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

Gazdasági döntések, 
közbiztonsági helyzetkép 

Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
Négy fő napirendi pont szere

peli Celldömölk képviselő-testü
letének legutóbbi ülésén. Először 
Celldömölk és Kemenesalja köz
biztonságának helyzete volt terí
téken. Az elmúlt év bűnözési, 
bűnüldözési statisztikáját M o l 
nár Lajos városi kapitány ismer
tette, kiegészítve néhány adattal 
írásbeli beszámolóját. Celldö
mölköt - és Vas megyét - a béke 
szigeteként szokták jellemezni -
mondta. Ez még ma is igaz, ám 
figyelemre méltó az adat: az el
múlt négy évben háromszorosára 
emelkedett a kapitányság terüle
ten elkövetett bűncselekmények 
száma. A tavaly ismertté vált 569 
eset háromnegyed része vagyon 
elleni bűncselekmény. Örvende
tes, hogy élet elleni bűncselek

mény csupán két esetben fordult 
elő: az áldozat sajnos mindkét 
esetben újszülött volt. 

Az is kedvező, hogy csökkent 
a személyi sérüléssel járó közle
kedési balesetek száma. A bal
esetek zömét emberi figyelmet
lenség, mulasztás okozza. A leg
veszélyesebb baleseti gócpont: 
Jánosháza, a nyolcas, nyolc-
vannegyes utak kereszteződése. 

A képviselői hozzászólások 
leginkább helyi problémákat 
érintettek. Géczi Zol tánná a ke
rékpárlopásokról. Füzesi László 
a bolti tolvajlásokról szólt, Mó-
ger József pedig a szaporodó fal
firkák elleni védekezést sürgette. 

A felvetésekre Joó Imre ezre-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Ballagás, aztán a vizsgák 

Május 10-én délelőtt tartották ballagási ünnepélyüket a colli középiskolák. A 
gimnáziumban 64 nappali és 33 levelező, a szakmunkásképzőben 104 szak
munkástanuló és 18 szakközépiskolás intett pillanatnyi búcsút az alma ma
ternek. A hétfő reggel már ismét az iskola padjaiban érte okét, hogy megírják 
magyar nyelvi érettségi dolgozatukat. Felvételünk a gimnáziumi ballagáson 
készült. völgyi 

Mentő- és vöröskeresztes nap Celldömölkön 
A magyar mentés megszületé

sének (1887. május 10.) emlé
kére rendezik meg országszerte 
május elején a menlők napját. A 
vöröskereszt világnapja május 8., 
akkor emlékeznek meg a szerve
zet alapítójáról. Henry Dunnat-
ról, aki ezen a napon született. A 

két szervezet évek óta együtt ün
nepel megyénkben. Az idén Cell
dömölkön került megrendezésre 
május 3-án és 4-én a mentő- és 
vöröskeresztes nap. 

A kétnapos rendezvény szom
baton délután 5 órakor vette kez
detét a mentőszolgálat és a vö

röskereszt történetét, eszközeit, 
dokumentumait bemutató kiállí
tással, amely már a megye min
den városában megfordult. A 
megnyitón Mukkns István pol
gármester üdvözölte a mentősö
ket és a vöröskeresztcseket váro
sunkban. Megnyitóbeszédében 

dr. Gőb l G á b o r , az Országos 
Mentőszolgálat főigazgatója rö
viden vázolta a szervezet törté
netét. (Erről részletesen április 
14-i számunkban olvashattak.) 
Szólt a mentőszolgálat fontossá-

(Folytatás a 4. oldalon) 

Megnyitottam 
asztalos műhelyemet 

9500 C E L L D Ö M Ö L K , K O L O Z S V Á R U . V E G É N 

konyha-, iroda-, szobabútor 
furnéros termékek 
tömörfa bútorok 
laminátos bútorok 
előszobafalak 

- ágyak 
- beépített szekrények 
- bejárati ajtók 
- lépcsők 
- üzletberendezések 

Egyedi megrendelések, tervezés, minőségi kivitelezés. 

Telefon: 06/20/542-012 
Varga Gábor asztalos 

Ostffyasszonyfai úszók 
Harminckét ostffyasszonyfai kisiskolás tanult meg úszni, illetve 

sajátította el az úszás alapjait Szombathelyen, az Oladi Nevelési Köz-j. 
pont uszodájában. Az utazási költséget, valamint az uszodabérletet az 
iskola pályázat útján nyert pénzből és az önkormányzatok támogatá
sából fedezte. 

Szoborkiállítás a KMK-ban 
Május 23-án 17 órától június 28-áig látható a Kemenesaljái Műve

lődési Központ galériájában Polgár Olivér szobrász kiállílása. A tár
latot Terebessy L . Küld képzőművész, a Független Magyar Művé
szek Országos Szövetségének elnöke nyitja meg. 
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Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az i. oldalról) 
dcs reagált országos és megyei 
statisztikákat idézve. Súlyos 
problémának nevezte a drog ter
jedését - Celldömölk és környé
ke még viszonylag kevéssé fertő
zöttnek tekinthető - , valamint a 
gépkocsilopásokat. A képviselők 
a beszámolót egyhangúlag elfo
gadták. 

Ez lelt a sorsa a lejárt határ
idejű határozatokról szóló beszá
molónak is. Itt esett szó arról, 
hogy a Sághegy Étterem haszno
sítására kiírt pályázatot elnyerő 
orvos többszöri határidőmódosí
tás ellenére sem fizette ki a vétel
árat, ezért a szerződest vele az 
önkormányzat felbontotta. A 
képviselők a következő ülésen 
döntenek arról: mi legyen a sorsa 
a jobb napokat látott épületnek. 
A variációk között szerepel: új 
pályázat kiírása, állagmegóvás, 
illetve saját célú hasznosítás. 

Megtárgyalta a testület váro
sunk lakásgazdálkodási koncep
ciójának a tervezetét is. Mint az 
előterjesztés megfogalmazza, a 
lakáscllálási program kialakítá
sánál számba kell venni, hogy 
hány, önálló lakással nem rendel
kező család igényével kell szá
molni. Fel kell mérni továbbá a 
meglévő bérlakásállományt, és 

azt is. hogy milyen lakótelkeket 
lehet kialakítani a települséren-
dezcsi terv szerint. Jelenleg hat
vanhat bérlakásigénylési tartanak 
nyilván az önkormányzatnál, öt
venkilencen szeretnének szociá
lis bérlakásba költözni. 

Folyó ügyek között esett szó 
az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módo
sításáról, valamint dr. Bérdi 
Gusz táv és Gá je r T a t j á n a házi
orvosok azon kéréséről, hogy a 
jövőben vállalkozási szerződés 
alapján szeretnék ellátni a felada
taikat. A testület mindhárom fo
lyó ügyre igent mondóit. Elvi 
hozzájárulását adta az önkor
mányzat arra az elképzelésre is, 
hogy a jövőben vállalkozási for
mában szeretnék ellátni az ügye
letet a háziorvosok. Mivel sok a 
rendezetlen kérdés, a képviselők 
fontosnak tartották a részletek k i 
dolgozását. 

Négyszázezer forint támoga
tást biztosít az önkormányzat a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium Öt
venedik jubileumának megren
dezéséhez, valamint a jubileumi 
évkönyv kiadásához. 

Kisebb vilát váltolt ki az. izsák
fai részönkonnányzat ifjúsági klub 
kialakítása iránti igénye, ám végül 
a testület erre is áldását adta. 

Korábbi képvisclő-lcsiületi 
ülésen már esett szó arról, hogy 
nyolcvanmillió forintos forráshi
ányát az önkormányzat az önhi
bájukon kívül hátrányos helyzet
be keiült önkormányzatok támo
gatási lehelőségének megpályá
zásával próbálja fedezni. Most 
döntés született a szükséges nyi
latkozatokról. 

A VASI ELSZER Bt. tervei 
alapján az Osiffy lércn korszerű
södik a közvilágítás - ehhez adta 
tulajdonosi h ozzájárulásái az ön
kormányzat. A beruházás költsé
geit a Mol Rt. viseli. 

Döntöttek a városatyák arról 
is, hogy a város Önkormányzatá
nak tulajdonában lévő 201 ezer 
forint névértékű kárpóllási je
gyet a kedvezőnek mondható 78 
százalékos árfolyamon értékesí
tik. 

1997-ben is folytatódik a gáz-
vezctéképíicsi program. A Ke-
mélyép Kft. ajánlata szerint a be
kerülési összeg 6.1 millió forint. 

