, hogy önhibájukon kí
vül nehéz anyagi helyzetbe ke
rült családok telepedjenek le a 
városrészben. Ahogy M a á r Ka
talin nyugdíjas pedagógus nagy 
sikerű hozzászólásában mondta: 
„Nem az építés ellen van kifogá
sunk, hanem, hogy ne hozzanak 
létre űj szegénynegyedet Alsósá
gon. (...) Vásároljon meg az ön
kormányzat olyan családi háza
kat, amelyek üresen állnak, vagy 
kihaltak az emberek belőlük. Ha 
ezekbe költöztetnék a rászorult 
embereket, ők maguk sem fogják 

érezni, hogy megbélyegzettek, 
hiszen elvegyülnek a falu lakos
sága között ." 

A lakossági fórum alkalmat 
adott az Önkormányzat vezetői
nek arra, hogy megismerjék az itt 
élő emberek véleményét. Nincs 
irigylésre mél tó helyzetben az 
Önkormányzat, hiszen az elmúlt 
években a privatizáció során ér
tékesítették a közel hétszáz Ön
kormányzati lakás hetven száza
lékát, és az ebből származó be
vételt, a jogszabály szerint, csak 
új önkormányzati lakások építé
sére fordíthatják. Egyre növek
szik azon önkormányzati bérla
kásban é lő családok száma, me
lyek az egyre emelkedő rezsi
költségeket nem tudják viselni, 
és problémájuk emgoldásában 
csak az önkormányzatra számít
hatnak. A celli önkormányzat 
már több jogerős bírósági kila-
koltatási végzéssel rendelkezik. 
A nehéz helyzetbe kerülő csalá
dokat nem az utcára szeretnék 
tenni, hanem emberhez méltó kö
rülményeket kívánnak teremteni 
számukra. Ehhez szükség van a 
szociális bérlakások építésére. A 
kérdés már csak az, hogy hol? 

Kiss Veronika - Fotó: Völgyi L. 

1997. május 16. (péntek); 
8.30 - Gáyer-kupa kézilabdatorna 

1997. május 20. (kedd): 
7.30 - Megnyitó - rajzpályázat eredményhirdetése 

az alsós épület udvarán 
14.00 - Évszakok a költészetben 

- szavalóverseny az 5-8. osztályosoknak 
az iskola könyvtárában 

14.30 - Szalonnasütés eltérő tantervi tagozat tanulóinak 
14.30 - Mesemondóverseny alsó tagozatosoknak 

a városi könyvtárban 
15.30 - Szellemi vetélkedő Celldömölk történetéről és 

Gáyer Gyula életéről 

7997. május 21. (szerda): 
14.00 - Sportversenyek 1-3. osztályosok számára 
14.00 - Sportmérkőzések 

1997. május 21. (csütörtök): 
13.30 - Könyvtári ismeretek vetélkedő 

2-3-4. osztályosok részére 
14.30 - Kulturális műsor 

eltérő tantervi tagozat tanulóinak előadásában 
14.30 - Gyógynövények 

ismeretterjesztő előadás felsősök számára 
14.30 - Ásvány-, kőzetbemutató 
15.30 - Játékos sportvetélkedő 4-5-6. osztályosok számára 

Közben: - karatebemutató, táncos bemutató 

1997. május 13. (péntek): 
8.00 - Gáyer-túra - megemlékezés a Madarak és fák napjáról 

20.00 - Tábortűz zenével, tánccal 

Jótékonysági est 
a kórház javára 

(Folytatás az 1. oldalról) 

gánkezdeményezések is szerepet 
játszanak. Ilyennek lehettek tanúi 
azok, akik részt vettek a Németh 
László és Pataki M á r t o n nyug
díjas tanárok által szervezett j ó 
tékonysági esten, amely április 
27-én került megrendezésre a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban. 

Németh László a szervezés 
anyagi oldalát vállalta magára. 
Megkereste a celldömölki cége
ket és vállalkozókat, hozzájárulá
sukat kérve a Kemenesalja Kór
házáért Alapítvány támogatásá
hoz. A vállalkozók a nemes ügy
re való tekintettel - néhány eset
től eltekintve - nem sajnáltak ál
dozni. 

Pataki Márton a műsor szerve
zését vállalta fel. Megkereste az 
iskolák vezetőit, a művészeti 
csoportok irányítóit, akik igent 
mondtak a felkérésre. 

A műsor bemutatására telthá
zas nézőtér előtt került sor, ami 
azért is öröm, mert az előadás tel
jes bevétele szintén az alapít
ványt gyarapítja. 

A közel háromórás produkció
ban szerepeltek a Gáyer Gyula 
Általános Iskola tanulói, akik pa
lotással, modem tánccal mutat
koztak be, a Tücsök bábcsoport 
pedig Fantázia c ímű játékával 
szórakoztatta a közönséget. A 
Merseváti cicák és egérkék után 
a Szent Benedek iskola tanulói -
stílusosan - vallásos énekeket 
énekeltek. Az Ádám Jenő Zene
iskola gordonkatriója Haydn D-
dűr trióját adta elő. A Kemenes-^, 
aljai Művelődési Központot a 
Kemenesalja Néptánccsoport so
mogyi táncokkal, valamint a rock 
and ro l l tánccsoport képviselte az 
előadók sorában. Az est fő mű
sorszámaként a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium tanulóinak előadásá
ban az István, a király című rock
operából láthattak részleteket az 
érdeklődők. 

Köszönet az est szervezőinek, 
a szereplőknek, a felkészítő taná
roknak, a művészeti csoportok 
vezetőinek, a jegyeket megvá
sárló közönségnek, a felajánláso
kat tevő cégeknek, vállalkozók
nak és magánszemélyeknek. 

Nováki M. 
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ôŜ A pünkösdnek jeles napja 
Rendkívüli világnapot élt át Jeruzsálem né

pe és az oda érkezett, templomi kultikus elő
írásokra, azoknak elvégzésére ott tartózkodó 
zarándoktömeg. Megzendült, zakatolt, zúgott 
a város légtere. 

Meghökkenve, megdöbbenve, egymást kér
dezgetve rohannak a központi piactérre, azt 
várva és remélve, hogy ott magyarázatot is 
kapnak. S valóban: néhány áthevült szel
lemiségű ember lelkesen beszél valami Jézus 
nevű csodálatos férfiról, akit nemrégiben itt 
keresztre feszítettek, de harmadnapon feltáma
dott. Péter apostol ajkáról elhangzik a világ
történelem elsó" prédikációja. A bűnösökért 
megfeszített Jézusról szóló prédikációja arról, 
aki harmadnapon feltámadott a halottak kö
zül. „Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, mi
nek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. 
Annakokáért az Istennek jobbja által felma
gasztaltatván és a megígért Szent Lelket meg
nyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit t i most 

S 

láttok és hallotok." (Apostolok Cselekedetei 
2:1-41.) 

Péter és a többi tanítvány nem csupán az 
emberi testben élű Jézust ismerték, hanem a 
megdicsőültet is, aki lelki testben is találkozott 
velük, és a karácsonyi angyali üdvözlet szavá
val állott meg közöttük: Békesség néktek! ő k 
immár lelkes tanúk arról, amit Isten cseleke
dett Jézus Krisztus által. A hallgatóság egy 
része kérdez, másik része viccel, a fejüket ráz
zák, csúfolódnak; édes bortól részegedtek 
meg. így is lehet reagálni Isten dolgaira. S 
manapság sincsen különben: Halljuk sokszor 
rádióban, tévében, s olvassuk újságban: sza
badgondolkodó egyházon kívüli vagyok, 
higgyjenek a tudományban és semmi másban! 

A pünkösd az egyetlen jelen idejű ünnep. 
Megszületett a keresztyén egyház, megalakult 
a világtörténelem legelső gyülekezete: .Akik 
azért Örömest vevék az ő beszédét, megkeresz-
telkedének és hozzájuk csatlakozék azon a na

pon mintegy háromezer lélek." Nem ismerjük 
Péter apostol igehirdetésének teljes szövegét, 
de hatását ismerjük. Olyasmi történt, ami rend
ellenes, személyükben ragadja meg őket Isten 
és veszi őket birtokba a Szentlélek! Azóta is 
így történik, és azóta is az egyház élete folya
matos jelen! A Szentlélek ma is munkálkodik, 
bár mindenki azt teszi istenévé, amihez a szíve 
vonja. Isten igéje a Szentlélek által ma is ha
tásképes. A szíven ütött milliók, fiatalok és 
idősebbek szolgálnak erre tanúbizonyságul. 
Ott és akkor mindenfajta nép anyanyelvén hal
lotta meg és értette az igét Isten igéje a népek 
közös anyanyelve is. De az Ige, az evangélium 
az anyanyelven is idegen, csak akkor lesz sa
ját, ha a szíven megy át. 

Az egyházat a Szentlélek nemzi, alkotja, 
hozza létre és tartja, élteti. Ezért a poklok ka
pui sem vehetnek rajta diadalt. A Szentlélek 
által bennünk is élővé lesz Krisztus, és lesz 
vigasztalónk, erőnket naponként megújító, bé
kességszerző drága áldás: lesz pünkösd! 

Zúgj pünkösdi szél, és rázd meg ezt a bénult 
lelkű magyar társadalmat! Nádasdy Lajos 

Szorgos 
ismeretlenek 

AKCIÓ 
K 

AKCIÓ 

Völgyi L . felvétele 

AGRO EN-TA 
BÁLAZSINEG 
tavalyi áron 
270 Ft/kg + áfa 
Kör- és kockabálákhoz 
egyaránt alkalmas 
500 m/lkg 
és 500 m/5 kg-os 
tekercsekben 
Továbbá: 
M T Z , IFA, T Z - 4 K 
alkatrészek 
nagy választékban 
Celldömölk, 
NemesdömÖlki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja kéthetente! 

A szavalóverseny győztesei 
Április 11-én tartották a Kemenesaljái Művelődési Központ

ban sorrendben a második Dukai Takách Judit szavalóversenyt. 
A következők voltak a legeredményesebbek: 

L csoport (10-től 14 éves korig) 
1. Szilágyi Diána a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, 
2. Kovács N ó r a , a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 

tanulója, 
. 3. Sulyok Adél, az ostffyasszonyfai iskola tanulója. 

I I . csoport (14 és 18 év közöttiek) 
1. Mo lná r Cintia, a sárvári Tinódi Gimnázium diákja, 2. Dok

tor T a m á s , a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója, 3. 
Papp Miklós , a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja. 

I I I . csoport (18 évnél idősebbek) 
1. Hauer Zsolt Bük, 2. H o r v á t h Er ika Sárvár, 3. H o r v á t h 

Veronika Sárvár. 

Magyar Posta 
Részvénytársaság 
Soproni 
Igazgatósága 

Magyar Posta 
Bérmentesítő gép  
értékesítés  
a postán! 

Igazgatóságunk hat különböző teljesítményű 
- nyomógombos, vagy állítókeretes -
ALCATEL/Neopost típusú bérmentesítő 
gépet kínál eladásra a legeltérőbb nagyság
rendű és változatosságú levélforgalomhoz. 

A bérmentesítő gép használatának előnyel: 
- költség- és időmegtakarítás, 
- pontos, elektronikus nyilvántartás és 

adattárolás, 
- levélforgalommal arányos kedvezmény 

a postától a gép használatáért, 
- sokoldalúság: levélre, öntapadó címkére 

való nyomtatási lehetőség. 

Bővebb felvilágosítást 
a 99/313-100-as telefonon adunk. 

Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága 
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Tánc - első lépés 
A tizen-, só"t a huszonéves kor

osztály a diszkón nőtt fel, értve 
ezalatt a zenét és a táncot egy
aránt. Elérve a húszas évei végét 
úgy érzi, hogy ebből már kinőtt, 
a bálok táncait illetően pedig h i 
ányos a tudása. 

Ezen próbált meg az alsósági 
szülői munkaközösség változtat
ni, mikor kezdeményezésére a 
Berzsenyi Lénárd Általános Is
kolában társastánc-oktatást szer
veztek a 7. és 8. osztályosok szá
mára. Érdeklődésben nem volt 
hiány. 35 tanuló február elejétől 
április közepéig - 10 héten át -
szombat délelőttönként másfél 
órában ismerkedett meg a leg
népszerűbb társastáncok alapjai
val. A táncok rejtelmeibe Deb-
reczeni At t i l a táncpedagógus 
vezette be a sági diákokat. A tán
cok jórészt versenytáncok voltak, 
de akadtak köztük divattáncok 
is. A tíz tánc (angolkeringők, bé
csi keringő, slowfox, rumba, 

country, szamba, mambó, j ive, 
cha-cha-cha, disco) alaplépései
vel és egyszerű formációival jól 
birkóztak meg a fiúk és lányok. 
Ezt a tanfolyamzáró koszorúcs
kán be is bizonyították, ahol íze
lítőt adtak a szülőknek és a ven
dégeknek a tanult táncokból. Az 
alapok tehát már megvannak, a 
felszabadultabb mozgás begya
korlására, a mozdulatok finomí
tására pedig az elkövetkezendő 
évek báljain lesz lehetősége en
nek a korosztálynak. 

Hasonló tanfolyam zajlott a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban is. A tanfolyam vezetője 
szintén Debreczeni Atti la volt, a 
megtanított táncok is jórészt 
megegyeztek az előbb említet
tekkel. A résztvevők itt főként 
középiskolások voltak, de akad
tak alsó tagozatos és felnőtt ér
deklődők is. A nem csekély rész
vételi díj azonban nem járt együtt 
a kifogástalan szervezéssel. A 

foglalkozás helyét illetően néha 
szükségmegoldáshoz kellett fo
lyamodni, ami még jobban pró
bára tette a táncosokat. 

A táncok megtanulása nem 
volt kis teljesítmény, de gyakor
lás híján a sok hasonló lépés, és 
azok egymásutánja hamar a fele

dés homályába merülhet. Ezt 
megelőzendő mindkét intézmény 
tervezi a folytatást Ősszel egy 
haladó tanfolyam keretében csi
szolhatják tudásukat a résztve
vők, és új táncok megtanulására 
is lehetőség lesz. 

Nováki M. 