Újra a testület elé került az ipa
ri park pályázata. Mint ismeretes: 
az Önkormányzat tavaly Ősszel 
pályázalot nyújtott be az Ipari, 
Kereskedelmi és Idegenforgalmi 
Minisztériumhoz ipari park k i 
alakítására. E státusz elnyerése 
jónéhány kedvezménnyel, előny

nyel járna, ám a tavalyi pályáza
tot a minisztérium nem fogadta 
el, mert az önkormányzat nem 
rendelkezett a fejlcszlési terület 
tulajdon-, vagy legalább rendel
kezési jogával. A minisztérium 
Regionális és Vállalkozásfejlesz
tési Főosztálya jelezte: továbbra 
is kívánatosnak tartják, hogy vá
rosunk térségében ipari park lé
tesüljön. Mostani ülésükön a 
képviselők hozzájárultak egy, a 
fejlesztési terület felett rendelke
zési joggal bíró konzorcium élet
rehívásához. A pályázati anyag 
elkészítését a budapesti székhe
lyű Ipari Parkok Fejlesztési Ta
nácsadó és Szolgáltató Kft. vál
lalta 1,5 millió forintért. 

Nemcsak a gáz, de a szenny
vízcsatorna építési program is 
folytatódik: az építést nem 
igénylő Bartók Béla, Radnóti, 
Hunyadi, Horváth Elek utcák he
lyett - a Hámán Kató, a Budai 
Nagy Antal, a Fűztői Benedek, a 
Gábor Áron, a Kolozsvár, a Te
mesvár utcákban, valamint a K i 
nizsi lakótelepen és a Nagy Sán
dor téren. 

Jóváhagyta a testület a kórház 
rekonstrukciójáról szóló előter
jesztést. A 95 millió forintos be
ruházásból új konyha-étterem 
épül, amelyből kilcncveninillió 
forint a címzeit támogatás, ötmil
lió a helyi erő. 

Kiss Veronika 

Alsósági tavaszi napok 
Az idén is gazdag műsor várja az alsósági részönkormányzat és a 

Kemenesaljái Művelődési Központ szervezésében megrendezésre kerülő 
hagyományos Alsósági tavaszi napok rendezvénysorozat látogatóit. A 
tervezett műsor a következő: 

Május 28-án (szerda) 
17 órakor a Vadvizek című kiállítás megnyílója a K M K alsósági klub

jában. Megnyitóbeszédet mond Fürtsinger Ottó, a Sporthorgász Egye
sületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető titkára. A kiállítás június 
6-áig tekinthető meg. 

Május 30-án (péntek) 
17 óra 30 perckor a V I . Alsósági tavaszi napok megnyitója. Köszöntőt 

Erdélyi Antal, a részönkormányzat vezetője mond. A rendezvénysoro
zatot megnyitja Makkos István polgármester. A megnyitón közreműkö
dik az Ádám Jenő Zeneiskola fúvószenekara, a K M K majoréit és rock 
and roll csoportja, a Kemenesalja Néptánccsoport, az alsósági óvodások. 

a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola kórusa és az Idősek Klubjának nép-
dalköre. 20 órától éjfélig szabadtéri diszkó. 

Május 31-én (szombat) 
9-12 óráig gyennekdélelőtt a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola udvarán. 

A gyerekek ügyességi és sponvetélkedókön vehetnek részt. 14-15 óráig a 
Machbox együttes koncertje gyerekeknek az iskola udvarán. 15-15.30-ig 
térzene a katolikus templom melletti parkban az Ádám Jenő Zeneiskola 
Fúvószonekara és a KMK majoréit csoport közreműködésével. 16 órakor 
králerhangverseny a Sághegy fogadó mellelti parkolóban. 18 órakor a buda
pesti, XII . kerületi polgárőrség akciócsoportjának bemutalója. 19 órától éjfélig 
utcabál az Iparcikk bolt előlti téren. Zenél a Treff együttes. 

Július l-jén (vasárnap) 
9 órakor Virág-vándorkupa kispályás labdarúgótorna. 11 órakor kutya

bemutató a motocross-pályán. 13 órakor Golf Panzió-kupa motocross-
verseny. 16 órakor Mozdulj! címmel az Alsósági tavaszi napok zárógálája 
az alsósági sportcsarnokban. Közreműködnek az alsósági lanárok, szülök, 
gyerekek és még sokan mások. 19 órakor ökumenikus istentisztelet a 
katolikus templomban. Közreműködik Rosta Sándor színművész. 

Raffel-napot tartanak Külsövaton 
Raffel-napot rendeznek május 31-én 14 órakor a 

külsővali iskolában. Raffel Mihály külsővali föld
birtokos volt, aki 1928-ban a községre hagyla kú
riáját a hozzá tartozó épületekkel azzal a kikötéssel, 
hogy azok szociális célokat szolgáljanak. Az épü
letek azóta szinte állandóan oktatási-nevelési intéz
mények voltak. 

A rendezvény keretében lesz iskolalörléneti k i 
állítás; az iskola volt lanárait nosztalgia-találkozóra 
várják; az iskola diákjai tomabemulatóval szóra

koztatják az érdeklődőkéi. A műsort az ölévcs fenn
állását ünneplő Külsővati Községi Kónis ünnepi 
hangversenye zárja délután 4 órakor a művelődési 
házban. 

A programokon részt vesz Raffel Mihály Buda-
pcslcn élő dédunokája is. 

A rendezvényre minden volt tanárt, diákol és 
érdeklődőt nagy-nagy szeretctlel várnak a rende
zők. 

Apróhirdetések 
Mesteri fürd/ínél üzlethelyi 1 

ségek eladók! Érdeklődni: hétfő
től péntekig a következő tele
fonszámon: 88/371-999. (Gu-
lyásné) 

Ce l ldömölkön eladó 2 + 2 
szobás összkomfortos, különálló 
családiház 846 n r telekkel. Wes
selényi u. 7. Telefon: 06/95/421¬
963. Tetőtér beépíthető. 
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M Í G 
Hősök napi futás - az ötéves jubileum jegyében 

Bármilyen hihetetlen, ötéves jubileumához érkezett a Hősök napi futás, 
melynek hagyományát az Eötvös Loránd Altalános Iskola élesztette ú jjá, 
s azóta is a verseny rendezője. Az idei futóverseny követi a hagyományo
kat, de igyekszik a jubileumhoz is méltó keretet adni, s néhány újítás is 
bevezetésre kerül. A futás új kategóriák szerint kerül megrendezésre, 
melyek a következők: 

I . kategória, fiú, lány (ált. isk. 1. és 2. osztályosok) 
I I . kategória fiú, lány (ált. isk. 3. és 4. osztályosok) 

I I I . kategória, fiú, lány (ált. isk. 5. és 6. osztályosok) 
IV. kategória fiú, lány (ált. isk. 7. és 8. osztályosok) 
Mivel az elmúlt esztendőkben a középiskolás és felnőtt kategóriákban 

meglehetősen mérsékelt volt az érdeklődés, s néhol igazi versenyről nem 
is beszélhettünk, így ezek a kategóriák csak 20 induló fölött kerülnek 
megrendezésre. A lebonyolítás a szokásos módon történik. A verseny 
ideje: 1997. május 31-e. Nevezés: József Attila út végén 8 óra 15-től 8 

óra 45-ig. Nevezési díj: 40 Ft. Megemlékezés, koszorúzás: 8 óra 45-kor. 
Start: 9 órakor. 

A rendezvény védnökei: Szabó Lajos országgyűlési képviselő, Mak
kos István polgármester. 

A rendezvény szervezői gondoltak az óvodásokra is, s őket is szere
tettel várják, minden egyéb megkötés nélkül. A futóverseny hagyománya
inak megfelelően a győztesek értékes díjakat kapnak, s minden résztvevő 
egyedi tervezésű jubileumi emléklapot kap. 

A futóversenynek egy másik aktualitást ad a közelgő gyermeknap, 
mely mellett nem akarnak szó nélkül elmenni a szervezők. A verseny 
befutója a Leier és Társa Autószerviz telephelyénél lesz, ahol közös szer
vezésben légvár, gyenneknapi koncert, versenyautó-bemutató és még 
egyéb érdekes programok várják a gyermekeket és szüleiket, hiszen rájuk 
is számítanak a rendezők, akik ezúton invitálnak mindenkit mind a futó
versenyre, mind pedig az azt követő rendezvényre. D 

Irodalmi és történelmi emlékek nyomában a Dunántúlon 
Második - immár hagyományteremtő - k i 

rándulását rendezte Irodalmi és történelmi 
emlékhelyek a Dunántúlon címmel a Keme
nesaljái Berzsenyi Asztaltársaság és a Kresz-
nerics Ferenc Városi Könyvtár május elején. 
A három napos kirándulás egyik fő állomása 
a Somogy megyei Nikla volt, ahol megtekin
tették a Berzsenyi-kúriát, és koszorút helyez
tek el nagy költőnk síremlékén. Útközben 
megrökönyödve tapasztalták a Börceháton 
elhelyezett emléktábla (ahonnét utoljára te
kinthetett vissza Berzsenyi a Kemenesaljára 
és a Sághegyre) siralmas állapotát. 

A másik fontos állomás Szekszárd volt. a 

Babits-emlékház. Itt Kiss Zsuzsa tanárnő 
hozta szív- és emberközelbe Babits Mihály 
alakját. Emellett lerótták kegyeletüket Bazsi-
ban Simon István költő sírjánál, ellátogattak 
a szennai falumúzeumba, és látták a híres iba-
fai pipagyűjteményt is. A „főhadiszállás" Ka
posváron volt, ahol a városnéző séta és a 
Rippl-Rónai-kúria megtekintése mellett szín
házi előadás telte teljessé a programot. 

Szigetváron történelmi emlékekkel ismer
kedtek, Tolnában pedig a gemenci erdőben 
elzötykölődtek a Duna-partig. Állatokkal 
nem nagyon találkoztak, bár volt, aki még 
medvét is vélt látni... Mindenki számára ér

dekes élmény volt két új látványosság, a za
laszántói buddhista emlékhely, és a Sziget
vár, vagy inkább Turbék közelében a törökök 
által 1994-ben létrehozott, Szulejmánt idéző 
történelmi emlékhely. 

Ezek az utak elképzelhetetlenek Lenner 
tanár úr és Kiss Zsuzsa tanárnő nélkül. Len
ner tanár úr földrajzi, történelmi, Kiss Zsuzsa 
tanárnő pedig irodalmi ismeretekkel, szemel
vényekkel, versekkel teszi igazán értékessé a 
kirándulást. Emellett k i kell emelni dr. Bel
lérné Horvá th Cecíl ia és Dörnyel Lászlóné 
lelkiismeretes szervező munkáját, ami lehe
tővé letle a program zökkenőmentes lebonyo
lítását. Völgyi L. 

Helyesbítés 
Egy korábbi lapszámunkban a 

Szépkiejtési verseny helyezett
jeiről készült cikkünkben elírás 
történt. A Berzsenyi Dániel Gim
názium első helyen végzett tanu
lójának neve helyesen: Kovács 
Ágnes. Az érintettől elnézést ké
rünk. 

gellenes diszkó tiniknek 
Új kezdeményezésként drogellenes diszkót szervezett a Magyar 

Vöröskereszt és a BIT (Baloldali Ifjúsági Társulás). Mivel az ügyben 
legjobban érintettek kicsit későn vehettek tudomást a rendezvényről, 
így elég mérsékelt volt az érdeklődés, pedig a szórakozáson túl elő
adások is várták (volna) a fiatalokat. 

Mindezek ellenére a mostani szerényebb eredmény nem szegte 
kedvét a szervezőknek, s ígérik, hogy ősszel újfent próbálkoznak. 

RL 

Óvodai 
beíratás 

Celldömölk város óvodái
ban a beiratkozás ez évben 
június 2-ától június 6-áig 
lesz reggel fél 8 órától dél
után fél 5-ig. 



ÚJ KEMENESALJA 1997. MÁJUS 22. 4 

Mentő- és vöröskeresztes nap Celldömölkön 
(Folytatás az 1. oldalról) 

gáról, jelenlegi helyzetéről, ered
ményeiről és nehézségeiről. 

Ezután került sor az ünnepi tu
dományos ülésre, amelyen szak
mai előadásokat hallgattak a ven
dégek. Dr. Gőb! Gábor az Orszá
gos Mentőszolgálat centenáriu
ma óta eltelt 10 év munkáját ér
tékelte, dr. Puskás Tivadar, a 
Vas Megyei Mentőszolgálat ve
zetőfőorvosa pedig az utolsó év
tized megyei vonatkozásait is
mertelte. Dr. Szabó Katal in , a 
Szervezési és Módszertani Osz
tály főorvosa a mentéstechnika 
fejlődését mutatta be. Itt került 
sor a Bru(ser-emlékérmek átadá
sára, ezeket a legkiválóbb men
tősök vehették át. 

M E N T Ő G É P K O C S I K 
B E M U T A T Ó J A 

A szombati szakmai nap után 
a program vasárnap folytatódott, 
melyre városunk érdeklődő pol
gárait válták. 9 órára mentőau
tókkal telt meg a K M K előtti par
koló. A szállító kocsikba, eselko-
csikba és a legmodernebb műsze
rekkel felszerelt rohamkocsikba 
egyaránt betekinthetett a közön
ség. A legtöbb érdeklődőt termé
szetesen az utóbbiak vonzották. 
Előkerültek a kocsikból a gördít
hető hordágyak, rajtuk a gerinc-
sérültek szállítására alkalmas spe
ciális eszközzel, amely vákuum 

segítségével lelveszi a sérült 
alakját, és így rögzíti azt. A men
tősök készséggel mutatlák meg, 
hogyan rögzítik a törött végtago
kat. Akik betekintettek a kocsik
ba, láthatták, hogy a rendkívül 
kis helyen sok életmentő műszer
nek kell elférni, ezért fontos, 
hogy mindennek meglegyen a 
praktikusan kialakított helye. Fő
ként a nagyobb Mercedesek mű
ködnek esetkocsiként, a kisebb 
Volkswagenek és Toyoták pedig 
esetkocsik, illetve szállítókocsik. 

Ilyenkor talán érdeklődve né
zegetjük ezeket az életmentő jár
műveket, de közben arra gondo
lunk, hogy talán „élesben" nem 

lesz, alkalmunk belülről meg
szemlélni. 

Katasztrófahelyzetben lép mű
ködésbe a Polgári Védelem gé
pezete. A mentőautók sorát az ő 
„eselkocsijuk" zárta. A szakem
berek néhány perc alatt automata 
meteorológiai állomást állítottak 
fel, majd bemutatták speciális 
eszközeiket, például a tűzben 
használatos védőruhát és sisakot. 

Akit pedig „elszédíteti" a lát
vány, vagy a várva várt májusi 
napsütés, az megmérethette a 
vérnyomását a K M K bejárata 
előtt, ahol a kórház nővérei álltak 
rendelkezésre. 

V Ö R Ö S K E R E S Z T E S 
VILÁGNAPI 

M E G E M L É K E Z É S 

11 ól ától került sor a vöröske
resztes világnapi megemlékezés
re a K M K előtti téren, ahol dr. 
Rózsa György, a Magyar Vörös-
kcrcszl főtitkára ünnepi beszédé
ben rövid számvetést adott. Elis
merően nyilatkozóit Vas megye 
vöröskeresztes szervezeteinek 
munkájáról. Mint mondotta, me
gyénkben egyedülállóan nem 
csökkent, hanem 800 fővel emel
kedett a taglétszám az elmúlt év
ben. Különösen örvendetes, hogy 
az új tagok az ifjúság köréből ke
rüllek k i . Élen jár megyénk az 
idősek segítésében, elsősegély
nyújtó és csecsemőgondozó tan
folyamok indításában, a véradás 
szervezésében és lebonyolításá
ban. A megye lakosságának 5 
százaléka rendszeres véradó. A 
szónok nem feledkezett meg az 
édesanyákról sem. hiszen 1925-
ben éppen a vöröskereszt kezde
ményezte az édesanyák köszön
tését. 

A megemlékezést követően a 
megye legjobb vörös keresztesei 

vehettek át kitüntetéseket. Köz
tük H o r v á t h n é Stukics Erzsé
bet, a jánosházi alapszervezet tit
kára a Kiváló vöröskeresztes 
munkáért kitüntetés ezüst, Erdé
lyi Anta l , az alsósági szervezet 
vezetője pedig bronz fokozatát 
kapta. 

M E N T É S I B E M U T A T Ó 

Nagyszámú érdeklődő gyűlt 
össze az iparvágányt keresztező 
vasúti átjáróban, ahol mentési 
bemutatónak lehettek szemtanúi. 
Díszes felvonulással érkeztek 
meg a mentők, akiket az Ádám 
Jenő Zeneiskola ifjúsági fúvós
zenekara vezetett fel. A program 
némi késsésel kezdődött, mert a 
közönség többszöri felszólítás el
lenére sem tette szabaddá az út
testet és a sín környékét. 