^ Tánc - második lépés 
Környékünkön is mindinkább 

teret hódítanak az ősi keleti mozgás
kultúra különböző ágait bemutató és 
oktató tanfolyamok. Ezek főleg a 
harci sportokat vették célba. 

A Magyarországi Taoista Tai 
Chi Társaság első ízben szervez 
tanfolyamot Celldömölkön. A tao
ista tai chi 108 lassú és természetes 
mozdulatból álló relaxáció, amely 
ellazítja a testet és a lelket, javítja 
a koordinációt, fejleszti az erőt és 
a mozgékonyságot. A keleti moz
gáskultúra meditativ ágához tarto
zik, tartózkodik az erő kifejtésétől 
és a támadó mozdulatoktól. Min
denki - korra való tekintet nélkül 
- könnyen elsajátíthatja és gyako

rolhatja. Az elépzelések szerint a 
tanfolyam május végén kezdődne a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pont alsósági klubjában, minden 
második szombaton 13 és 17 óra 
között A hat hónapon keresztül 
tartó foglalkozások ára 5000 forint, 
amely magában foglalja az egyesü
letbe való belépés költségét, egy tai 
chi feliratú pólót, a számos kedvez
ményre jogosító tagsági lapot és a 
tanfolyam megtartásához szüksé
ges költségek arányos részét. Csa
ládok jelentkezése esetében ked
vezmény jár. Részletesebb infor
mációk a 95/420-620-as telefon
számon kaphatók 18 óra után. 

Gy. 

spórákat, megtörténik az elsődleges fertőzés. A lappangási idő nagy
mértékben függ a hőmérséklettől. Ezt mutatja az Istvánffi-Pálinkás-
féle táblázat. 

A pe ronoszpóra l appangás i Ideje á t lagos idő já ráskor 

A szeszélyes áprilisi időjárás felborította a házikertek és szőlők 
kialakult munkamenetét. A kora reggeli fagyok miatt a talajhőmér
séklet április végén a március elején szokásos értékeket mutatta. En
nek következtében a korábban elvetett kertimagok jelentős része nem 
csírázott k i . Másik része csírázásnak indult ugyan, de a többfokos 
hideg hatására vontatottan kelt, illetve időközben elpusztult A virág
zásnak indult kajszibarackok szintén súlyosan károsodtak. A mele
gebb időszak beköszöntével a kultúr- és gyomnövények csírázása 
felgyorsul. A természet pótolni igyekszik a lemaradást, a munkák is 
torlódnak. A rovarkártevők közül az atkák és a levéltetvek tömeges 
károsítása várható. A gombakártevők közül csak a hidegtűrő tafrina 
(dérgomba) életfeltételei voltak kedvezőek, ezért erős kártétel vár
ható. 

A S Z Ő L Ő B E N 

A hideg időjárás hátráltatja a fakadást. A nappali felmelegedések 
hatására viszont május elején aktivizálódnak a rügypikkelyekben át
telelt levélatkák. A szőlő nemezes vagy barkás állapotában most fo
kozottan fontos az időbeni atka elleni védekezés, mivel a fejlődésben 
visszamaradt szőlőt nagyobb mértékben tudja károsítani. A felhasz
nálható szerekről az 1997. április 10-ei számban részletes leírást ad
tam. A szőlő vegyszeres védelmét az évszázados tapasztalatok szerint 
a peronoszpóra elleni védelemre kell építeni. Ez a gombabetegség 
károsítja az Összes régi európai fajta levelét és fürtjét. A kilencvenes 
évek elején uralkodó szárazabb időjárás-periódus elaltatta a gazdák 
éberségét, ezért tudott e közismert betegség 1995-ben olyan jelentős 
kárt okozni az egész országban, helyenként pedig még 1996-ban is. 
A szólőperonoszpóra nedvesség- és melegigényes károsító mikro-
gomba. Részben a szőlő leveleiben telel át, és ebből fertőz a következő 
tavaszon, részben a június elején szokásosan beköszöntő monszun
esők (Medárd!) délről hozzák magukkal a fertőző spórákat. A leve
lekben áttelelő spórák több hétig tartó mínusz 20 'C-os hidegben sem 
fagynak meg. Tavasszal 11-13 "C-os napi középhőmérséklet mellett, 
amikor az éjszakák sem hűvösebbek 10 *C-nál, 10 mm csapadék 
lehullása esetén 1-2 napon belül fejlődésnek indulnak. A csa-
padékcseppek a talajról az alsó levelekre verik fel a csírázó 

Időszak 
Napi közép-
hőmérséklet 

•C fok 

A lappangási idő 
napokban 

levélen fürtön 

Április 10-13 15-18 15-18 
Május 14 12-15 12-15 
Május 15 11-13 11-13 
Május 16 9-11 9-11 
Június 17 6-7 11-12 
Július-augusztus 18-19 5-6 13-15 
Július-augusztus 20-25 4-5 14-18 

A peronoszpóra elleni védekezést általában a hajtások 20-25 cm-es 
hosszúsága idején kell megkezdeni. A következő védekezéseket az 
időjárás függvényében szükséges meghatározni. Ehhez ad támpontot 
a közölt táblázat. Megjegyzem, hogy a köztudatban elterjedt a felszí
vódó vagy szisztemikus permetszerek 21 napos tartamhatása. Ez 
azonban súlyos tévedés! A 21 nap élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő az ember egészségvédelme miatt került meghatározásra, és nem 
a szer 21 napos gombák elleni védóhatását jelenti. A közismert Zineb 
is 21 nap várakozási idejű, mégsem hiszi senki három hétnek a ha
tástartamát! 

A szisztemikus szerek kontakt szereknél hosszabb hatása csak több
szöri egymás utáni permetezés esetén (legalább háromszor) mutatko
zik meg, akkor is az időjárás függvényében lehet eldönteni, hogy 14 
vagy 16 naponként kell permetezni. 

Amennyiben az időjárás száraz, meleg jelleget ölt, akkor számol
hatunk a levél- és fürtlisztharmat megjelenésével. Sokéves megfigye
lések szerint a Balatontól északra eső szőlőkben június második fe
lében jelentkezik rendszeresen e gombabetegség. A jól gondozott 
szőlőben a lisztharmat május végi megjelenését semmi sem indokolja, 
ezt a védekezésnél is figyelembe kell venni. 

A szőlő növényvédelméhez engedélyezett permetezőszereket be
tegségenként a következő számban ismertetem részletesen. 

Dr. Hollósy István 



1997. MÁJUS 8. ÚJ K E M E N E S A L J A 

Több mint kétszázan az öröm útján 
Húsvéthétfőn este 8 óra előtt kezdtünk gyü

lekezni a kegytemplomunk déli oldalán. Bár 
szemerkéli az eső, mégis ahogy múltak a per
cek, mindig többen lettünk. Amikor 8 órát je
lezve megszólalt a templom nagyharangja, 
már több min! kétszáz vidáman beszélgető vára
kozót számoltunk össze. Arra vártak, liogy - első 
alkalommal a celldömölki katolikus egyház
község életében - végigjárjuk az öröm útját, 
amely a romtemplomig fog bennünket vezetni. 

Miután mindenki kezébe egy égő mécsest 
adtak a szervezők, felhangzott a húsvéti ének: 
Feltámadt Krisztus e napon, alleluja. József 
atya imával folytatta: első állomás - a jeru
zsálemi asszonyok vasáranp hajnalban meg

látogatják Jézus sírját. Azután elindultunk, 
hogy végigvonulva a Koptik O. utcán, és 14 
lielyen megállva imában és énekben kérjük a 
feltámadt Jézus győzelméből való örömteli ré
szesedést minden jóakaratú celldömölki lakos 
számára. Louis Evelly döbbenten írja: „Miért 
van az, hogy nagyböjt folyamán szívesen be
kapcsolódunk Jézus szenvedésébe, deaHúsvét 
utáni ötven nap örömében mintha magára 
lujgynánk öt! Pedig a kereszténység igazi jele 
nem a kereszt, hanem a feltámadás öröme. 
Vajon ki vállalkozott már arra, hogy a nagy
böjti keresztút mintájára (amely egyébként 
csodálatos) végigjárja Jézussal az öröm útjá
nak stációit?" 

Mi megpróbáltuk. Nagyon szép, lelkünkben 
mély nyomokat hagyó élmény volt. Nagy örö
met jelentett az is, amit a Koptik Odó utcai 
ftázak ablakaiban elhelyezett gyertyák és virá
gok visszajeleztek számunkra: a liáz lakói ve
lünk együtt imádkoznak. 

Közel 10 óra volt, amikor a romtemplomnál 
a „Boldogasszony anyánk" kezdetű énekkel 
zártuk örömutunkát. Ezzel az énekkel az ének 
szerzője - Lancsics Bonifác - előtt is leróttuk 
tiszteletünkéi, akinek földi maradványai a 
romtemplom alatt nyugszanak. 

A keresztút állomásait a hagyomány alap
ján a szerető utókor állította össze, de az öröm 
útját maga a Szentlélek. Vele jártuk végig ezt 
az utat. Hála érte Istennek, József atyának és 
minden résztvevőnek! 

Hujber Józsefné 

Olvasói levél 

Köszönet a kórháziaknak! 
Az elmúlt évben mások között 

a celldömölki kórház további 
működését is veszély fenyegette. 
Szerencsére a megyei összefogás 
megmentette kórházunkat, így az 
ma is működik. 

Édesapánkat a celldömölki 
kórház belgyógyászati osztályán 
kezelték két hónapig, s bár tud
tuk, hogy életét megmenteni nem 
lehet, a nehéz időszakban a kór
ház dolgozói mindent megtettek 
szenvedése megkönnyítéséért. 

A sajtó ú t ján is szere tnénk 
köszönetünket és h á l á n k a t k i 
fejezni dr. Rakonczai Erv in or

vos- igazgatónak és dr. Emih 
Ákos főorvosnak, valamint a 
nővéreknek , különösen Né
meth I ld ikónak . 

Számunkra az elmúlt két hó
nap megerősítette, hogy a celldö
mölki kórházhoz hasonló intéz
ményre szükség van, mert az ott 
dolgozók munkája, embersége 
nélkülözhetetlen. A Kemenesal
jái Egyesített Kórház belgyógyá-
szati 'osztálya valamennyi dolgo
zójának köszönjük áldozatkész
ségét, és munkájukhoz jó erőt, és 
egészséget kívánunk. 

A gyászoló Szabados család 

A Kemenesaljái Művelődési Központ 
májusi műsorából 

- 10-én délelőtt a Színházteremben az Apáczai Kiadó hagyomá
nyos pedagógustalálkozója; 

- 1 l - l 2-én a Bárdos Lajos Zenei Napok celldömölki rendezvényei 
az Ádám Jenő Zeneiskola szervezésében; 

- 16-án 18 órakor Bajor Imre és Koós János fellépése a Színház
teremben. Belépődíj: 500 forint. 

Tavaszvárók Nagysimonyiban 
Március 27-én, a tavaszi szünet első napján az Apadó Kút temrészet-

barát mozgalom Szomszédolás nevű akciójában száznál több vasi diák 
vett részt iskolánkban, Nagysimonyiban. Á Víz Világnapja alkalmából 
fogadta aszervező7. osztály a természetbarátokat: Sárvárról, Celldömölk
ről, Jánosházáról, Ostffyasszony fáról. Szombathelyről, Vasvárról, 
Szarvaskendről és Kőszegről. 

A találkozó alapgondolata: „Szeressétek a természetet, vegyétek észre 
a szépet és jót! Vigyázzatok az értékeire! Legyetek védelmezői és őrzői!" 

A megnyitó és a megemlékezés után a 4. osztály tavaszváró dalokkal 
és versekkel üdítette a közönséget, majd a vendégek és vendéglátók aján
dékozása következett. Ezt követte a tudást is próbára tevő versenyfelada
tok sora, melyet a vasvári iskola diákjai nyertek. A vendéglátás után került 
sor a természetjárásra. Megmutattuk a védett objektumunkat: a SzŐlŐ-ta¬
vat és az újonnan nyitott vöröskavicsbányát. Gyalogtúrával jutottunk el a 
hadifogoly-temetőhöz, majd a Pannónia Ringhez. Itt záródott ez a sok 
színes és rendkívüli élményekben gazdag nap. 

Szabó Pálné 

Polgári védelmi verseny 
Április 12-én Sárváron rendez

ték meg a felmenő rendszerű pol
gári védelmi versenysorozat körze
ti fordulóját Az érdekes, elméleti 
és gyakorlati feladatokból összeál
lított versenyen a celldömölki Pv-
kircndeltséghez tartozó ifjúsági 
csapatok teljes sikert arattak. A 
versenyen részt vevő 12 csapat kö
zül az első négy helyen a bobai. 

stffy asszony fai, celldömölki és a 
kemenesmihályfai csapatok végez
tek. Ez a négy csapat képviseli a 
Sárvár Polgári Védelmi Körzetet a 
megyei döntőn. A Tóth István által 
felkészített gáyeros csapat a har
madik helyen végzett tagjai: Gó-
czán Adrienn, Kovács Vivien, Pu-
lay Krisztina, Venczel Hajnalka, 
Fcrcnczi Zoltán, Kasza Sándor. 

Pályázati kiírás 
A S Z I T A - V A R G A T A N U L M Á N Y I T Á M O G A T Á S R A 

A Kemenesaljái Baráti Kör társadalmi egyesület Ösztöndíja 
A támogatás célja: olyan kiemelkedő képességű, felsőfokú oktatási 

intézménybe felvett diákok anyagi támogatása, akik családjuk szociális 
helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve folytat
ni. A tanulmányi támogatást évente két személy nyerheti el, évenként 
10 hónapon keresztül, havi 6-6 ezer Ft összegben. A támogatás odaíté
léséről - a pályázatok alapján - a Kemenesaljái Baráti Kör ösztöndíj
bizottsága dönt 

Pályázati feltételek: 

1. Kemenesaljához való kötődés (vagy Celldömölkön érettségizett 
vagy Kemenesalján dolgozott). 

2. Azok számára, akik még nem kezdték meg felsőfokú tanul
mányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsőfokú intézménybe, jeles 

tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát és az érettségit 
tekintve. 