A szituáció: egy személygép
kocsi belerohant egy tehervonat 
kocsijába, majd az autóba bele
szaladt a mögötte közlekedő 
busz, ami benyomta a kocsit a 
tehervagon alá, s ez kisiklott. A 
buszban és a személyautóban 
számos sérült. (Őket a város ál
talános iskoláinak tanulói „alakí
tották.") 

Innen indul a mentés, amit egy 
mentőtiszt hangosításon keresz
tül közvetít és egyben kommen
tál. Elsőnek laikusok érkeznek a 
helyszínre, és fedezik fel a bal
esetet, majd értesítik a mentőket, 
Ők pedig a tűzoltókat, a rendőr* 
séget. Hamarosan helyszínre ér
keznek a celldömölki rendőrök, 
akiknek a feladata a helyszín biz
tosítása, ami valóságos feladat is, 
hiszen a közönség szinte teljesen 
körbezárja a helyszínt. Telnek a 
kínos percek, várjuk a mentők ér
kezését, mindenki türelmetlen. 
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Most derül k i , milyen hosszúak a 
várakozás percei, és mennyire 
fontos a laikusok segítségnyújtá
sa, míg megérkezik a szakszerű 
segítség. Hamarosan jönnek a 
sárvári mentók, őket követik a 
cclli önkéntes, és sárvári hivatá
sos tűzoltók, majd a rohammen
tő. A sárvári tűzoltók olyan spe
ciális vágóhengerrel érkeznek, 
amellyel kiszabadíthatják a ko
csiban rekedt sémiteket. Mivel a 
tehervagonból füst szivárog, k i 
vonul a Polgári Védelem alaku
lata is, és megállapítja, hogy a 
szállított anyag nem veszélyes az 
egészségre, megindulhat a men
tés. A mentőakciót a kárhelypa
rancsnok irányítja. Szükség is 
van erre a koordinációra, mert 
újabb segítség érkezik. A M Á V 

Vontatási Főnökség vasúti men
tési csoportja nekilát a kisiklott 
vasúti kocsi sínre való vissza-
emelésének. A mentésből igyek
szik kivenni a részét a vöröske
reszt 1992-ben alakult különle
ges katasztrófacsoportja. Az au
tóbuszból folyamatosan hozzák 
ki a sémiteket, és a sérülés sú
lyosságától függően sorban ellá
tásban részesülnek. Folyamalos 
elszállításuk is a szombathelyi, a 
sárvári és a celldömölki kórhá
zakba. Eközben a személyautót, 
akár egy konzervdobozt, felnyit
ják a tűzoltók, a hátsó ülésen uta
zók megfelelő ellátást kapnak, de 
az elöl ülő két személy még min
dig a roncs fogságában van. 

Felgyorsulnak az események, 
mindenki teszi a dolgát. Az egyik 
első ülésről kiemelik a sérültet. 
Hamarosan szomorú látvány tá

rul elénk: fekete lepelé, amely azt 
jelzi, hogy ezen az emberen már 
nem lehet segíteni. A kárhelypa
rancsnok beszámol a pillanatnyi 
helyzetről: 1 halálos áldozat, 5 
súlyos, 12 könnyű sérült, a veze
tő állapotáról még semmit sem 
lehet tudni. 40 perc lelik cl , mi 
kor elkezdik a busz élvontatását, 
hogy a személykocsii ki tudják 
emelni a tehervagon alól. Ilyen 
nagy mentőerővcl is sok időre 
van szükség a megfelelő mentés
hez, hiszen kapkodni nem lehet, 
a szakszemi lenség ronthat a sé
mitek állapotán. A vasúli mentők 
folyamatosan dolgoznak a kocsi 
megemelésén, ez. nem kis feladat, 
hiszen olyan magasra kell emel
ni, hogy az alápréselődölt autót 
ki lehessen vontalni alóla. Pilla
natokon belül meg is emelkedik 
a hatalmas súly. A szakemberek 
a végsőkig bíznak abban, hogy a 
vezető éleiben van. Kitolják az 
autóroncsot, és kiemelik a már 
halott vezetőt. 

A tömeges balesetet felszá

molták, utolsó lépésként elvég
zik az adminisztrációs feladato
kat, megfogalmazzák a tanulsá
got, és a mentésben részt vevők 
megpróbálják feldolgozni ma
gukban az eseményeket, hiszen 
Ők is érző emberek. Vészhelyzet
ben teszik a dolgukat, de a látot
tak és átéltek rájuk is nagy hatás
sal vannak, akkor is, ha ez nem 
látszik rajtuk. Szükségük van a 
stressz feloldására. 

A sérült roncs szomorú lát
vány, figyelmeztetés mindenki
nek. Az óvatos közlekedésre int, 
különös tekintetlel a vasúti átjá
rók környékén. A tömeg eloszlik, 
a , já téknak" itt vége, de a „vére
sen komoly já ték" nap, mint nap 
zajlik az utakon. 

Tanulság: közlekedjünk óva
tosan, körültekintően, megfon
toltan, a közlekedési szabályok 
betartásával. Ha pedig embertár
sainknak szükségük van ránk, ne 
késlekedjünk segíteni, mert életet 
menthetünk. 

Nováki Márta 

Majális volt a ligetben 
Megvolt minden kellék má jus elsején a celli ligetben ahhoz, 

h°Ky jól érezzék magukat az emberek. A délelőtti kellemetlen 
időben azonban csak kevesen merészked tek k i o t thona ikból . A 
délutáni napsü tésben a z t á n m á r volt tömeg, j ó hangulat. Volt 
kö rh in ta , dodzsem, kisvasút , b a z á r , vattacukor és habos sör. . . 

Völgyi 
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Bemutatjuk Németh Norbertet, a húsfeldolgozó szakma 
kiváló tanulója országos verseny első helyezettjét 

Idén Szombathely városa adott otthont A 
húsfeldolgozó szakma kiváló tanulója orszá
gos verseny döntőjének. A verseny tétje a cím 
elnyerése mellett a szakmunkás bizonyítvány 
idő előtti megszerzése volt az ország 17 vá
rosából érkezett 22 versenyzőnek. 

A megmérettetés szép vasi sikert hozott, 
hisz a versenyt Németh Norbert , a szombat
helyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakkö
zép- és Szakmunkásképző Iskola celldömölki 
illetőségű tanulója nyerte meg. 

Az általános iskolát a celldömölki Eötvös 
iskolában végezte, s amikor a pályaválasztás
ra került a sor, a húsfeldolgozói szakmát vá
lasztotta. Nem véletlenül döntött így, hiszen 
nagyapjának is ez volt a szakmája, és édesap
ja is ezt műveli. Norbert tehát mái" a harmadik 
nemzedék tagjaként fogja tovább vinni a hú
sos szakmát. 

Mint mondja, a tanulást és a munkát is 
igyekezett komolyan venni, ezért bizonyára 
nem volt véletlen, hogy a választás reá esett, 
amikor a verseny szóba került. Az országos 
versenyt megelőzte egy regionális is, amit 
Zalaegerszegen rendeztek. Az ottani verseny 
alapján mártudta, mire kell jobban odafigyel
nie, ha eredményes akar lenni az országoson. 
Az elméleti felkészülésben Nagy József tanár 
úrtól kapott nagyon sok segítséget, aki egyút
tal az osztályfőnöke is. A gyakorlati felkészí

tésért pedig Buús Zoltán oktatónak tartozik 
sok köszönettel. 

Amikor a vesenynek nekivágott, nem gon
dolt a helyezésre, inkább az volt a vágya, 
hogy „felszabaduljon", a szakmunkásbizo
nyítványt idő előtt megszerezze. Ehhez 70 
százalék feletti összteljesítmény kellett. Az

tán, ahogy lenni szokott, evés közben jött 
meg az étvágya. Már az egerszegi versenyen 
érezte, hogy van keresnivalója. Az egész ver
seny során a legnagyobb kihívás a marha-
csontozás volt a számára Ez valahogy nem 
akart az időkeretbe beleférni. Végül is nem 
voli probléma, a versenyláz átsegítette a ne
hézségeken. 

Eredményhirdetéskor pattanásig feszültek 
az idegek. Először azt ismertették, hogy kik 
szerezték meg a szakmunkás bizonyítványt. 
Tíz versenyzőnek sikerült, köztük neki is. A' 
helyezéseket hátulról előre közölték, és 
ahogy szűkült a kör, úgy vert Norbert szíve 
egyre hevesebben. 