3. Azok számára, akik már valamelyik felsőfokú oktatási intézmény 
iuillgaiói, az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga. 

4. Hozzájárulás ahhoz, hogy a bizottság az anyagi helyzettel kapcso
latban környezettanulmányt végezzen. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a) egy saját kézzel írt életrajzot, amely kitér a család anyagi helyze

tére és a pályázónak választott hivatásával kapcsolatos terveire; 
b) a pályázati kiírás pontjaiban szereplő okmányok másolatát 
A pályázat minden év májusában kerül meghirdetésre. 
Beküldési határidő: augusztus 1-je. 
Cím: Kemenesaljái Baráti Kör, 9500 Celldömölk, Pf.: 49 
A pályázatok augusztus 15-éig kerülnek elbírálásra. A döntésről a 

pályázó 10 napon belül értesítést kap. 
A bizottság a pályázó munkáját évenként értékeli, és az Ösztöndíj 

meghosszabbításáról dönt 
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4093 
Harangba 

öntött 
álom 

Apa és Fia között családi be-
szélgetéek alkalmával több alka
lommal is téma volt a celldömöl
ki katolikus templom 1944-ben 
leszerelt harangjának újraönte-
tése, 

A dolog előtérbe kerülésének 
szomorú esemény adott aktuali
tást: az elmúlt év júniusában tra
gédia történt. A fiú, Csorna J á 
nos apostoli protonotárius, érseki 
helynök június 9-én, 49 évesen a 
Balaton hullámai közt lelte halá
lát. Az apa, Csorna Ferenc úgy 
döntött, hogy fia halálának évfor
dulójára elkészítteti kettőjük dé
delgetett álmát. 

Feri bácsi könnyekkel küsz
ködve mondja: 

- A fiamat és engem is minden 
szál Celldömölkhöz köt. Amikor 
hazajött, első útja mindig a teme
tőbe vezetett, az édesanyja sírjá
hoz. Onnét a templomba ment, s 
azután jött csak haza. Holtteste -
végakaratának megfelelően -
celli földben nyugszik. Halála 
után egyre erőteljesebben jött fel 
bennem a közös terv: újraöntetni 
a Szent Benedek-harangot! 

Lébcr Erzsébet, Csorna Fcrencné és Csorna Ferenc a haranggal. 

A tervet elhatározás, majd tett 
követte. Csorna Ferenc végül is 
Gombos Lajos őrbottyáni ha
rang Öntőmestert bízta meg a ha
rang elkészítésével. 

Az öntési munka befejeződött, 
a cizellálás van hátra, és a harang 
a tervek szerint májusban kerül 
próbaállványra. 

Súlya közel 10 mázsa. Szállí

tását a veszprémi érsekség vállal
ta. 

A harang egyik felén Szent 
Benedek és Csorna János képe 
látható, a másik oldalán felirat: 
„Szent János apostol és Szent 
Benedek apát tiszteletére ké
szíttette a celldömölki kegytemp
lom részére Csorna János aposto
l i protonotárius, érseki helynök 

és szülei a hála jeléül a I I . 
világháborúban elvitt harang he
lyett." 

A harangöntés tényét és a 
szentelés tervezett időpontját (jú
nius 7.) a húsvétvasárnapi és hús
véthétfői szentmisén hirdette k i a 
híveknek Nagy József celldö
mölki plébános. 

Völgyi László 

Rendkívüli volt-e az áprilisi időjárás? 
A kellemetlen áprilisi időjárás sok embert 

késztetett véleményének kifejtésére. Ezekben 
a véleményekben mindig aggódás fejeződik 
k i . Virágoznak a gyümölcsfák, igyekszik a 
szőlő is, veteményezni kellene és így tovább. 
Mindezt az időjárás károsan érinti, minden
képpen akadályozza. Ilyenkor a meteoroló
giai jelentések is bővebbek a szokásosnál. 
Egyik nap 18-20 fok meleg van, másnap 
fagypont körüli a hőmérséklet, tehát szélső
séges az időjárás. Ha egy kicsit utánanézünk, 
tapasztalhatjuk: máskor is előfordultak rend
kívüli évek. 1866-ban például május végén 
fagytak el a gabonák annyira, hogy nem volt 
érdemes kicsépelni. A régiektől hallhattuk, 
bizony volt olyan év, amikor nagykabátban 
arattak. Ezek a jelenségek néha országos mé 
reteket öltöttek, máskor egy-egy vidékre vol 
tak jellemzőek. 

A közelmúlt is szolgáltatott néhány furcsa 
esetet. 1983. január 24-én virágzó kakukkfü
vet szedtem a hegyen, november 6-án rövid
ujjú ingben napoztam ugyancsak a hegyen. 
1986. január 24-én a rózsabokor néhány cen
tis hajtást hozott, március 25-én reggel dör-
gés-villámlás, április 12-én, Gyula-napon 
nagy hó esett, ami több napig megmaradt. A 

meteorológia jelentésében - 1 , -5 fok szere
pelt. Most megint komoly mennyiségű hó 
esett, de elolvadt. 

A következőkben 1855-ből egy egész évre 
vonatkozó feljegyzés - főleg időjárási - ré
szét, és néhány érdekes megjegyzését adjuk 
közre abban a reményben, hogy nem ismét
lődik meg. 

Január: a tél megfelelt nevének. Az el
szaporodott farkasok több vidéken pusztítot
tak. (Erre mondják, farkasordító hideg.) A 
farsang hazaszerte lehangolt. Újházasuló fö
lötte kevés. Az ifjak 22 év alatt nősülni t i l 
tatnak. 

Február: havazás - utóbb esőzés által rög
tön olvadás, árvizek. 

Március: kies napok, árvizek. 
Április: sanyarú tavasz, egész hó folyamán 

szárazság, szüntelen hideg széllel. Rendkívü
l i árvizek. 

Május: szárazság, hideg, folyamatos sze
lek, újból fűtés, sanyarú idők, utóbb lanyha 
eső, semmi meleg. Mainzi és kölni borkeres
kedők magyar borokat vásároltak. 

Június: gyakori esőzések mennydörgéssel 
és emberemlékezetet meghaladó jégveréssel. 
Száraz hőség. Utóbb ismét lanyházó esőzések 

igen hűvös léggel - végre tartós hideg szelek 
borús léggel. A gabona ára növekedik. 

Július: derült és borús, száraz és lanyházó 
napok vegyest, utóbb szelek és folyvást bo
rús, hús napok csővel, közben hőség, jégeső, 
végig borús, hűvös, nyárellenes napok. So
vány aratás. 

Augusztus: első napok rekkenő hévek, 
utóbb rögtön hideg, felhős, szeles, esős, bo
rús, nyárellenes napok. A sanyarú tavasz mi
att kevés a gyümölcs. 

Szeptember: hűs, felváltva meleggel, bo
rús, lanyházó napok, utóbb zord lég, széllel, 
űjholdkor eső, rá verőfényes napok, szinte 
hévek. 

Október: általában kies Őszi napok, néha 
borongok, a hó közepén szapora eső. A szá
razság miatt sok helyen a kutak kiszáradtak. 
Hó végén ismét eső mennydörgéssel és v i l 
lámlással. A szüret hazaszerte középbőségű, 
de annál jobb borokat adott, melyek ára a 
korábbi magas állásból mitsem veszített. 

November: esős, ködös idő, a vége felé 
eső, fagyra forduló. 

December: erős fagy, kora tél és mérges. 
A gabonaár emelkedik, a cukor ára igen fel
szállt. Káldos Gyula 
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A Vas Megyei Közgyűlés kemenesaljai kitüntetettjei (1) 
Dr. Bérdi Gusztáv 

A Vas Megyei Közgyűlés öt kemenesaljai 
személyt tüntetett k i az Önkormányzat Szol
gálatáért Kitüntető Oklevél és Emlékplakett 
valamelyikével. Lapunk szándéka a kitünte
tettek bemutatása. Elsőként dr . Bérd i Gusz
táv háziorvoshoz látogattunk el. 

Oklevelén a következő olvasható: „Vas 
Megye Közgyűlése dr. Bérdi Gusztávnak k i 
emelkedő egészségügyi munkájáért az ö n 
kormányzat Szolgálatáért Kitüntető Oklevél 
és Emlékplakett elismerést adományoz." 

- Főorvos úr! ön a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem elvégzése után négy évig a pincehe
lyi kórfiáz szülészeti osztályán dolgozott. Ho
gyan került Celldömölkre? 

- Az első munkahelyem után a lakásviszo
nyaink és a család jobb megélhetése miatt 
előbb még Sárszentlőrincen dolgoztam kör
zeti orvosként. Az újabb változtatásra családi 
okok kényszerítettek. Nagyobbik fiam befe
jezte az általános iskolát, középiskolába ké
szült. Magam és jogi végzettségű feleségem 
két különböző településen dolgoztunk. Fiam 
- a középiskolai tanulmányok miatt - egy 
harmadik helységbe került volna. Ezt egyi
künk sem akarta. Akkor éppen Celldömölk 
volt az a város, ahol mindhármunk problémá
ja megoldódhatott. így választottuk Keme
nesalja fővárosát, amit egyébként nagyon 
megkedveltünk. Nem véletlen, hogy letelepe
désünk után nem sokkal családi házat építet
tem a városban. 

- Ön szakmai lelkiismeretessége révén ha-

mar népszerű lett a városban. Mégis, viszony
lag keveset tudunk Önről, nem nagyon szere
pel a nyilvánosság előtt... 

- Való igaz, meglehetősen visszavonult 
életet élek. Nem vagyok tagja egyetlen párt
nak vagy szervezetnek, és nincs hobbim sem. 
A házunkhoz tartozó kertben viszont szívesen 
foglalatoskodom. Szenvedélyem végső soron 
megegyezik a hivatásommal: a betegeim 
gyógyítása. Ez k i is tölti a napjaimat, másra 
nem nagyon jut időm. 

- Hallhatnánk valamit a családról? 
- Két fiam és most már két unokám is van. 

Nagyobbik fiam, Zsolt 1988-ban végzett a 
Pécsi Orvostudományi Egyetem fogorvosi 
karán, és itt dolgozik Celldömölkön. Neki két 
aranyos gyermeke van: Gergő és Alexandra. 
Kisebbik fiam, Csaba 1996-ban végzett a mű
szaki egyetemen villamos mérnökként. Jelen
leg a Siemens cégnél dolgozik Budapesten, 
mint programozó mérnök. Sajnos a felesé
gem 1990-ben tüdőrákban meghalt. Jó dara
big egyedül éltem. 1996-ban új házasságot 
kötöttem. Feleségem tősgyökeres celldömöl
k i , a Parti ékszerüzlet vezetője. 

- Bizonyára nem csak a betegeit érdekli; 
hogyan tovább? 

- Szeretném megnyugtatni mindazokat, 
akikr ragaszkodnak hozzám; nem megyek el, 
nem teszem le a munkát. Továbbra is a bete
geim rendelkezésére állok. A változás mind
össze annyi, hogy június elsejétől a tevékeny
ségemet nem közalkalmazotti státuszban lá-

lom el, hanem vállalkozó orvoskent fogok 
dolgozni. A betegeimet ugyanúgy fogom el
látni, mint eddig tettem. Azt még mindenkép
pen elmondom, hogy a munkában eltöltött 36 
év alatt - nem mondom, hogy soha nem 
voltam beteg, de - soha, egyetlen napot sem 
voltam táppénzen! Ügy gondolom, hogy 
mindaddig, amíg erővel és egészséggel bí
rom, tudásomat a betegeim javára fogom for
dítani. 

- Kívánjuk, hogy még sokáig tehesse! 
Völgyi L. 

Újdonság a könyvtárban 
Fejtő Ferenc: Hova repül az idcT? 

(Budapest, 1996) 

Fejtő Ferenc egy a számos, különböző okokból külföldre kény
szerült jelentős magyar személyiség közül. Visszaemlékezéseit, az 
életútjával kapcsolatos írásokat a Duna-parttól a Szajna-partig gyűj
tőcímen adják k i folyamatosan. 

A Hova repül az idő? című kötet a Jacqueline Cherruault-Serperrel 
folytatott beszélgetéseket foglalja magában. Fejtő teljes életútját for
dulatosán meséli el, és így 80 évet fog át, tehát az Osztrák-Magyar 
Monarchia sokszínű világától (ez egyik kedvenc témája) kezdve, a 
József Attilához kötődő barátságon keresztül szól a 42 év utáni ha
zatéréséről Magyarországra. 

Ugyan nem teng túl a politikai nézetek hangoztatása a kö
tetben, de valahogy - a főleg l iberálisnak tartott tudós - konzer
vatív és más irányzathoz sorolható nézetei is kiérződnek vissza
emlékező szavaiból. 

Amikor Cherruault-Serper arról kérdi, hova repül az idő, Fejtő így 
válaszol: „Bárhova is repül, bármerre ragad bennünket, úgy érzem, 
hogy az a világ, amelyben majd unokáink élnek, éppoly kevéssé fog 
hasonlítani arra, amelyet én itt hagyok, mint ahogy a jelenkor is 
mélységesen különbözik attól, amelyben születtem és felnőttem. A 
miénknél valószínűleg keményebb lesz. Inkább vaskor lesz, mint 
aranykor... bármi történjék is körülöttük a nagyvilágban - dolgozza
nak és bízzanak az értelemben, a jóság és a szeretet hatalmában." 
Régebbi jóslatai - tudjuk - általában igaznak bizonyultak, így szavai 
és határtalan hite követendő példaként áll előttünk. 

gy-

"g5?3G Y0 RS POSTA 
Magyar Posta 
M i p í r Tolta R(. 
Soproni I j i i [ » i ó i l [ i Üzletünk az idő, 

mert tudjuk, hogy Önnek is az „időpénz". 
Az EMS GYORSPOSTA garantáltan a leggyorsabb. 
Vállaljuk - az egész ország területére -, hogy ai EMS GYORSPOSTA külde
ményt - ha kívánja lakásán, telephelyén, soron kívül a postán átvesszük -
minden más küldeményt megelőző módon kezeljük, szállítjuk és garantáltan 
a vállalt Időn belül, soron Mvül kézbesítjük. 