Már szinte minden hely elfogyott, és ő még 
mindig nem hallotta a nevét. Csak nem 
felejtették ki?! Nem, nem. Németh Norbert 
neve a legvégén hangzott el. O nyert! Bol
dogsága - a szüleiével együtt - kimondhatat
lan volt. 

Norbertnek ezután nem kell már bejárnia 
az iskolába, élvezi a meghosszabbodott szü
netet, és segít az édesapjának. A tanulást 
azonban nem fejezi be. Először az érettségit 
akarja megszerezni, majd pedig a technikusi 
minősítést elémi. 

A szép eredményhez gratulálunk, és kíván
juk, hogy a tervei váljanak valóra! 

Völgyi László 

Celldömölk Város Önkormányzatának 14/1997. (IV. 2.) sz. rendelete 
a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 18.) sz. rendeletének módosításáról 

1.8 
A rendelet 4. §-ának első mondata 4. § (1) bekezdésre változik, a 

második mondata hatályát veszti, és az alábbi (2) és (3) bekezdésekkel 
egészül k i : 

(2) A helyi közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan tulaj
donosa, használója (továbbiakban együtt: tulajdonos) részére a hulla
dék gyűjtése, az elszállításig való tárolás és a rendszeres elszállítás 
igénybevétele kötelező. 

(3) A hulldékszáltítási díj fizetése alól senki sem vonhatja ki magát, 
az összegyűjtött hulladék mennyiségére, a hulladék más irányú elhe
lyezésére, hasznosítására, illetőleg arra való hivatkozással, hogy a 
szolgáltatást nem veszi igénybe. 

2 . § 
A 9. § (6) és (7) bekezdése helyébe az alábbi (6) és (7) bekezdés 

kerül, s további (8) és (9) és (10) bekezdéssel egészül k i : 
(6) Tulajdonosváltozás esetén a szolgáltatónak történő bejelentése 

napjáig a közszolgáltatás díját a régi tulajdonos viseli. 
(7) A 30 napnál hosszabb, folyamatos távollét előzetes bejelentése 

esetén (pl. katonaság slb.) - feltéve, hogy az ingatlant más nem hasz
nálja - a tulajdonos kérheti a szolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás 
(edényzet ürítése) szüneteltetését a távollét idejére. 

Az éves hulladékszállítási díjat ebben az esetben arányosan kell 
megfizetni. 

(8) A 6 hónapnál hosszabb, folyamatos távollét szolgáltatóhoz tör
ténő (MÜLLEX Kft. Celldömölk) előzetes bejelentése esetén (pl. 
egyetemi, főiskolai tanulmányok, külföldön tartózkodás, kollégiumi 
elhelyezés stb.) az ingatlan tulajdonosa, használója mentesül a távol
lévő családtag után fizetendő szemétdíj megfizetése alól, ha hivata

losan igazolja 1997. évben június 30-ig. azt követően a tárgyév már
cius 31-ig a távollét okát. 

(9) Indokolt esetben (pl. min. 1 hónapos kórházi ápolás stb.) az 
akadályoztatás igazolásával előzetes bejelentés nélkül méltányosság
ból is kérheti a tulajdonos a szolgáltatási díj alóli felmentést az igazolt 
időszakra. Az akadályoztatást megszűnése után 15 napon belül be kell 
jelenteni. A felmentési kérelmet a szolgáltató bírálja el. 

(10) A lakossági kommunális hulladék tekintetében a szolgáltatás 
díja az alábbiak szerint oszlik meg: 

Az egy lakásra vonatkozó alapdíjat, valamint egy főre díjat a 
tárgyévre kivetett kommunális adó tartalmazza. A lakásban lakó to
vábbi személyek után fizetendő díjat a MÜLLEX-CELLDÖMÖLK 
Kft. számlájára kell befizetni, az 1. félévre eső díjat június 30-tg, a I I . 
félévre eső díjat pedig december 31-ig. 

3. § 
A rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul: 
12. § Aki e rendelet 4. Jj (2) bek., 4. § (3) bek.. 7. § (1) bek., 8. § 

(8) bek., és 11. § (5). (6) bekezdésben meghatározott magatartási 
szabályokat, kötelezettségeket és tilalmat megszegi, szabálysértést 
követ cl , és 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Celldömölk. 1997. április 2. 

Baranyai Attíláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 
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Egy huszonötéves felvétel a vegyeskarról A mellékelt fotó 1972-ben ké
szült, amikor a Kemenesaljái Mű
velődési Központ avatása volt. A 
felvételen a Celldömölki Liszt Fe
renc Vegyeskar látható, akik ekkor 
már 6. éve működtek irányításom 
alatt. Ebben az évben volt a kórus 
létszáma a legmagasabb, hiszen 40 
nő és 24 férfi énekelt a kórusban. 
A kép érdekessége, hogy ekkor 
még velünk énekeltek a „nagy öre
gek" akik azóta sajnos már régen a 
temetőben nyugszanak. 

Emlékeztetőül álljon itt néhány 
név, akiket a celldömölkiek jól is
inertek: Berki Aladár, Szloboda Fe
renc, Szekér József, Hegedűs Lász
ló, Kernya László, Horváth László, 
Laki Rezső. A hölgyek közül: Szar
ka Gyuláné, Budainé Irénke néni, 
Horváth Jenő és felesége. A képen 
láthatók közül csak Raffay Katalin, 
a Berzsenyi Lénárd Általános Isko
la énektanára és Molnár Gábor, a 
polgánnesteri hivatal tanácsosa 
énekel a jelenlegi Liszt Ferenc kó
rusban. 

Süle Ferenc 
igazgató 

Mezei szorgalom Q 
A S Z Ő L Ő PERM ET EZ ŐS Z lí K E I 

. Szőlőperonoszpóra ellen engedélyezett szerek a következők: 
Kontakt hatású szerek 
Bordódé alapanyag 1%-os, Bordódé FW 0,7-1,2%-os, Bordói por 

1%-os, Cuproxat FW 0,45-0,8%-os, Rézgálic 0,5-1,5%-os, Champi
on 50 WP 0,2-0,3%-os, Badacsonyi rézmészpor 10,4-17,5 kg/ha-os, 
Rézoxiklorid 50 WP 0,5%-os, Rézoxiklorid 450 FW és Rokkol 400 
SQ0,25-0,3%-os. Buvicid K, Captan 50 WP. Merpan 50 WP, Othocid 
50 WP 0,2-0,3%-os. Buvicid F. Folpan 50 WP és Ortho-Phaltan 
0.15-0,2%-os, Buvicid porozószer 17,5-28 kg/ha-os, Euparen 0,15-
0.2%-os, Cincb 80, Tiezene-Zincb, Pcrocin 80 WP 0,2-0,3%-os, D l 
Dithane M ^ t 5 . Dithane D G 0,2%-os, Antracol WP, Polyram Combi 
0.2%-os, Bravó 500 0,25-0,3%-os, Delán 750 SC 0,35-0,5%-os per
medé formájában használható fel. 

Kontakt hatású gyári kombinációk 
Cuprosan Super D, Miltox Spccial 0,3-0,5%-os, Dithane-Cuprokc-

lát 0,3-0,4%-os, Kupfer Phaltan 0.2-0,3%-os, Peretox WP 0,3-0,5%-
os, Pomuran 0,25%-os oldat foimájában használható. 

Szisztetnikus + kontakt hatóanyagú szerek 
Acrobat 50 WP 0,36-0,44%-os, Acrobat M Z 0,2%-os, Cursate R, 

Curzatc CZ, Cursate Super Z, Kupfer Fusilan WG 0,25-0,35%-os, 
Ridomil Combi 0,2%-os, Ridomil Plus 45 WP 0,3-0.4%-os, Ridomil 
M Z 72 WP 0,25%-os, Sandofan C 0,2-0,25%-os, Sandofan Z 0,25%-
os, Galben M 0,2-0.25%-os, Galben R 0,4-0,5%-os, Mikal 75 WP, 
Mikal C 64 WP 0,3-0,4%-os koncentrációban használható. 

A permedé-koncentrációkat hektáronként 800-1000 liter vízzel tör
ténő permetezéshez határozták meg. A kisüzemi művelésnél ezt a 
vízmennyiséget csak megközelíteni lehet. Ezért hibás az az utóbbi 
években terjedő gyakorlat, hogy az úgynevezett réz szórófejjel csak 
tele lémennyiséget használnak a gazdák. Fele lével csak a fele ható
anyagot tudják kijuttatni. Erőscbb fertőzési nyomás esetén szinte ha
tástalan az ilyen permetezés. 