Kézbesítési határidőt: 
Belföldre a feladást követő napon Külföldre feladott küldeménynél a 
reggel 6 és 9 óra között. (eladást követő 1-3 napon belül. 

KÜLÖN DÍJAZÁS ELLENÉBEN VÁLLALJUK AZ ADOTT KÜLDEMÉNY 
AZNAPI KÉZBESÍTÉSÉT is. 

Helyi Gyorsposla Igényei! az EMS 
Postafutárral oldja megl 

„Háztól házig" szolgáltatás, garantált 
kézbesítési IdÖ, Ez az EMS Postaliriár. 

További Információt kérjen a helyi postán, 
vagy hívja a 06 20/449-421-es telefonszámot! 

Váltson velünk, mert velünk éróEMeSl 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja kéthetente! 
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Ereded Módosított Teljesítés % 

7. Alaptevékenységgel 
összefüggő tevékenység 
(újság, kiadvány, béri. díj) 1 030 1 030 1 827 177 

8. Int. sajátos bevételei: 2 645 8 553 11 919 139 
(földbérl., köztér, fogl. díj, 
piaci helypénz, bontott anyag ért., 
szemétkezelési díj) 

9. Áfa-visszatérülés, 
kiszámlázott áfa 24 583 32 113 36 091 112 

10. Kamatbevételek 7 000 12 100 12 663 105 
11. Tárgyi esik. értékes. 

- ingatlan értékesítés 34 000 108 550 51 543 47 
- gépek, berendezések - 468 468 100 

összesen: 34 000 109 018 52011 48 
12. Osztalékok, hozamok 3 000 3 000 987 33 
13. Előző évi kp. kieg. - - 701 
14. Működési célú átvétel államháztart. belül: 

- alapfokú feladatra 3 500 3 500 3 375 96 
- mozgáskorl. támog. - 1 101 1 101 100 
- Szelestey u. ingatl.-ból - -

106 
- fogászathoz 2 180 2 180 1 324 60 
- körjegyzőséghez 1 500 1 500 1 500 100 
- bevonulási segélyre - 426 426 100 
- 1996. évi normát, átvét. — - 324 
- egyéb (ÖTE támog.) - 400 400 100 

összesen: 7 180 9 107 8 556 94 
15. Közhasznú munkavégzés 800 1 311 2 491 190 

Jövedelempótló támog. - 6 198 6 198 100 
Csatornaépítéshez - 10 000 -
Elkülönített alapoktól átvétel: 800 17 509 8 689 50 

16. Felhalm. célú átvétel 
államháztartáson belül: 
- orvosi műszerre 4 500 1 100 472 43 
-Házkez . - tő l béri. díj 2 000 2 000 2 000 100 
- egyéb bevétel 

(útépítéshez, eü. műszerhez) - 3 531 9 531 270 

összesen: 6 500 6 631 12 003 181 
17. Működési célú átvétel 

államháztartáson kívülről: 
- vízműtől vízdíj, 

működtető vagyon 6 000 9 581 10 524 110 
- egyéb szervektől - 375 416 111 

(ifj. célokra, temetőhöz, orvosi napokra) 

összesen: 6 000 9 956 10 940 110 
18. Felhalm. célú átvétel államháztartáson kívülről 

- lakosságtól helyi tám. töri. 5 000 5 000 5 120 102 
- lakosságtól közmúhozzáj. 4 000 5 750 6 721 117 
- OMS-kölcsön 2 000 - -- Csatornatársulattól _ 18 500 1 760 10 
- gázra - 1 900 2 500 132 

összesen: 11 000 31 150 16 101 52 
19. Hitelek, értékpapírok bev. 

- feji. hitel 25 600 25 600 24 217 95 
- éven belüli értékpapír 16 000 16 000 15 937 99 
- működési hitelek - - 22 320 

Összesen: 41 600 41 600 62 474 150 
20. Előző évi pénzmaradvány 15 600 15 600 13 893 89 
21. Függő, átfutó, kiegy. bev. - - - 2 926 

Polgármesteri Hivatal 
bevételei összesen: 715 335 900 555 836 739 92,9 

22. Intézmények működési bevételei 
( l /a sz. melléklet) 100 139 156 771 185 628 118,4 

23. OEP-töl átvett támog. 
- K ó r h á z 150 880 172 754 172 554 99,9 
- Szociális Segítő Szolg. 28 734 28 734 29 516 102,7 

összesen: 179 614 201 488 202 070 100,3 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
12/1997. (IV. 2.) sz. rendelete 

az Ö n k o r m á n y z a t 1996. évi költségvetésének végreha j tásáró l 

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete az ál
lamháztartásról szóló 1992. évi X X X V I I I . tv. 82. §-a alapján az ön
kormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak sze
rint hagyja jóvá: 

1. § 
(1) Celldömölk Város önkormányzata az 1996. évi költségvetési 

bevételeket 1 224 437 E Ft-tal hagyja jóvá. A bevételek jogcímenkénti 
megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

(2) Az intézmények sajátos bevételeinek teljesítését az l/a sz, mel
léklet szerint jóváhagyja. 

2. § 
(1) Celldömölk Város önkormányzata az 1996. évi költségvetés 

kiadásait 1 171 973 E Ft-tal hagyja jóvá. A kiadások cím szerinti 
megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

(2) Az összes kiadáson belül a működési-fenntartási kiadások 
összege 891 592 E Ft. A működési kiadásokat intézményenként a 2/a 
sz. melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 
2/b sz. melléklet tartalmazza. 

(3) Fejlesztési kiadásra az összes kiadáson belül 144 755 E Ft-ot 
fordított az önkormányzat. Jogcímenkénti részletezését a 2/c sz. mel
léklet tartalmazza. 

3. § 
Az intézmények és az Önkormányzat pénzmaradványát a 3. sz. 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

4. § 
Az önkormányzat vagyonának alakulását a 4. sz. melléklet szerint 

tudomásul veszi. 
5. § 

Az Önkormányzat saját pénzmaradványát 5 883 E Ft-tal hagyja 
jóvá, melyet az áthúzódó kötelezettségek fedezeteként vesz figyelem
be, és felhasználásig tartalékba helyez. 

6. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1997. április 2. 
Baranyai Attl láné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

1. sz. melléklet 

B E V É T E L E K A L A K U L Á S A 1996 

E Ft-ban 

Eredeti Módosított Teljesítés % 

10 166 

5 850 

241 165 
32 722 
62 390 

5 924 
2 554 

1. Önkorm. kivetési támogatása: 
Normatív hozzájárulás 241 165 
Céltámogatás 
Központi támogatás 
Tűzoltóság támogatása 
Egyéb központi támogatás 

összesen: 
2. Helyi adók 
3. Átengedett adók: 

- S Z J A 
- Gépjárműadó 

összesen: 
4. Környezetvédelmi bírság 
5. Önkorm. sajátos felhalmozási kiadásai: 

- önkorm. lakásért. 72 000 25 147 
- váll. ért.-bői bevétel 50 445 58 515 
- vadászatijog-értékesítés - -

Összesen: 122 445 83 662 
6. Alaptevékenység bevételei 256 256 

(áll. gond. díj, 
marhalevél kiáll, díja) 

241 165 
13 342 
62 390 

5 924 
2 554 

100 
41 

100 
100 
100 

257 181 
66 000 

102 015 
6 500 

344 755 
66 000 

102 015 
6 500 

325 375 
67 751 

102 015 
7 112 

108 515 108 515 109 127 
242 

28 360 
59 658 

46 

94 
103 

100 
109 
101 

113 
102 

88 064 
251 

107 
98 

M I N D Ö S S Z E S E N : 995 088 1258 814 1224 437 97,3 
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l/A sz. melléklet 

I N T É Z M É N Y E K S A J Á T O S B E V É T E L E I N E K 
A L A K U L Á S A 

Ipari Szakm. Intézet 
Berzsenyi D. Gimnázium 
Kemenesaljái Műv. Központ 
Szociális Segítő Szolg. 
GAMESZ-hez tartozó intézm.. 
- Koptik O. Utcai Óvoda 
- Szalóky S. Utcai Óvoda 
_ Vörösmarty Utcai ó v o d a 
- Alsósági Óvoda 
- Berzsenyi L . Á l t Iskola 
- Gáyer Gy. Ált. Iskola 
- Eötvös L . Ált. Iskola 
- Ádám J. Zeneiskola 
- Kresznerics F. Könyvtár 
- Alsósági Könyvtár 
- T á b o r 
- G A M E S Z 

Összesen: 
Házkezelőség 
Kórház 

M I N D Ö S S Z E S E N : 

2. sz. melléklet 
K I A D Á S O K 

E Ft-ban 
Eredeti Módosított Teljesítés % 

1. Polgármesteri Hivatal 
működési kiadásai 141 714 160 745 166 774 104 

2. Működési célú átad. 
államháztartáson belül: 

E Ft-ban 

Eredeti Módosított Teljesítés % 

2 378 10 006 15 823 158,1 
3 788 6 374 6 649 104,3 
5 000 7 533 7 088 94,1 

13 926 25 112 27 150 108,1 

1 703 2 131 2 241 105,2 
2 979 3 596 3 569 99,2 
4 012 4 634 4 746 102,4 
1 837 2 328 2 377 102,1 
8 433 9 570 9 519 99,5 
9 755 10 381 9 919 95,5 
9 888 11 325 13 093 115,6 

355 930 952 102,4 
467 2 128 3 301 155,1 
464 684 458 67,0 

2 075 3 121 3 385 108,5 
2 506 4 776 5 095 106,7 

44 474 55 604 58 655 105,5 
14 090 22 552 23 631 104,8 
16 483 29 590 46 632 157,6 

100 139 156 771 185 628 118,4 

- megyei hitel 2 500 2 500 2 500 100 
- áll. gond. díj átutalása - - 203 

Összesen: 2 500 2 500 2 703 108 
3. Társ. önszerv. támogatása: 

- alapítványi támogatás - 150 156 104 
- társ. szervek támogatása 6 600 5 781 5 811 101 
- egyházak támogatása 2 400 2 620 2 481 95 

Összesen: 9 000 8 551 8 448 98 
4. Működési célú támog. 

államliáztartáson kívülre: — 3 380 4 062 120 
(CELLVÍZ kölcsön, 
könyvkiadás támogatása) 

5. Felhalm. célú átadás 
államháztartáson kívülre: 
Vállalkozások támogatása: 
- gázkeretátadás - 3 250 3 589 110 
- villany keret-átadás - 1 219 1 815 149 
- CELLHŐ, egyéb szerveknek - 3 617 3 678 102 

összesen: 8 086 9 082 112 
Lakosságnak: 
- helyi támogatás 6 000 8 500 8 607 101 
- M i k e s K . u. lakásép.-hez 37 300 33 300 24 217 73 
- lakáshaszn. díjak - 649 1 070 165 

összesen: 43 300 42 449 33 894 80 
6. Társ. és szociálpolitikai juttatások: 

- rendszeres segély 3 000 3 756 2 250 60 
- eseti segély 5 100 5 700 7 557 136 
- egyéb juttatások , - 1 530 2 561 167 

(közmű 15%, kereng, nyugdíj, 
bevonulási segély, 
hamvasztásos temetés) 

összesen: 8 100 10 986 12 368 113 

Ere leli Módosított Teljesítés % 

7. Felhalmozási kiadások: 79 074 179 956 115 005 64 
- Beruh. áfája 18 643 28 055 29 749 106 
- Részesedések vás. 5 100 5 100 5 600 110 

(CELLVlZ Kft.) 

Összesen: 102 817 213 111 150 354 71 
8. Feji. hitelek törlesztése 44 900 59 900 58 136 97 
9. Tartalék 55 445 3 145 -10. Függő", átfutó kiadás - - 1 334 

Polgármesteri Hivatal kiadásai: 407 776 512 853 447 155 87 
11. Intézmények kiadásai: 587 312 745 961 724 818 97 

ö n k o r m á n y z a t 
mindösszesen: 995 088 1258 814 1171 973 93 

2/A sz. melléklet 

I N T É Z M É N Y E K K I A D Á S A I N A K A L A K U L Á S A 
E Ft-ban 

Eredeti Módosított [Teljesítés % 

Ipari Szakm. Intézet 30 583 42 590 40 213 94,4 
Berzsenyi D. Gimnázium 32 767 38 845 38 736 99,7 
Művelődési Központ 13 175 18 290 17 268 94,4 
Szociális Segítő Szolg. 82 683 131 481 126 634 96,3 
HázkezelŐség 14 090 22 552 21 719 96,3 
GAMESZ-hez tartozó intézm.: 
- Koptik O. Utcai Óvoda 10 462 13 390 12 965 96,8 
- Szalóky S. Utcai Óvoda 14 265 17 625 17 112 9701 
- Vörösmarty Utcai óvoda 17 324 20 105 19 047 94,7 
- Alsósági ó v o d a 10 309 12 681 12 132 95,7 
- Berzsenyi L . Ált. Iskola 35 694 40 967 39 879 97,3 
- Gáyer Gy. Ált. Iskola 58 962 71 046 71 651 100,9 
- Eötvös L . Ált. Iskola 46 944 54 881 55 519 101,2 
- Ádám J. Zeneiskola 11 942 13 755 13 318 96,8 
- Kresznerics F. Könyvtár 7 046 10 188 9 936 97,5 
- Alsósági Könyvtár 2 375 2 383 2 113 88,7 
- Tábor 2 995 5 397 5 389 99,9 
- GAMESZ 11 977 16 585 15 728 94,8 

összesen: 230 295 279 003 274 789 98,5 

Kórház 183 719 213 200 205 459 96,4 

M I N D Ö S S Z E S E N : 587 312 745 961 724 818 97,2 

2IB sz. melléklet 

P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L M Ű K Ö D É S I KIADÁSAI 
S Z A K F E L A D A T O N K É N T 