SzőlSperonoszpóra és lisztharmat ellen egyaránt hatásosak a kö
vetkező készítmények: 

Bordódé + Kén FW 0,8-1,2%-os, Rézkén 650 FW 0,4-0,5%-os, 

Kusor 450 FW 0,3%-os oldatban, illetve a Badacsonyi rézkénpor 
10-17,5 kg/ha adagban. A ként is tartalmazó kombinációkat direkt 
termő fajtákban nem szabad használni. (OTHELLÓ) A szőlőüszthar-
mat ellen szintén kontakt és felszívódó csoportra oszthatjuk a felhasz
nálható készítményeket. 

Kontakt hatású lisztharmat elleni szerek 
Kéntartalmú: Biotrcnd 80 WP, Kén 800 FW, Kénkoll 800 SC, 

Kumulus S, Microlux 81, Microlhiol Special, Nedvesíthető kén, Nike 
Kén 800 FW, Thiovil , Thiosol, Szulfur 900 W F az azonos hatóanyag 
miatt 0,5%-os töménységig használhatók. A pontos dózist a használati 
utasítás tartalmazza. Ügyelni kell a hőmérsékletre, mert 30 C fok felett 
mindegyik készítmény perzsel! Ebbe a csoportba tartozik a Bordódé 
+ Kén FW 0,8-1.2%-os, Rczkén 650 FW 0,4-0,5%-os, Kumulan 
0,3-0,35%-os, Karaihanc LC 0.05%-os, Karathane FN 57 0.1%-os és 
az Afugan 0,5%-os töménységű felhasználási lehetőséggel. 

Felszívódó hatású lisztharmat elleni szerek 
Anvil SC 0,15-0,2%-os, Atemi S 1,25-1,5%-os, Bayieton 5 WP 

0,1 %-os, Bayieton 25 WP 0,2%-os, Dorado 0,2%-os, Kusor 450 FW 
0,3%-os, Rubigan 12 EC 0,1-0,25%-os, Rubigan 12 SC 0,15-0,3%-
os, Saprol 0,7-1,0%-os. Surrii 8 12,5 WP 0,15~0,25%-os, Syslhane 
12 EC 0,15-0,25%-os. Topáz 100 EC 0,25-0,3%-os, Trifmine 30 WP 
0,35%-os permedében. 

A szőlőmolyok és a szőlőilonca ellen széles szerválasztékból vá
logathatunk. A felsorolásra kerülő engedélyezett szerekből mindenki 
ízlése és pénztárcája szerint választhat magának. Mindegyik szer ha
tásos az előírt adagban. A különbség a szerek hatásmechanizmusában 
és nem a tartamában mutatkozik. Az eredményes védekezés alapja az 
optimális időben végzett permetezés. Itt történik a legtöbb hiba. Sokan 
csak akkor védekeznek a molyok ellen, amikor már látszik a szöve
dék, azaz a kártétel, holott ezt meg kellene előzni. Ha a szőlő között 
mozogva csapódó, vagy cikázva repülő lepkéket látunk, akktír bizto
sak lehetünk az ilnnca. vagy a moly rajzásában. Ekkor célszerű elle
nük védekezni! Engedélyezett szerek: Bancol 50 WP, Bancol 500 SC, 
Bi 58 EC Cascade 5 EC. Chinetrin 25 EC, Chinmix 5 EC, Cymbus 
10 EC, Danadim 40 EC. Danatox 50 EC, Danitl 10 EC, Decis 2,5 
EC, Dipel, Ekalux 25 EC, Fendona 2 EC és 10 EC, Karate 5 EC, 
Lannate 20 L . Match 50 EC, Nevilosz 50 EC, Nomolt 15 SC, Ripcord 
20 EC, Rogor L 40 EC, Rovlinka 50 WP, Safidon 20 EC. Sherpa, 
Sinoratox 40 EC, Sumi alfa 5 EC, Sunilhion 50 EC, Talstar 10 EC, 
Thiodan 35 EC, Thionex 35 EC. Trebon 10 F, Ultracid 40 WP, Uni-
fosz 50 EC, Zolone 35 EC. A szerek egy része feltételes forgalmú ( I I . 
kategória), csak zöldkönyves képesítéssel vásárolható meg. 
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Interjú Kovács Ottóval, a Jánosházáért alapítvány elnökével 
Jánosháza változatlanul Ke

menesalja egyik rangos települé
se, nagyságrendben Celldömölk 
után következik. Nem csupán 
ezért irányul a figyelem ezen 
nagyközségié, hanem napjaink
ban Tőképpen azért, hogy az itt 
zajló társadalmi élet és az erre 
való rálátás tanulságul szolgálhat 
életünkre, bárhol is élünk e hazá
ban. Kérdéseinket próbáltuk ezen 
felfogásban feltenni. 

- Napjainkban az alapítvá
nyok létezésének a korát éljük. 
Mikor és milyen célbál jött létre 
a Jánosházáért alapítvány? 

- Az alapítvány gondolata 
nem 1996-ban fogalmazódott 
meg, hanem már 1993-ban. Volt 
egy összejövetel, ahol többen 
megjelentek és támogatásukról 
biztosítottak, de sajnos nem in
dulhatott el a mozgalom, pedig 
az akkor hivatalban lévő polgár
mester, mint ,.a község fejlődése 

Képoslap a telep iiU-srrtl l936-bó\ 

szempontjából meghatározó 
szervezetet" támogatott bennün
ket. Akkor ügy gondoltam, hogy 
a név meghatározó és tisztelen
dő, így a „VARSÁNY ALAPÍT
VÁNY J Á N O S H Á Z A " lett vol
na az alapítvány neve, visszautal
va VARSÁNY JÁNOSRA, aki a 
mai vár alapjait lerakta, és a köz
ség névadója volt! El kellett telni 
három évnek, hogy újból előke
rüljenek a feljegyzések, és elkez
dődhessen a szervezet megalakí
tása! Rengeteg időbe került, mire 
összeállt az alapítói okirat, és 
véglegessé vált a név: . J Á N O S 
HAZÁÉRT KULTURÁLIS 
ALAPÍTVÁNY". A céljainkat az 
alapítók az alábbiakban határoz
ták meg, ugyan nem szó szerint 
ismétlem, de bent szerepelnek az 
okiratban: 1. diákok támogatása, 
2. pedagógusok támogatása, 3. 
kulturális tevékenység támogatá
sa. 4. kiadói tevékenység, képes

lapok, könyvek, alkalmi kiadvá
nyok megjelentetése, videoanya-
gok készítése, 5. A J Á N O S H Á 
ZÁÉRT" kitüntető cím odaítélése 
és átadása emlékéremmel, díszok
levéllel, 6. emlékművek felügyele
te a temetőkben, valamint közterü
leteken, síremlékek felügyelete, 
esetlegesen újak felállítása. 

- Hogyan ítélhető meg a fo
gadtatás, milyen az alapítvány 
támogatottsága szellemiekben, 
illetve anyagiakban? 

- A fogadtatása - mint minden 
újnak - kétoldalú. Vannak cso
portok, amelyeknek tetszik a 
gondolat, és olyanok is akadnak 
szép számmal, akik azt kérdezik: 
mit akarnak megint ők! Ezzel a 
kettősséggel minden döntésnél és 
szerveződésnél találkozunk, nem 
csak az alapítványnál! Termé
szetesen ellenérzéseket vált ki 
minden, ami nem volt és létrejön, 
mert rögtön rárakódik a , j n i a 
haszna belőle" gondolat! Sajnos 
a polgári társadalom fejlődése 
megakadt, és a már most közép
korú lakosság sem emlékszik rá, 
hogy egykor a községben volt le
gényegylet, lánykör, iparos kör, 
levente szervezet, cserkészet, 
sportkör, melynek az akkori ne
ve: JÁNOSHÁZI ATLÉTIKAI 
K L U B volt, önkéntes lűzollóe-
gyesület. A szellemi támogatott
sága is hasonló, mert az értelmi
séget sem lehet kivonni a társa
dalmi hatások alól. Anyagiakban 
sajnos nem dúskálunk, de az 
1996. évet nem zártuk negatív 
mérleggel. A község a múlt évet 
a millecentenárium és az alapítá
sunk 600. évfordulójának meg
ünneplésére szánta, mely progra
mokban az alapítványéi is elfo
gadta a képviselő-testület, tehát 
látták az alapítványban a lehető
séget. Ez a bizalom, mint kurató
riumi elnöknek, nagyon jól esett, 
mert megkaptuk a lehetőséget az 
éves programunk végrehajtására. 