E Ft-ban 

Eredeti Módosított Teljesítés % 

Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás 4 474 4 474 5 428 121,3 
Magasép. ipar 4 500 6 465 7 536 116,6 
Helyi utak, járdák 11 350 19 114 15 793 82,6 
Helyi T V üzemeltetése 1 320 1 320 2 136 161,8 
Igazgatási feladatok 59 026 72 640 75 093 103,4 
Helyi kisebbség 384 622 608 97,7 
Polgári védelmi feladatok 90 90 147 163,3 
Vízkárelhárítás 1 000 1 000 159 15,9 
Város- és községgazdálkodás 14 547 21 524 20 679 96,1 
Ebből: közhasznú 5 536 6 047 5 703 94,3 

egyéb 7 986 14 353 13 889 96,8 
piac 1 025 1 124 1 087 96,7 

Településfejlesztés - - 5 
Települési vízellátás 160 160 370 231,2 
Temetőfenntartás 570 570 177 31,1 
Közvilágítás 10 237 10 237 11 556 112,9 
önkorm. elszám. - • _ 17 
Tűzvédelem 6 700 6 108 5 946 97,3 
Ebből: ÖTE 850 1 250 1 464 117,1 

hivatásos 5 850 4 858 4 482 92,3 
(Folytatás a 10. oldalon) 
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Eredeti Módosított Teljesítés % 

Általános iskolai oktatás — _ 26 
Egészségügyi feladatok - - 118 
Állategészségügyi feladatok 332 332 445 134 
Rendszeres nevelési segély 350 350 45 12,9 
Átmeneti segély - - 12 
S zennyv ízelvezetés 20 150 3 721 4 872 130,9 
Köztisztasági feladatok 3 622 7 782 9 537 122,6 
Közművelődés 2 012 3 346 4 714 140,9 
Sportcélok és feladatok 890 890 1 355 152,2 

összesen: 141 714 160 745 166 774 103,8 

2/C sz. melléklei 

B E R U H Á Z Á S O K ES F E L Ú J Í T Á S O K 
A P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L B A N 

1996. É V B E N 
E Ft-ban 

Eredeti Módosított Teljesítés % 

Lakossági gázépítés 
Útépítés: 

- Király J. utca 

2 000 362 361 99,7 

25 000 26 017 23 390 89,9 

Eredeti Módosított Teljesítés % 

- Kinizsi lakótelep 
Izsákfa kazáncsere 
Vörösmarty U . Óvoda 

tetőfelújítás 
Sportcsarnoképítés 
Eü. műszer beszerzés 
Szennyvíztisztító építése 
Szennyvízcsatorna építése 
Orvosi garázs építése 
Ingatlanvásárlás 
Képzőművészeti alkotások 

vásárlása 
Igazg. eszk. vásárlása 
Tűzvédelmi eszk. vásárlása 
Föld, telek vásárlása 
TV-stúdióhoz vásárlás 
Mikes K . u. közműépítés 
Gimnázium felújítása 
Konténervásárlás 
Vízvezeték (Király J. u.) 
Emlékmű építése 

összesen: 

6 540 
200 

4 500 
30 507 

7 800 
5000 

16 170 

6 540 9 991 152,8 

2 281 
31 673 
14 510 
22 141 
58 840 

- 27 175 

2 300 
150 
793 

2 698 
2 781 
7 500 

140 
2 040 

70 

2 156 
31 163 

5 032 
22 354 
20 060 

98 
14 396 

30 
2 456 

609 
1 012 
2 710 
2 141 
4 550 

139 
2 036 

70 

94,5 
98,4 
34,7 

101,0 
34,1 

53,0 

106,8 
406,0 
127,6 
100,4 
77,0 
60,7 
99,3 
99,8 

100,0 

97 717 208 011 144 755 69,6 

P É N Z M A R A D V Á N Y A L A K U L Á S A 1996. ÉVBEN 

Függő, Többlettám. Előző évi 

3. sz. melléklet 

1996. dec. 31. átfutó vagy tartalék. Váll. bev. Körrig. Elvonási Jóváhagyott 
pénzkészlet kiegy. kiutalaüan ill. vesztes. ere dm. pm. javaslat pm. 

elszámolás támogatás elszámolása 

GAMESZ és intézményei 6 065 284 — 6 349 6 349 
Művelődési Központ 378 94 -

— — 472 - 472 
Szoc. Segítő Szolgálat 5 473 584 -

— - 6 057 — 6 057 
- ebből: Alapellátás 
Kórház 16 168 - 6 501 + 6 856 - - 16 523 - 2 356 14 167 
Házkezelőség 2 879 - 9 3 - - 17 - 2 769 - 2 769 
Gimnázium 280 835 - _ - 2 0 2 913 — 913 
S zakmunkásképzŐ 8 217 838 - + 885 - 9 940 — 9 940 
Polgármesteri Hivatal 1 963 10 334 - 8 770 _ - 3 527 + 2 356 5 883 

ÖSSZESEN: 41 423 6 375 - 1 914 868 - 2 0 2 46 550 _ 46 550 

A Z E G Y S Z E R Ű S Í T E T T B E S Z Á M O L Ó M É R L E G E 

Sor. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

1. A) Befektetett eszközök (2+3+4+5) 953 707 1 094 434 
2. L Immateriális javak 929 1 891 
3. JJ. Tárgyi eszközök 655 786 540 480 
4. UJ. Befektetett pénzügyi eszközök 227 267 279 271 
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre 

átadott eszközök 69 725 272 792 
6. B) Forgóeszközök (7+8+9+10+11) 125 050 182 778 
7 .1 . Készletek 15 577 16 260 
8. JJ. Követelések 36 979 94 934 
9. UJ. Értékpapírok 16 087 

10. I V . Pénzeszközök 38 321 41 810 
11. V. Egyéb aktív 

pénzügyi elszámolások 18 086 29 774 
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

ÖSSZESEN (1+6) 1 078 757 1 277 212 
13. D) Saját töke (14+15) 916 858 1093 827 
14. 1. Induló tőke 554 739 554 739 
15. 2. Tőkeváltozások 362 119 539 088 
16. E) T a r t a l é k o k (17+18) 38 851 47 798 
17.1. Költségvetési tartalékok 39 205 47 596 

4. sz. melléklet 18. I I . Vállalkozási tartalékok 
19. F) Kötelezettségek (20+21+22) 
20.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
21. I I . Rövid lejáratú kötelezettségek 

adatok E Ft-ban 22. JJJ. Egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások 

23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
ÖSSZESEN (13+16+19) 

- 3 5 4 
123 048 

60 308 
53 034 

9 706 

202 
135 587 

71 989 
39 839 

23 759 

1 078 757 1 277 212 

E L L D O M O L K VAROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 
16/1997. ( IV. 2.) SZ. R E N D E L E T E 

az A d á m Jenő Zeneiskolában fizetendő térí tési d í jakról 

Celldömölk Város önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXDC. tv. 117. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő ren
deletet alkotja: 

l . § 

Az Önkormányzat a celldömölki Ádám Jenő Zeneiskolában az 
alábbi térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat biztosítja: 

- maximum heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és 
elméletének elsajátításához, 

- évenként egy meghallgatás (vizsga), 
- évenként egy előadás, 
- egy alkalommal évfolyamismétlés, 
- az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, hasz

nálata az előzőekben felsorolt szolgáltatások körében. 
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M 
(1) A zeneiskolai szolgáltatások igénybevétele kérelem alapján tör

ténik. A kérelmet a zeneiskola igazgatójához kell benyújtani. 
(2) A szolgáltatás biztosításáról, a térítési díj megállapításáról, a 

tanulmányi eredmények alapján járó és szociális helyzet alapján ad
ható kedvezményekről, a befizetés módjáról az iskola igazgatója dönt 
e rendelet rendelkezéseinek Figyelembevételével. 

3. § 
Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott szolgáltatások egy 

tanévre szóló térítési díját a következők szerint állapítja meg: 
- 18 éven aluli tanulók esetében: 2 500 Ft 
- 18 éven felüli tanulók esetében: 3 500 Ft 
melyből 800 Ft a hangszerhasználati díj. 

4. § 
(1) A képviselő-testület a tanulmányi eredménytől függően a kö

vetkező kedvezményeket biztosítja: 
a) 18 éven aluli tanulóknál: 
-jeles (4,5-5) tanuló esetében fizetendő: 1 300 Ft 
- j ó (3,5-4,4) tanuló esetében fizetendő: 1 500 Ft 
- közepes (2,5-3,4) tanuló esetében fizetendő: 1 700 Ft 
b) 18 éven felüli tanulóknál: 
-jeles (4,5-5) tanuló esetében fizetendő: 1 900 Ft 
- j ó (3,4-4,4) tanuló esetében fizetendő: 2 300 Ft 
- közepes (2,5-3,5) tanuló esetében fizetendő: 2 700 Ft 
Saját hangszer hiányában 800 Ft hangszerhasználati díjat kell f i 

zetni. 
(2) A több tanszakos tanuló után mindegyik tanszakon külön kell 

térítési díjat fizetni. 
A kiselőképző, előképző, előkészítő, hangszeres előképző képzés

ben részesülő tanulók után az (1) bekezdés a) pont, jeles kategóriája 
szerinti térítési díjat kell fizetni. 

(3) Amennyiben a tanuló az előképző mellett már főtárgyi oktatás
ban is részesül, a térítési díjat a főtárgyi eredménye szerint kell meg
állapítani. 

(4) Az új főtárgyi oktatásban részesülő tanulók után a z ( l ) bekezdés 
a) pont, jő kategóriája szerinti térítési díjat kell fizetni. 

(5) A térítési díjakat félévkor és tanév végén a tanulmányi ered
mény alapján kell megállapítani, és közölni a tanulók szüleivel. 

5. § 
(1) A tanulmányi átlag megállapításánál a főtárgy és a kötelező 

melléktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. Nem kell 
figyelembe venni a fő- és melléktárgyi szorgalmi jegyeket. 

(2) A tanulmányi átlag kiszámítását egy tizedes pontosságig kell 
elvégezni a kerekítés szabályai szerint. 

(3) Az osztályfolytatós és saját hibáján kívül nem osztályozott ta
nuló a legutolsó érvényes eredményének alapján fizet térítési díjat. 

6. § 
(1) A képviselő-testület a szociális helyzet alapján adható kedvez

mény, mentesség összegét a kiszabott térítési díj iskolaszinhí töme
gének 10%-ában állapítja meg. 

(2) Szociális helyzetük alapján kedvezményben részesülhetnek az 
iskolaigazgató döntése alapján: 

- nagycsaládosok, 
- munkanélküli szülők, 
- létminimum alatt élók, 
- csonka családok gyermekei, valamint 
- ha a tanuló több tanszakon tanul és 
- a zeneiskolai dolgozók gyermekei, ha a szakszervezet kéri és a 

kollektív szerződés tartalmazza. 

7. § 
Ezen rendelet 1997. szeptember l-jén lép hatályba, egyúttal a 

21/1996. (rV. 25.) sz. rendelet hatályát veszti. 

( 

Celldömölk, 1997. április 2. 

Baranyai Att i láné dr. 
jegyző 

C E L L D Ö M Ö L K V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 
15/1997. ( IV . 2.) SZ. R E N D E L E T E 

a szociális igazgatásról és e l lá tásokról szóló 16/1993. ( V I . 2.) sz. 
ö n k o r m á n y z a t i rendelet módos í tásá ró l 

1. § 
A rendelet 7/A paragrafusa helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

7 / A § 
Rendszeres szociális segély 
(1) Rendszeres szociális segély kérelem a tárgyhónap első napjától 

kerül megállapításra, amennyiben a megállapítás törvényi feltételei 
fennállnak. 

(2) A törvényben foglaltak alapján megállapítható rendszeres szo
ciális segély folyósításának feltétele - a szociális törvény 37/A pa
ragrafus (1) bekezdés c) pontjában megjelölt esetben (aktív korú, nem 
foglalkoztatott) - a Népjóléti Szolgálattal való együttműködési köte
lezettség vállalása, illetve teljesítése az alábbiak szerint: 

a) A (2) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség azt jelenti, 
hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

- a Népjóléti Szolgálatnak a segélyt megállapító határozatban k i 
jelölt központjában jelentkezik és nyilvántartásba veteti magát, 

- a Népjóléti Szolgálatnál rendszeresen részt vesz - az intézmény 
által megjelölt időpontokban - a szociális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodó programban, 

- a segélyezés feltételeinek vizsgálatában közreműködik. 
b) Az a) pont második francia bekezdésében hivatkozott program 

típusai 
- egyéni, 
- csoportos, 
- közösségi. 
A típusokon belül a foglalkozás tartalmát, követelményrendszerét 

a szociális intézmény dolgozza k i . 
c) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a rend

szeres szociális segély folyósítását - a kötelezettségszegést követő 
hónap 1. napjától számított - 3 hónapra szüneteltetni kell, ez idő alatt 
más pénzbeni ellátás sem állapítható meg. 

A szüneteltetés időszaka mindaddig meghosszabbodik, amíg a 
rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségét nem 
teljesíti. 

d) A tv. 37/A paragrafus c) pontjában megjelölt személy köteles 
csatolni a rendszeres szociális segély iránti kérelemhez a törvény 2. 
paragrafus (2) bekezdésében meghatározott mellékleteken kívül 

- a Munkaügyi Központ igazolását a vele szemben fennálló együtt
működési kötelezettség teljesítéséről, 

- a nyilatkozatot a szociális intézménnyel való együttműködés vál
lalásáról. 

e) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot - ezen belül 
az együttműködési kötelezettség teljesítését - évente egyszer felül 
kell vizsgálni. 

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő részére kifizetett 
segély összegét a segélyezett halálakor hagyatéki teherként az ille
tékes közjegyzőnél be kell jelenteni, amennyiben a segélyezett olyan 
ingatlanvagyont hagyott hátra, amelyből az ellátás egészben vagy 
részben fedezhető. 

2 - § 
A rendelet 22. paragrafusának (2) bekezdése az alábbiakkal egészül 

k i : 
„Amennyiben olyan igénylő folyamodik gondozóházi elhelyezé

sért, aki korábban szociális otthoni beutaló határozat alapján a szo
ciális otthoni ellátást már igénybe vette, azt megszüntetve első alka
lommal még felvételt nyerhet, de a szociális otüionból történő má
sodszori távozása után a gondozóházi felvételét el kell utasítani. 