- Jánosháza múltja kötelez, a 
jövőkép látható-e valamennyire 
a község „horizontján" ? 

Nehezen látható és csak homá
lyosan a jövő. A társadalmi fej
lődés és a szerkezet átalakítását 
szenvedik az emberek! Voltak 
olyanok, akik elveszítették mun
kájukat, és támogatásból élnek. 
Az „átmenet" nem ment zökke
nőmentesen, de szerintem még 
mindig zajlik, csak már a széles 
néprétegek mellőzésével! Miért 
mondom ezt? Mert a jövőképre 

nagyon kihat a „társadalmi pira
mis" szerkezete, vagyis a javak 
létrehozása és elosztása. Sajnos, 
úgy látom, napjainkban a javak 
elherdálása, jobban mondva k i 
mentése a cél, ami magában rejti 
egy időzített társadalmi robbanás 
lehetőségét, ami nagyon veszé
lyes és irányithatatlan lehet csak! 

- A valamikori rangos nagy
község - kívülről nézve is - le
hajló ágban van, törleszteni va
ló-e a több, vagy a mérleg nyelve 
mégis csak pluszt mutat? 

- A rangos nagyközség a múl
té, ugyanúgy, mint a volt mező
város. A kérdés megválaszolásá
hoz vissza kell menni egészen a 
századforduló előtti utolsó kettő 
évtizedig. A M A G Y A R O K 
VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI 
sorozat szerint: „házaink száma 
363, lélekszáma 3457, területe 
4360 kat. hold". És a továbbiak
ban: „Jánosháza mezőváros, az 
előnyösebb fekvésű és főforgal
mi vonalakban eső Kis-Cell kö
zeli szomszédsága daczára a v i 
dékre nézve fontos ipari és keres
kedelmi központot képez." A le
írtak a mai helyzettel összeha
sonlítva egyértelmű" visszafejlő
dést mutatnak. Az okokat a tár
sadalmi szerkezet drasztikus 
megváltozásában kell keresnünk. 
A I I . világháború után három év
vel elindult a nemzeti kapitaliz
mus fejlődésének teljes lerombo
lása, és ez tartott 1990-ig, amikor 
a mostani Európa szabadon fej
lődhetett! Ez a gazdaságban ak
kora előnyt jelent, ami szinte be
hozhatatlan, amellett kiszolgálta
tottá vállunk a borzalmas adósság 
és kamatainak visszafizetésével. 
Magyarán szólva még az. unokáink 
is az adósság visszafizetéséért fog
nak dolgozni! Tehát nagyon-na
gyon sok a törleszteni való űgy fo-
rintálisan, mint szellemiekben és 
erkölcsiségben egyaránt. 

- Jánosháza „jó helyen van" 
földrajzi fekvését tekintve, három 
megye határán, a 8-as főút és a 
balatoni elágazásánál, vasúd 
gócpont - elég-e ennyi? 

- Természetesen majd valami
kor elég lesz, illetve kedvező lesz, 
de mint az előző kérdésben foglal
koztam már vele, csak akkor, ami
kor általánossá válik a gazdaság 
fejlődése. A jelenben a település 
helyzetének szerepe nem nagy, 
mert nincs meg a nemzeti kapita
lizmus, és tőke nélkül nem jelent 
semmit az előnyös fekvés! 

jánosházai Mánia szobor. 
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Mai felvételek a Szent Vendel kápolnáról 

-A település polgárai - az ér
iékek hordozói voltak: kereske
dői, híres iparossága, müveit ér
telmisége, parasztsága, tanulás
ra fogékony ifjúsága stb. Mi a 
helyzet mostanság? 

- Szerencsénk, hogy még ezen 
a területen nem behozhatatlan a 
lemaradás. Most is nyugodt szív
vel mondom, megtalálhatók a ha
gyományos értékrendek, melye
ket a nagyszülők mentettek át a 
megszállás évei alatt. Ők képvi
selték a valódi Magyarországot, 
nélkülük most bajban lennénk, 

vagyis nagyon nagy baj lenne. 
Tehát a múlt híres iparossága, 
művelt értelmisége, parasztsága, 
tanulásra fogékony ifjúsága így 
még kötődik az akkori elődeik
hez. Meg kell nézni, hogy mely 
családok mivel foglalkoznak! 
Megtalálhatóak a kötődések! 
Azonban el kell mondani, hogy 
Jánosháza értelmisége nem Já
nosházán lakik nagyobb száza
lékban, hanem elszármazott. Az 
okok ismertek, többször kitértem 
rájuk. Az itt lakó, betelepült ér
telmiség kötődése még nem min

den esetben figyelhető meg Já
nosháza iránt, mert nem is tud az 
lenni, mivel már erŐsebb az a 
szál - és ez iermészetes - , amely 
a volt otthona iránt költ. Vagyis 
egy emberöllő kell a teljes kötő
dés kialakulásához. Termé
szetesen a fentiek ellenére bele
folynak a közösség nevelésébe, 
hiszen többségüknek az a fog
lalkozása, de mint értelmiség, 
eléggé megosztottá vált a réteg, 
ami ugyancsak tóiük független, 
hiszen ez volt a cél, így lehe
tett teljes ellenőrzés alá vonni 
őket! 

- A létezésben, és főleg a fej
lődésben az ország állapota a 
meghatározó (ami nem rózsás, 
ugye?), de a település „belső te
re" ugyancsak lényeges. Milyen 
ma az együttakarás? Ide értve az 
önkormányzatot, más szervezete
ket, nyilván az alapítványt is. 

- Az ország állapota olyan, 
amilyen, túlságosan nem szabad 
ebbe belemenni, mert szinte na
ponta éli meg mindenki a nehéz
ségeket. Sajnos, akik a törvényt, 
illetve a törvényeket hozzák, 
azok a társadalmi piramis felső 
részén helyezkednek el, és soha 
nem érezték, vagy nem fogják 
érezni azt a lehetetlen helyzetet, 
amelybe családokal kény
szerítettek bele. Annak ellenére, 
hogy nem kellett volna, mert a 
jobb megoldás megkeresésével 
elkerülhető lett volna a nyomor
gatás. Na, de ez a kérdés egyik 
fele! A másik az együltakarás! 
Nagyon szép szó, de ez ma Ma
gyarországon csak a nagyon kicsi 
településekre jellemző. Nálunk, 
Jánosházán nem ez a helyzet! Itt 
működnek az érdekcsoportok -
vagyis a lobbyk - melyek meg
határozzák a döntéseket! Az tel
jesen mindegy, hogy az a vélt jót, 
vagy a valóságos jót takarja-e, 
mert ők azok, akik eldönthetik -
hiszen törvény adta joguk 
hogy mit, hogyan tegyenek. A 

az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal előírásainak megfelelően 
hasznosíthatja. A nyertes pályázó 
vagyonkezelői jogot nyer, amely
nek fejében vállalnia kell a kas
tély felújítását - tudtuk meg Zsí
ros Imrétől, a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság Vas Megyei Kiren
deltségének vezetőjétől. Az álla
mi tulajdonban maradó műemlé
kek hasznosítását szabályozó kor

valódi önkormányzatiság sajnos 
még hosszú fejlődésen keresztül 
fog csak létrejönni, most csupán 
a jogi keretek vannak meg. Majd 
akkor lesz azzá, mikor szolgála
tot teljesít a választók érdekében, 
és mindent megtesz, hogy élvez
ze a bizalmat, a választók bizal
mát. Ugyanez érvényes vala
mennyi kapcsolatra is. 

- Hatszáz éves múlt - nagy idő 
-, omladozó vár, bezárt boltok, 
kocsmát sem találni (ez nem a fő, 
de...). Miben bízik az alapítvány 
és annak elnöke? 

- Miben bízom a nehézségek 
ellenére? Bízom a magyarság ke
leti örökségében, amely mindig a 
rátermettséget tartotta fontosnak, 
nem a beleszületést a vezetésbe! 
Abban is nagyon bízom, hogy a 
Magyarországon lévő keresztény 
egyházak félelem nélkül kiállnak 
a valós, tiszta emberi értékek 
képviselői mellett, és nem válnak 
becsapottá, mint napjainkban. A 
fentiekhez kell a múlt ismerete, 
ha tetszik, a 600 kemény eszten
dő, de létező múlt, mert a legve
szélyesebbek közé tartozik a 
gyökértelenné váló ember, 
ugyanis nem találja helyét a tár
sadalomban, durvává válik, és 
minden értéket támad, mert is
meretlen számára az igaz, kincset 
érő és képviselő szó: a becsület, 
az erkölcs, a hazaszeretet, a csa
lád, a helytállás. Továbbá bízom 
az emberek bölcsességében, és 
abban, hogy ezekben a „gonosz" 
időkben is k i tudják választani a 
számukra és a haza számára leg
megfelelőbbeket, hogy Európá
ban ez a kicsi, de büszke nép fé
nyes csillagként tündököljön a 
nemzetek között! 