3.§ 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy az 1. parag

rafus rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is, és a már rend
szeres szociális segélyezetteknél is alkalmazni kel l . 

Celldömölk, 1997. április 2. 

Makkos I s tván 
polgármester 

Baranyai Att i láné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 



^GYERMEK, SZÜLŐ 
CSALÁD, ISKOLA 

Ötvenéves oktató-nevelő m u n k á m , valamint a t ö b b ezer csa
ládlátogatás so rán tapasztaltak t ü k r é b e n a köve tkezőkben azokat 
a kérdéseket , nevelési helyzeteket igyekszem sorba szedni, ame
lyek a család által mego ldandó fe lada tként jelentkezhetnek, s 
amelyekre vona tkozóan á l ta lános érvényességgel adhatok t aná 
csot. Egyút ta l válaszolni k ívánok azokra a ké rdések re , amelyek 
a kedves szülőket foglalkoztat ják. 

A gyermek megbüntetésének módszere a szülök körében változó. 
Nem vagyok a büntetés ellen, nem tartom a büntetést eleve megen
gedhetetlennek, de nem szabad visszaélnünk a büntetéssel, nem lehet 
egyetlen nevelési módszerünk, amely a gyermekek egyéniségét, aka
ratát megtöri, megalázza. A testi fenyítés minden körülmények között 
rabszolgákat nevel, gonosz sunyiságot, bosszúvágyat olt a gyermekek 
lelkébe. A büntetéssel nem megalázni, megtörni, hanem a követelés 
leghatározottabb formájával felemelni, a helyes útra kell téríteni a 
gyermeket. Megengedhetetlennek tartom az olyan büntetést, amely 
kárt okozhat a gyermek egészségének, p l . vasal őzsinórral történő ve
rést, vagy az étel megvonását. Nem tűrhető a gyermek olyan lelki 
gyötrődése, amilyet például a magányosság, a hosszabb elhagyottság 
okozhat, vagy a félelmet, a rémületet kiváltó büntetés, például a sötét 
szobába, kamrába történő bezárás. 

A megbüntetett gyermeknek pontosan tudnia kell, hogy miért kapja 
a büntetést. A büntetés csak akkor lehet nevelő hatású, ha a vétkes 

tudja, miben marasztalják el. Ha nem vagyunk bizonyosak, ha csaji 
valószínű a gyermek bűne, de tényekkel nem tudjuk bizonyítani, sem
miképpen ne büntessük. Sokkal ártalmasabb az igazságtalan büntetés" 
mint a büntetés elmaradása. A büntetés mértékére azonban nincs, nem* 
is lehet általános szabály. A büntetést az egyénre kell szabnunk,'min
den elkövetett vétket egyénien kell mérlegelnünk. Sok függ'attól" 
mennyire fejlett erkölcsileg a gyermek, cselekedete milyen mértékben 
volt szándékos, először vagy ismételten követte-e el a vétket, és különö¬
sen sok függ attól, hogyan viszonyul vétkéhez. Konok-e, szemtelen-e, 
vagy pedig belátja, és őszintén bánja helytelen cselekedetét Minthogy a 
büntetés a konfliktus megoldására hivatott, semmilyen utólagos követ
kezménnyel nem járhat. A büntetés kiszabása és elviselése után helyre 
kell állítani a normális, tárgyilagos viszonyt a gyermekkel. 

Az eddig leírtak talán jelzik, mennyi gond és töprengés előzte meg, 
illetve kísérte ifjűsággondozó tanári munkámat. Jóleső érzéssel mond
hatom el viszont: úgy érzem, sikerült a szülők figyelmét ráirányítani 
a nevelés, az iskolai munka fontosságára. Az információk cseréjére 
alkalmasak voltak a szűkebb körű és négyszemközti beszélgetések is. 
Nem sajnáltam a családoknál töltött időt, meghallgattam olykor a 
legbizalmasabb közléseiket is. Problémáik elmondásának lehetősége 
már önmagában oldotta belső feszültségüket, és segített egyensúlyba 
hozni idegállapotukat még akkor is, ha az iskola nem oldhat meg 
mindent helyettük. Igyekeztem elérni, hogy a szülő ne csak passzív 
szemlélője legyen gyermeke fejlődésének, hanem működjön közre a 
felmerülő problémák megoldásában. Nem csekély ellenállásba ütkö
zött ez a törekvésem. Sikerült azonban a szülők többségével megér
tetnem, hogy egyenrangú nevelőtársnak tekintem őket. Ez a beállító
dásom lett az alapja a kölcsönös bizalomnak és az összehangoltabb 
nevelésnek, amelynek eredményei az elkövetkező években minden 
bizonnyal megmutatkoznak a gyermekek fejlődésében. 

Pataki Márton 

Felhívás a Weöres Sándor 
versmondó versenyre 

Ostffyasszonyfa és Csönge önkormányzatának közös iskolája az 
Ostffyasszonyfáért Közalapítvány támogatásával meghirdeti hagyo
mányos találkozóját 1997. május 30-ára általános iskolás korúak szá
mára 3 korcsoportban. 

I . korcsoport (6-10 évesek számára) 
Kötelező vers - Szabó Lőrinc: Nyitnikék 
I I . korcsoport (11-12 évesek számára) 
Kötelező vers - Weöres Sándor: Kutya 
I I I . korcsoport (13-14 évesek) 
Kötelező vers - Petőfi Sándor: Az Apostol című művéből részlet 

(11. rész) „A szőlőszem kicsiny gyümölcs... 
...Habár szívemnek közepén lesz is!" 

Ajánlott költemény mind a három korcsoportnak: a X I X . és X X . 
század magyar lírájából. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok meg
felelő életkorú tanulóit is szeretettel várják. A jelentkezéseket 1997. 
május 15-éÍg kérik az alábbi címre: Petőfi Sándor ÁMK Általános 
Iskolája, 9512 Ostffyasszonyfa, Március 15. tér. 3. Tel.: 95/394-008. 

M 0 * 
Pályázatok kézműveseknek 

Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa a Hadtörténeti 
Múzeummal közösen „Magyarország 2000 - A Szent Korona Ünne
pe", valamint „1997 kézműves remekei" címmel országos nyilvános 
pályázatot hirdet. A „Magyarország 2000..." c ímű pályázatra hivatá
sos és amatőr alkotók, valamint alkotóközösségek jelenücezhetnek. 
Nevezni tetszőleges számú alkotással lehet, amelyek korabeli tárgyak 
másolatai, illetve olyan mai használati vagy dísztárgyakkal, melyeken 
az alkotók az államalapító magyarság tárgy- és formakultúráját, d í | 
szítŐművészetét alkalmazzák. Á nevezési díj 1000 forint 

Az „1997 kézműves remekei" című pályázaton hivatásos kézmű
vesek, népművészek, iparművészek és alkotóközösségek vehetnek 
részt. Pályázni maximum három új - nem zsűrizett, más pályázaton 
nem szerepelt - népművészeti, iparművészeti vagy egyéb alkotások
kal lehet A nevezési díj 2000 forint 

Jelentkezési lapot és csekket az Országos Kisipari Kézműves T 
nács titkárától, Gergely Imrétől lehet kérni. (1054 Bp., Kálmán I . u. 
20. Telefon: 269-2940/410 vagy 416-os mellék.) Jelentkezési határidő' 
május 15. A pályamunkákat május 22. és 24. között, naponta 9-től 16 
óráig kell leadni a Hadtörténeti Múzeumban. (Budapest, I . kerüle 
Tóth Árpád sétány 40.) 

HAZI PATIKA SEGÍTSÜNK ÖNMAGUNKON! 

^ Rügyterápia 
Már a régi rómaiak a tavasz beköszönté

vel olyan növényi táplálékokat vettek ma
gukhoz, amelyek elősegítették a télen fel
gyülemlett salakanyag el távozását 

Rügyterápiának hívják azt az ősi gyógymó
dot, amely a tavaszi megtisztuláshoz vezet 

A mag hordozza magában a teljességet, 
a megújulás információját. 

Energetikai mérések bizonyítják, hogy a 
növényekben szunnyadó bioenergia ta
vasszal a rügy pattanásakor robbanásszerű
en megsokszorozódik. A rügyeket fogyaszt
va olyan energiákat veszünk magunkhoz, 
amelyek a tavaszi feltöltődéshez nélkülöz
hetetlenek. 

Mely rügyek fogyaszthatók? Vala
mennyi, melynek virága vagy termése fo
gyasztható. Természetesen a lemosó perme
tezés előtt „legeljünk", és kerüljük az orszá

gutak ólomszennyezett növényeit! A tava
szi testi-lelki újjászületés jegyében fo-1 
gyasszunk minél több zöld é te l t Adjon hoz
zá erőt Ohsawa tanítása: 

„Növény anya gyermekei vagyunk. Átala
kult növényi anyagok vagyunk. Anyánk 
növény. Biológiai törvény ez. Ha meg
sértjük ezt a törvényt, élettani kárát vall-

Tompa Kálmánná 
életmód-tanácsadó 
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t\ Celli diáksikerek a szaktárgyi versenyeken 
B E R Z S E N Y I L E N A R D 

Á L T A L Á N O S 
I S K O L A 

Német nyelv 
5. osztályosok: 1. Pálffy And

rás, 2. Döbörhegyi Ákos, 3. Nyá
ri Jenő 

6. osztályosok: 1. Németh At 
tila, 2. Kovács Tibor és Németh 
Bettina, 3. Nagy Ágnes 

7. osztályosok: 1. IvánKatal in , 
2. Lang Tünde, 3. Szakos Vero
nika 

8. osztályosok: 1. Somogyi I l 
dikó, 2. Győri Veronika, 3. Vö
rös Veronika 

Kémia 
7. osztályosok: 1. Szakos Ve

ronika, 2. Bognár Szabolcs, 3. 
Varga Eszter 

8. osztályosok: 1. Somogyi I l 
dikó, 2. Győri Veronika, 3. Vö
rös Veronika 

Tö r t éne l em 
5. osztályosok: 1. Nyári Jenő, 

2. Farkas Ramóna, 3. Döbörhe
gyi Ákos 

6, osztályosok: 1. Lendvai Gá
bor, 2. Németh Bettina, 3. Tanai 
Veronika 

7. osztályosok: 1. Kovács Ka
talin, 2. Biczó Attila, 3. Iván Ka
talin 

Magyar nyelv 
5. osztályosok: 1. Gaál Anikó, 

2. Pálffy András, 3. Bódai Szilvia 
6. osztályosok: 1. Németh Bet

tina, 2. Sütő Zsolt, 3. Kovács T i 
bor 
Kazinczy szépkiejtési verseny 

(5-6. osztály): 1. Horváth Szil
via, 2. Németh Bettina, 3. Hor
váth Beáta 

Biológia 
6. osztály: 1. Lendvai Gábor, 

2, Sütő Zsolt, 3. Németh Bettina 
Fö ld ra jz 

6. osztály: 1. Lendvai Gábor, 2. 
Németh Bettina, 3. Németh Attila 

Technika 
7. osztály: 1. Kovács Lajos, 2. 

Kovács Katalin, 3. Herczeg Gábor 

G Á Y E R G Y U L A 
Á L T A L Á N O S I S K O L A 

Az Oladi Művelődési Központ 
és az Oladi Általános Iskola Jó
zsef Attiláról elnevezett vers-, 
mese- és novellaíró pályázatot 
hirdetett a megye általános isko

lásai számára. A felhívásra több 
mint háromszáz pályamű érke
zett. Az értékelő bizottság tagjai 
között jeles írók, publicisták is 
szerepeltek: Balogh József, De-
vecsery László, PődÖr György és 
Pősfai János. 

A Költészet napján megrende
zett műsoros díjkiosztó ünnepsé
gen a Gayer Gyula Ál ta lános 
Iskola három 4. osztályos tanu
lója is elismerésben részesült: 

- Novella kategóriában: 
Ávár Balázs I . hely 
- Mese kategóriában: 
Bíró Szabina n i . hely 
- Vers kategóriában: 
Nagy Zsófia különdí j 
Felkészítő tanár: Kovácsné 

Hegyi Edit 

E Ö T V Ö S L O R Á N D 
Á L T A L Á N O S I S K O L A 

A megyei Kazinczy-versenyen 
az 5-6. osztályosok között Cseke 
Nóra 5. b osztályos tanuló a 2. 
helyet, Mészáros Alexandra 6. b 
osztályos tanuló a 3. helyet sze
rezte meg. Felkészítő tanáruk: 
Dr. Zsiray Emiiné. 

A matematika tehetséggondo
zó versenyen Portschy Ádám a 
megyei 3. helyezést szerezte 
meg. Tanára: Mesterházy Ernő-
né. 

A Zrínyi Hona matematika
versenyen Lócsi Levente (6. b) 
az 5. helyet szerezte meg. Taná
ra: Nagyné Horváth Mária. Az 
évfolyamok közötti versenyen az 
5. és 6. osztályos csapat 7. lett. 

A megyei csecsemőápolási 
versenyen az Eötvös iskola csa
pata az előkelő 2. helyet szerezte 
meg. A csapat tagjai voltak: 
Csupor Tímea, Márkus Alexand
ra, Farkas Renáta, Kocsis Mari
anna, Szekér Péter. Felkészítőik: 
Venczel Jánosné és Mesterházy 
Ernő. 

A Kemenesaljái Művelődési 
Központ által kiírt Néphagyomá
nyok gyermekszemmel című pá
lyázaton is szép eredmények szü
lettek, melyek elérésében az 5. a 
osztályosok remekeltek. Horváth 
Viktória 1., Balogh Henrietta 2., 
Zsömlye Diána 3. helyezett lett. 
Szabó Zsolt és Márkus Péter kü
löndíjasok lettek. Tanáruk Nagy 
Pétemé. 

Négymillió forint támogatás az egyesületeknek 
Celldömölk Város önkormányzata ez évi költségvetésében 4 millió 

forintot hagyott jóvá a különböző egyesületek, karitatív szervezetek 
és művészeti csoportok támogatására. A Közművelődési , Oktatási, 
Gyámügyi és Sport Bizottság a beérkezett pályázatok alapján elosz
totta a rendelkezésre álló eszközöket. A bizottság megállapította, hogy 
az egyházközösségek által benyújtott, a pályázati kiírásnak nem meg
felelő kérelmeket (épületfelújítás, gázfűtés bevezetése stb.) más ala
pokból kell támogatni. 

Az elnyert támogatások a következők: 

Sportegyesületek 
Ft 

1. CVSE 2 000 000 
2. Alsósági SE 200 000 
3. Izsákfa SE 200 000 
4. Eötvös DSE 300 000 
5. Postagalamb Egyesület 10 000 
6. Celldömölk Légfegyveres Sportlövő Kör 35 000 
Összesen: 2 745 000 

Kul turá l i s egyesületek, művészet i csoportok 
1. Fafaragó Kör 20 000 
2. Képzőművész Kör 20 000 
3. Rock and rol l táncklub 30 000 
4. Majorette-csoport 30 000 
5. Kemenesalja Néptáncegyüttes 100 000 
6. Zenebarát Kör 30 000 
7. Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 40 000 
8. Honismereti Munkaközösség 40 000 
9. Kemenesaljái Rádiőklub 30 000 

10. Kemenesaljái Baráti Kör 30 000 
Összesen: 370 000 

Kar i t a t ív szervezetek, egyházi szervezetek 
1. Mozgássérültek Celldömölki Csoport 50 000 
2. Református ifjúsági bibliatábor 30 000 
3. Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat 30 000 
4. Római katolikus gyermekhét, ministránstábor, 

ifjúsági tábor 150 000 
5. Karitász Celldömölki Szervezete 50 000 
összesen: 310 000 
Egyéni t ámoga tás t kérők 
1. Hajba Szilárd kerékpárversenyző 10 000 
Város i nagyrendezvények 565 000 
Mindösszesen: 4 000 000 

• 

Az Uj Kemenesal ja 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 Anta l 
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. UJ. em. 12. szám alatti 
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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Természet
védelmi M O Z A I K A tavasz virágai j 

Az igazi tavasz az idén soká 
érkezett el hozzánk. A gyönyör
ködtető virágocskák ugyan pró
bálkoztak a didergető időben. A 
velük való találkozás nagy él
mény, lehetnek a ház körüli ker
tekben, mezőn és vidékünk k i 
emelkedő dombhajlatain. Sze
rencsések vagyunk itt, a szűkebb 
pátriában, mert olyan tudós em
ber nyomdokain lépdelhetünk a 
természet világában, mint váro
sunk szülöttének, Gáyer Gyulá
nak reánk hagyott tudományos 
útmutatása, ez nyújt ismereteket 
az eligazodáshoz. 

Még gazdag ez a vidék a vé
dendő természeti értékekben, v i 
rítanak a virágszigetek. Akadtak 
mindig jó tanácsadók, szakava
tott tudós emberek, akik feltárták 
és számunkra érzékelhetővé tet
ték, amire figyelni kell. M i , akik 
csupán ragaszkodásunkkal pró
bálkozunk tenni azért, hogy gyö
nyörű, virágos „asztalunk" meg
maradjon, rászorulunk a segít
ségre. Megtette mindezt már ne
gyedszázaddal korábban dr . 
Jeanplong (ejts: Zsanplong) Jó 
zsef, a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem kiváló tanára, aki fel
mérte három kiemelkedő, külö
nös értékeket rejtő hegyünknek 
növénytársulásait, egyedeit. Ke
zünkbe adta a védendő növények 
felismerésének kulcsát a feltárt 
eredmény alapján, évszázadok
nak megfelelő elrendezésben, és 
azt, hogy mikor, mit kell keresni 

tavasz, nyárelő, nyárutó idején. 
Ezt vetítette k i a Sághegyre, a 
Kissomlyóra, a Hercsegre. Ami 
kor munkája eredményeit átnyúj
totta, a következőket foglalta 
írásba: „A felsorolt fajok nagy 
része a vasi szigethegyekhez kö
tött (Ság, Kissomlyó, HercsegJ. 
Védelmük legelső intézkedése a 
Sághegy természetvédelmi terü
letté nyilvánítása, és minden 
gyűjtés megtiltása." Ez volt az ő 
kérése, így röviden, áldozatos 
munkájáért cserébe. 

Lényegében tanácsára indult 
meg a természetvédelem aktí
vabb mozgalma a Sághegyen. A 
tavasz virágairól annyit, hogy a 
három említett hegy 19 védendő 
növényéről van szó. A nyárelő és 
a nyárutó számszerűségében v i 
szonylag gazdagabb, de a továb
bi felmérések mindezt még pon
tosabbá tehetik. Megtalálható itt 
tavaszodván az apró kőtörőfű, a 
tavaszi hérics, a fekete- és a le
ánykökörcsin (képünkön), az 
utóbbiban leggazdagabb a Kis
somlyó. Ezeknek és más virá
goknak a gyönyörűsége, bája, 
megejtő látványa nélkülözhetet
len az ember számára. Nélkülük 
hiába ragyogna a verőfényes 
napsugár, szegényebbek len
nénk, sivárabb a vidék. Nem vé
letlen, hogy a költőházaspárt is 
megihlette a tájat szép ruhába öl
töztető vadvirágok csodálata. 
Weöres Sándor és Károlyi Amy 
néhány itt élő virág megverselé-

sére érzékenyült. Kedves sorok
kal küldték el hozzánk. 

APRÓ K Ő T Ö R Ő F Ű 

A munkanapja rengeteg, 
elpiszmog ezeréveket, 
míg hegyet völgybe porlaszt ő, 
sziklát repesztő kőtörő. 

ERDEI SZELLŐRÓZSA 

Habból, szellőből fonott rózsa, 
erdőben lakó anemóna. 
A szirma lehellet és pára, 
a júniusnak szép leánya. 

Károlyi Amy 

CSUKLYÁS I B O L Y A 

Mély erdőn 
ibolya-virág 

elrejt jól 
a boróka-ág. 

Minek is rejt az az ág, 
gyere, tágas a világ, 

mély erdőn 
ibolya-virág. 

Weöres Sándor 

örömmel zárhatom e mégis
csak tavaszt váró, köszöntő írást 
azzal, hogy bizakodhatunk abban 
a reményben: lesznek Kemenes 
vidékén született és ma felsőbb 
iskolákban tanulók, akiknek f i 
gyelme természeti értékeinkre 
irányul. Csupán ebben a tanév
ben hat fiatal kopogtatott, hogy 
anyagot kapjon szakdolgo

zatához, mert témája a szülő
föld természeti értékeinek feldol
gozása. Ezt választották. Bizo
nyosan ennél többen is vannak, a 
tapasztalat az, hogy évről évre 
gyarapodó tendenciát érzéke
lünk. 

Dala József 

^ Kis ügy, körítéssel 
Látszólag kis ügyről van szó, minek akkor ez a felhajtás? A kérdést 

egy mondatban meg lehet válaszolni: azért, mert valaki vagy valakik 
valamiről elfeledkeztek. Ilyen egyszerű a dolog. 

A helyi járatú busz végállomásán a betonba írt évszám tanúsága 
szerint 1973-ban kialakítottak egy beállót, ahol télen és esős, kelle
metlen időben védelmet kap a buszra várakozó utas. Kellemes időben 
az előtte, és egy kicsit távolabb elhelyezett padokon pihentek az idős, 
fájós lábú emberek, amíg a busz megérkezett. Ismerjük: vandál kezek 
sokszor okoznak karokat. A szóban forgó váró ablakait, ajtóját is 
többször beverték. Azt még el lehet fogadni, hogy a jövőben ne legyen 
ablak és ajtó a helyiségen, ettől móg az lehet váró, ha az utas gusz
tusának megfelel, mert időnként ott sok mindent tapasztalhat. Ez saj
nos kortünet, ezért intézményt, hivatalt elmarasztalni nem nagyon 
lehet, közösen kellene fellépni. De hogyan? Visszagondolok saját 
gyermekkoromra. Mai szóval élve: mi sem voltunk piskóták, legfel
jebb tisztelettudóbbak. Követtünk el kisebb-nagyobb csínyeket, de 
azok sosem maradtak titokban. Este hazatérve, a szülők arcáról mind
ezt leolvashattuk, a nagymamák kötény alatti szoknyájuk zsebében 
tartott keze - néha dió, aszalt szilva, nagy ritkán egy szem cukor 
került elő - mozdulatlan maradt. Ebből világos lett, mindenről tudnak. 
A k i elmondta, nem azért tette, mert örömét lelte volna az ilyenkor 
általában kijáró szidásban, ellenkezőleg: tudta, tudták, ezt kívánja meg 
a közösség megtartó ereje. 

De térjünk vissza a jelenhez. Még 1996 őszén történt, hogy egy 
„beteg" ember leszedte a váró ablakait, ajtaját, azokat a padra helyez
ve meggyújtotta. Az ablaktokok, az ajtó elégett, a pad elszenesedve 
használhatatlan. Az eset nagy port vert fel, vártuk, történik-e va
lami. Nem történt. Azt azért még megemlítem, nem a sajtóba valók 
azok a megjegyzések, amit az önkormányzatnak címezve elmonda
nak. Szükség van erre? Nincs. Nagy összegű beruházásról van szó? 
Nem... 

Az idős, napi munkában megfáradt emberek nevében kérem, tegyék 
rendbe a padot, a padokat. Ez nem hegyközségi, hanem önkormány
zati feladat. 

Közeleg a turistaszezon, és ha már a padoknál tartunk, szólni kell 
egy korábbi kezdeményezésről. A felvezető, úgynevezett sikló út 
mentén is helyeztek el padokat. A szándékot dicsérni kell, de a pa
dokat oda telepítőknek tudniuk kellett volna, frissen kivágott nyár
fákból tartós ülőhelyet nem lehet csinálni. Tönkre is mentek. Ez már 
a természetvédelmi hivatal dolga is. Csak remélni tudom, nem ismét
lődik meg a tavalyi eset, amikor a múzeum környékét embermagas
ságú gaz verte fel. Régen azt a területet is kaszálni szokták. Lehetne 
még példákat sorolni, mint ahogy azt is, kinek-kinek milyen érdeke 
fűződik a hegy természeti értékeinek védelméhez, hogy egyre többen 
keressék fel e ritka természeti képződményt, jó érzéssel, kulturált 
körülmények között gyönyörködhessenek a szép kemenesaljai tájban. 
Meggyőződésem: a kis ügyek rendezésével közelebb jutunk az óhaj
tott célhoz. 

Káldos Gyula 
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A fekete bojtár Celldömölkön 
A Kossuth rádió déli harangszót megelőző 

huszonöt percében válogatott prózai, verses 
írói és költői alkotások hangzanak el legkivá
lóbb színészeink tolmácsolásában. A művek 
egészét a felolvasott, megjelenített részletek 
érzékletesen, láttatőan tárják a hallgatóság 
elé. Valamennyi élmény a hallgatóság számá
ra, s azt mondhatjuk: nagyon hasznos irodal
mi vállalkozása ez arádiÓ szerkesztőségének, 
mely értékben több más irodalmi vonatkozá
sú szerkesztőségi vállalkozást magasan felül
múlt és felülmúl! 

Itt hangzott el az elmúlt hetekben Sinka 
Is tvánnak A fekete bojtár vallomásai c ímű 
munkája, talán előzetesnek a köl tő szüle
tésének századik évfordulójára való emléke
zés figyelmet keltő szándékaként?! M i ezúttal 
- kapcsolódva az évfordulóhoz - ha néhány 
gondolattal szólunk is magáról a költőről, ar
ról emlékezhetünk, hogy Sinka István Cell
dömölkön is megfordult egy nagyszabású 
lojltúrest keretében 1943. március 15-én, me
lyet a református gyülekezet rendezett. 

Költőnk népünk legelesettebb, legszegé
nyebb rétegéből, a bihari puszták pásztor- és 
napszámosvilágából került a magyar kultúra, 
a magyar irodalom legmagasabb szintű vona
lába. Á mezítlábas pusztai gyereket az isko
lában az utolsó padba ültették, innen küzdötte 
fel magát az első padba, az elsők közé. A k 
koriban az ültetési rend az iskolák padjaiban 
a tudás szerint sorolta be a gyerekeket. Gye
rekkoromban a mi iskolánkban is így volt 
Enyingen. A pusztán egy hatalmas karimájú, 
tejszagú, fekete kalap alatt a birkanyájat le
geltetve, terelgetve, „Jézus professzor Ur" és 
,J?etőfi tanár ú r" voltak a mesterei, azaz az 
édesanyjától kapott Bibliát és egy vándorló 
asztaloslegénytől egy bárányért cserélt Pető

fi-kötetet olvasott. Ezek voltak a surján le
gényke legelső értelmi, szellemi és lelki táp
lálékai a pusztai magányban. Első verseit a 
Magyar Falu közölte 1930-ban. Első verses
kötetét. Himnuszok kelet kapujában címmel 
a szeghalmi református gimnázium adta k i 
1933-ban. Országszerte ünnepelt költő lett, 
de 1949-ben az írók tiltott listájára került, és 
csak 1956 után jelenhettek meg újra írásai. 

Celldömölkön Kodolányi Jánossal együtt 
járt, és dr. Szalóky Lajos MÁV-főorvos csa
ládjának vendégei voltak a Kossuth utcai csa
ládi házban. Az egykorú hírlapi tudósítás sze
rint a Griff Szálló nagytermét zsúfolásig 
megtöltötte felekezetre való tekintet nélkül 
Szabó Károly országgyűlési képviselővel az 
élen a „város színe-java, s a nyitott ajtók mel
lett a folyosókat is megtöltő tömeg is részese 
volt az irodalmi estnelc Jakab Lajos reformá
tus lelkész az 1848-as szabadságharcra is em
lékezve, rövid, tartalmas beszéddel nyitotta 
meg az ünnepélyt, miután az előadókat és a 
közönséget köszöntötte. Kodolányi János a 
magyarságot megosztó és ennek a nemzetnek 
annyi sorstragédiát okozó ellentétekről és az 
ezeket feloldó, jövőt meghatározó együttes 
egyakaratú szellemi építő, gyógyító felada
tokról és cselekvő munkáról beszélt. Sinka 
István pedig saját régebbi és újabb verseiből 
olvasott fel, jól kiegészítve azokkal írótársa 
e lőadását A két országos hírű íróvendég for
ró sikerű mondandóját kitűnően egészítette k i 
a pápai Református Teológia Akadémia re
gös csoportjának népdalcsokra, Kalmárné 
Boszanczky Erzsébet pápai zenetanárnő Bar
tók és Kodály szerzeményeiből előadott 
énekfüzére, és Kalmár Mihálynak, a pápai 
városi zeneiskola igazgatójának Bartók- és 
Liszt-műveket előadó zongoraszarna. 

Ide tartozik azonban a vendéglátó család
ban ma is meglévő eleven emlék. Sinka Ist
ván emiékül ajándékba hagyta és adta A fe
kete bojtár vallomásai c ímű könyvét, gyö
nyörű verses dedikációját saját kezűleg beír
va a ma már nagymama Szalóky Zsuzsiká
nak, ma Harkay Lajosnénak. Ezt a dedikációt 
az Új Kemenesalja olvasói elsőközlésben ve
hetik kézbe, mert eddig sehol nem jelent meg, 
és egyúttal adalék a Sinka-életműhöz. A kö
vetkezőképpen hangzik: 

„A kis Szalóky Zsuzsinak 
Ajánlom e könyvet; 
Százezernyi fehér lapra 
Leperegő könnyet. 
Hogyha majd a könyv lapját 
Ide oda hajtja. 
Száz áldás hulljon fejére 
S maradjon ott rajta. 
írtam neki ezt a verset 
Vasban Celldömölkön, 
Isten vigyázzon lelkére 
Nehogy összetörjön. 
1945. március 15. - Sinka István." 

Emlékezve a költőre, ki t ugyancsak szemé
lyesen ismertem, meghatódva írom le ezt a 
lélekig ható, áldást osztó verset, mely máig 
érvényesen foganatos lett. „A drága, édes 
alulsó Magyarország" nyomorúság termelte 
tájairól érkezett köl tő „költészete körül máig 
ütköznek a vélemények. Vallják egyedülva-
lóan eredetinek és irodalmi érdekességnek, 
sőt a magyar irodalom vadhajtásának is.. . Az 
azonban már régen vitathatatlan, hogy Sinka 
István költőként egy világot fedezett fel, 
amelyről eddig az irodalom nem beszélt, 
olyan eredeti, minden mástól különböző han
gon, amely a legnagyobb irodalmakban is rit
kaság." (Czine Mihály összegzése!) 

Mélyen igaz! Vajha születésének százados 
fordulóján méltóképpen emlékeznénk reá! 

Nádasdy Lajos 

Milyen lyukra játszik a Thermal Hotel Golf Kft? 
Októberben arról számolt be 

lapunk: egy külföldi vállalkozó 
azzal kereste meg Celldömölk 
önkormányzatát, hogy szeretne 
belépni a város termálvíz kincsé
nek hasznosítására létrejött Ther¬
mal Hotel Golf Kft-be, A képvi
selő-testület akkor örömmel járult 
ehhez hozzá, hiszen felcsillant a 
remény, hogy egy nagyszabású 
program - ha nem is teljes egészé
ben - végre megvalósulhat. 

Mint ismeretes: a kft. 1991-
ben a Vasber Rt.-vei, és a buda
pesti székhelyű MTKONKft . -vel 

közösen, egymillió forintos 
törzstőkével hozta létre a város 
önkormányzata. Az elmúlt hat 
évben tényleges munkát a társa
ság nem végzett. Kidolgozott 
ugyan egy nagyszabású elképze
léseket tartalmazó tervcsomagot, 
ezt eljuttatta a világ csaknem 
minden pontjára, ám ennél több
re nem jutott. A megálmodott 
balneológiai központ nem való
sult meg, nem jelentkezett tőke
erős befektető sem. 

Celldömölk képviselő-testüle
te a közelmúltban áttekintette 

azon gazdasági társaságok mű
ködését, melyben - kisebb vagy 
nagyobb részesedéssel - az ön
kormányzat is érdekelt. 

Kiderült, a kft.-vei kapcsolat
ban újabb problémák is felmerül
tek. A MTKON Kft . változatlanul 
nem Fizette be alapító tőkéje öt
ven százalékát. Az idén életbe lé
pett társadalombiztosítási jog
szabályok szerint pedig az 
ügyvezető után társadalom
biztosítási járulékot, egészség
ügyi hozzájárulást kellene fizet
ni. Ez előbb-utóbb azzal a követ

kezménnyel járhat, hogy a kft. 
feléli törzstőkéjét. Ezért az ön
kormányzatnak rövidesen dönte
nie kell a kft-ben lévő üzletrésze 
sorsáról. 

A Thermal Hotel Golf Kft . 
tevékenységét értékelő feljegy
zés szerint elképzelhető lenne, 
hogy az önkormányzat megvásá
rolva a Vasber Rt., illetve a M I -
K O N Kft . részét, érvényes vízjo
gi engedély birtokában önálló, 
egyszemélyes vállalkozást hozna 
létre. 

Kiss V. 

íyula 

Faluházbővítés Izsákfán^^S 
Előreláthatóan ez év őszén kezdődnek az építési munkálatok Izsák-

fán, a faluháznál. Min t ismeretes: a Celldömölk részét képező telepü
lésen néhány éve tetszetős kivitelű épületben kapott helyet a különféle 
rendezvényeknek helyt adó intézmény, gondot jelent azonban, hogy 
- a viszonylag kicsi alapterület miatt - nincsen olyan helyiség, ahol 
sok érdeklődőt vonzó rendezvények is lebonyolíthatók lennének. 

/ Azizsákfa i részönkormányzatezér tmárrégőtaszorgalmazta : szük
ség lenne a bővítésre. 

Legutóbbi ülésén a celldömölki képviselő-testület is áldását adta 
az izsákfaiak kérésére. A több millió forintba kerülő beruházás ered
ményeként egy hatvan négyzetméteres teremmel bővül majd az 
épület, amely a jelenlegi klubszobával is összenyitható lesz. Az 
idén ősszel kezdődő építkezés a tervek szeimt 1998-ban fejeződik 
majd be. 

Kiss L . 
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\h*<° Nyíregyházán született a tizedik kupagyőzelem 
Április közepén a keleti vége

ket is meghódította az Eötvös is
kola I I . korcsoportos fiú kézilab
dacsapata. Süle N á n d o r fiai ez

úttal Nyíregyházán, a Bem Nem
zetközi Kézilabda Kupán bizo
nyultak a legjobbaknak. Vala
mennyi ellenfelüket lényegében 

fölényesen legyőzve szerezték 
10. kupagyőzelmüket a Nyíregy
háza és Fehérgyarmat csapatai 
előtt. A különdíjak közül Csá

szár G á b o r a gólkirályi, Né. 
meth T a m á s pedig a legjobb ka
pusnak járó címet hódította el a 
Nyírségben. v.i. 

LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 

Kemenesa l j a -Pamut -Csempeszkopács 1:0 (0:0) 
Csempeszkopács, 100 néző, vezette: Leittner. Kemenesalja: Zseli 

- SEBESTYÉN, Princzes, SZÁLAI, Huszár - Vincze, Horváth, Rú
zsa, Varga - GULYÁS, Fűzfa (Bertha). Edző: Marsai József. 

Az osztrák Leittner kitűnő játékvezetése mellett mindhárom pontot 
elcsente a kemenesaljai csapat. G: Sebestyén. 

Kemenesa l j a -Csörö tnek 2:2 (2:1) 
Vönöck, 100 néző, vezette Horváth Gy. Kemenesalja: Zseli - Se

bestyén, Németh T., Szálai, Huszár - Vincze, Horváth, Varga N . , 
Fenyő - Gulyás, Jánosa. 

Egyenlő erők kemény mérkőzésén igazságos eredmény született. 
G: Gulyás, Fenyő, ül. Nyári, Nagy Z. Kiállítva. Németh T-, Horváth, 
ÜL Varga. 

CVSE-Antók N y o m d a - T a n á r k é p z ő 2:0 (0:0) 
Szombathely, 100 néző, vezette: Kovács. Gólszerzők: Békés, 

Stieber. Kiállítva: Kelemen. CVSE-Antók Nyomda: Nagy L . - Nagy 
A., Csákvan, Latyák-Molnár (Stieber), Nagy L, Pécz, Kelemen, Do-
bány - Békés, Balhási, (Mórocz). 

Á második félidőben sikerült a helyzetek kidolgozásán is túljutni. 
Továbbra is tartja a csapat az előnyt az üldözőkkel szemben. 

CVSE-Antók N y o m d a - I k e r v á r 8:0 (0:0) 
Celldömölk, 700 néző. Gólszerzők: Pécz (2), Békés (3), Csákvári, 

Latyák, Balhási. CVSE: Nagy Z. - Nagy A., Csákvan, Latyák - Stieber 
(Dénes) Nagy I . , (László), Kelemen, Dobány, Békés, Pécz, Balhási. 

A rossz idő ellenére szépszámú közönség előtt sikerült a gólfesz
tivál. Az eredmény tükrözi a két csapat közti különbséget. 

M E G Y E I n. O S Z T Á L Y 
Kemenesmagasi R é m u s - H ú s - H e g y h á t SE 1:0 (0:0) 
A sok helyzetet kidolgozó magasi csapat megérdemelten győzött a 

keményen játszó vendégcsapat ellen. G: Breghoffer. 
Jánosháza-Ost f fyasszonyfa 7:0 (3:0) 
A hazaiak örömére csak az volt a kérdéses, hogy hány gól után 

szólal meg a játékvezetői hármas sípszó. G: Kiss (2), Markos (2), 
Horváth, Hermann, Lenorics. 

Szergény-Nagysimonyí 5:1 (1:1) 
A szergényiek régóta áhítottak egy ilyen győzelmet, de úgy is fogal

mazhatnánk: Berecz-Nagysimonyi 5:1. G: Berecz (5), ül, Lőrincz. 
Hegyhát SE-Nagysimonyi 1:2 (0:1) 
A lelkesen játszó nagysimonyi csapat megérdemelten távozott há

rom ponttal. G: Nagy R. JJ., ül. Asbőth, Nagy F. 
Ostffyasszonyfa-Kőrismenti 4:2 (2:1) 
Rossz időben, jó iramú mérkőzésen megérdemelt hazai siker szü

letett. G: Szabó Zs. (2), Bogyai, Laki , Ül. Kiss, Németh. 
Kemenesmagasi Rémus-Hús-BŐ 1:0 (0:0) 
A tartalékosán felálló magasi csapat bombagóllal nyert. G: Tóth. 
Sze rgény-Jánosháza 0:2 (0:1) 
A lelkesen játszó hazai csapat ellen, erélytelen játékvezetés mellett 

szerencsés gólokkal nyert a Jánosháza. G: Takács Zs., Pacsi. 
K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 

Alsóság-Csönge 4:1 (2:0) 
Jó iramú mérkőzésen a második félidőben nyújtott teljesítménye 

alapján megérdemelt hazai győzelem született, G: Tüzes, Horváth I . 
(öngól), Gelesits, Sárközi, Ül. Csejtei. 

S i tke-Mersevá t 1:1 (1:0) 
Több mint kemény mérkőzésen az utolsó percben elért találattal 

pontot mentett a hazai csapat. G. Péntek, ül. Marsai. 
Kenyer i -Egyházashe tye 2:1 (0:0) 
A kenyérieknek csak a második félidőben sikerült a vendégek fölé 

kerekedniük. Gy: Gyurák (2), ¡11. Csőre. 
Boba-Nemeskocs 1:2 (0:0) 
Miután a hazai csapat l:0-ás vezetésnél büntetőt hibázott, a ven

dégcsapat büntetett. G: Kulman, ül. Szabó (11-esből), Verebély T. 
Csönge-Kenyer i 8:2 (2:0) 
A rossz napot kifogó vendégcsapat a ü . félidőben kevés ellenállást 

tanúsított. G: Kiss L . (4), Szabó P., Németh K . , Horváth Zs., Svedics 
(Öngól), ül. Szabó I . , Kövi . 

Egyházashe tye -Boba 4:0 (2:0) 
A szervezetten és fegyelmezetten játsző hazai gárda ilyen arányban 

is megérdemelten győzött. G: Lórántffy (3), Magyar. 
Nemeskocs-Csénye 0:4 (0:2) 
A nagyobb játékerőt képviselő vendégcsapat megérdemelten nyert. 

G: Németh (2), Fazekas, Szabó. 

ZTALITENISZ 
Fejérvíz S K - C V S E - M A V E P C E L L 9:9 
Székesfehérvár, NB JJ-es férif mérkőzés. 
A két párosmérkőzés elvesztése után sike

rült az egyik pontot elhozni Fehérvárról. 
Győztek: Molnár Balázs (4), Nyirő József 

(3), MÁfhé Gyula (2). 
C V S E - M Á V É P C E L L - B p . Csanád i 

KSC 9:9 
Celldömölk, NB JJ-es férfi mérkőzés. 

Végig a vendégcsapat vezetett. Az utolsó 
két mérkőzésen azonban sikerült beérni őket, 
és megmenteni az egyik pontot a CVSE játé
kosainak. 

Győztek: Molnár Balázs (4), Nyirő József 
(3), Máthé Gyula (1), Ölbei Péter (1) és a 
Molnár-Nyirő páros. 

V á r p a l o t a - C V S E - M Á V É P C E L L I I . 
14:4 

Celldömölk, NB IJJ-as férfi mérkőzés. 
A vendégek nem várt nagy arányú győzel

met arattak. 

Győztek: Balázs Gyula (2), Tekét Attila 
(1), és a Balázs-Tamás L . páros. 

C V S E - M Á V É P C E L L Il.-Zalaegerszeg 
10:8 

Celldömölk, N B IJJ-as férfi mérkőzés. 
Nagy küzdelemben értékes győzelmet ara

tott a celli gárda az élvonalhoz tartozó ven
dégek ellen. 

Győztek: Tamás László (3), Tekét Attila 
(3), Balázs Gy. (1) Szabó Ferenc (1), a Ta
más-Balázs Gy. és a Balázs B.-Teket páros. 
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