- Köszönöm a válaszokat, 
amelyből a Jánosházáért tenni 
akaró törekvés csendül ki. Nyil
ván akadnak más vélekedések is, 
szívesen fogadnánk, ha lapunk
hoz azok is eljutnának. 

Dala József 

mányrendelet szerint a pályázat 
elnyerésének nem feltétele az, 
hogy a pályázó magyar állampol
gár legyen. 

Ez utóbbi tény azért is érdekes, 
mert - információink szerint - az 
eddigi érdeklődők kizárólag kül
földi állampolgárok voltak. Az 
egyetlen, kitartó hasznosítani 
szándékozó szintén nem magyar 
állampolgár: egy, az USÁ-ban élő 
restaurátor már több éve szeretné 
hasznosítani a kastélyt. 

Kiss V. 

Pályázat az Erdődy-kastély hasznosítására 
Lapunk hasábjain is többször 

foglalkoztunk már a jánosházi Er
dődy-kastély áldatlan állapotával. 
De szólt már a kastély érdekében 
az egyik országos napilapban Rá
day Mihály is. 

Az épület a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság Vas Megyei Kiren
deltségének kezelésében áll. A te
lepülés Önkormányzatát, és Mol 
nár Géza polgármestert is többen 

megkeresték már hasznosítási 
szándékkal, javaslattal, ám a 
polgármester legfeljebb sajnál
kozva tárhatta szét a kezeit, és 
nézhette, ahogy az enyészeté lesz 
az épület, 

A Kincstári Vagyoni Igazgató
ság áprilisban - három másik kas
téllyal együtt - vagyonkezelési 
pályázatot írt ki az építmény hasz
nosítására. A pályázó az épületet 
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( Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 

A Somogy Celldömölkön 
A Kemenesaljái Berzsenyi 

Asztal társaság legutóbbi rendez
v é n y e hűen kapcsolódott a kiskö
zössége t létrejötte óta meghatá
r o z ó törekvésekhez, hiszen a ha
t á r o n túli magyarság szellemi 
kö rképének felvázolása mellett 
m i n d i g fontosnak tartotta a kü
l ö n b ö z ő irodalmi-múvészeti mű

helyek bemutatását. Április 21-
én az idén 25 éves jubileumát ün
neplő Somogy című folyóirat 
estjére került sor a Krcszncrics 
Ferenc Könyviáiban. 

A találkozó bensőséges jelle
gét fokozta, hogy a lap gazdája a 
helyi asztaltársasággal szoros 
kapcsolatban álló Berzsenyi Dá

niel Irodalmi és Művészeti Tár
saság, amelynek képviseletében 
Taká t s Gyula elnök tisztelte 
meg a rendezvényt részvételével. 
Vinter Krisztina szavalatát kö
vetően Tüskés Tibor író-főszer
kesztő foglalta össze a kéthavon
ta ezer példányhan megjelenő 
Somogy rövid históriáját. A pe
riodika szerkesztési koncepciójá
ra erőteljesen rányomja bélyegét 
a tematikusság, ami egy-egy té
ma vagy motívum sokoldalú 
megközelítésén, ábrázolásán túl 
az előzetes tervezést is meg

könnyíti. A folyóirat súlyát mu
tatja, valamint széles szellemi 
horizontját jelzi a rangos szerző
gárda, és a tény, hogy külső szer
kesztői működnek Budapesten, 
Debrecenben, Nagykanizsán és 
Pécsett is. 

Az est második felében Takáts 
Gyula költő, a lap főmunkatársa 
nyújtott át egy csokrot lírai kala
uz gyanánt a jelenlévőknek So-
mogyország és a balatoni táj han
gulatát idéző költeményeiből. 

N.T. 
Fotíí: Bcleznav Erzsébet 

Ce elldömölk Város Önkormányzatának 13/1997. (IV. 2.) sz. rendelete 
a vásárokról és piacokról szóló, többször módosított 43/1995. (XII. 20.) sz. rendeletének módosításáról 

l . § 

A rendelet 8. §-a az alábbiakra módosul: 

8 - § 
(1) Hetypénzjegyek: (bruttó) 
1. - Negyedévi helypénzjegy (csütörtöki árusításra): 
a) Fedett piactér: 

(csak éleimiszer-árusításra adható) 700 Ft/m" 
b) sátrak, asztalok által elfoglalt terület 

I . díjzóna (Koptik O. u. és a Széchenyi u.¬
dr. Géfm L. téri járdával érintkező területek) 1000 Ft/m 2 

I I . díjzóna (Korona-sarok belső területe, 
használtcikkpiac területe) 900 Ft/m 

- Negyedévi helypénzjegy (szombati árusításra): 
a) Fedett piactér: 500 Ft /m 2 

(csak élelmiszer-árusításra adható) 
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület 

I . díjzóna 700 Ft /m 2 

I I . díjzóna 600 Ft/m 2 

- Negyedévi helypénzjegy 
(csütörtöki és szombati árusításra) 

a) Fedett piactér: 
(csak élelmiszer-árusításra) 1000 F l /m 2 

b) Sátrak, asztalok által elfoglalt 
I . díjzóna • 1500 Ft/m 2 

I I . díjzóna 1300 Ft/m 2 

- Negyedévi helypénzjegy napi árusításra 
a) Fedett piactér 3500 Ft/m 2 

(csak élelmiszer-árusításra) 
2. Havi helypénzjegy napi árusításra 
a) Fedett piactér 

(csak élelmiszer-árusításra) 2000 Ft/nr 

3. Napi helypénzek 
a) Fedett piactér 
- élelmiszer esetén 
- nem élelmiszer esetén 
b) Sátrak, asztalok állal elfoglalt terület: 

I . díjzóna 
I I . díjzóna 

c) Földről történő árusítás esetén 
d) Élő baromfi darabszámra napos 

vágásérett 
(2) Szállító és tároló eszközök (ketrecek után) 
a) rekesz 5 kg-ig, kosár 
b) láda, batyu, zsák, rekesz 5 kg-on felül 
c) hordó, kád 
(3) Koszorú, nagyságrendtől függően (db): 
- kicsi 
- közép 
- nagy 
(4) Jármüvek után: 
a) tehergépkocsik, vontatók 
b) személygépkocsi 
c) motorkerékpár 
d) kisebb jármű (kerékpár, moped, 

segédmotoros kerékpár) 

2. § 

Ez a rendelet 1997. május 1-jélől lép hatályba. 

Celldömölk, 1997. április 2. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

125 Ft/m 2 

200 Ft/m 2 

100 Ft/m 2 

100 Ft/m 2 

100 Fl/m 2 

5 Ft/db 
10 Ft/db 

50 Ft 
75 Ft 

100 Ft 

15 Ft/db 
20 Ft/db 
25 Ft/db 

250 Ft 
200 Ft 

50 Ft 

25 Ft 

Makkos István 
polgármester 
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Az anyakönyvekről, különösen a kemenesaljaiakról 
Anyakönyvek alatt általában azokat a lajstromokat értjük, amelyek 

a népesség születésére, halálozására és a házasságkötésekre vonatkozó 
adatok feljegyzésére szolgálnak. Tartalmazzák, hogy k i , kiktől, mikor 
és hol született, k i , hol és mikor halt meg, illetve kik, kinek a gyer
mekei, mikor és hol, mely tanúk jelenlétében kötötték meg a házas
ságot. Az anyakönyvek fontossága személyi és vagyoni. Ezért igen 
fontos a meglétük és a pontos vezetésük. 

Az állami anyakönyvek vezetését az 1894. évi X X X I I I . törvény 
rendelte el 1895. október 1-jei kezdettel. Addig az egyházak vezették 
a népesedés fontos változásait. Általában a X V I I I . század közepétől 
vannak ilyen feljegyzések, de egyes helyeken már az 1600-as években 
is vezettek anyakönyvet. 

Állami rendelkezés szerint az egyházi anyakönyvvezetők köteles
ségévé tették, hogy 1828. január l-jétől minden anyakönyvi bejegy
zésről (keresztlevél, házasságlevél, halotti levél) havonta Összesítve 
azonos szövegű jelentést tegyenek a megyei, illetve a városi levéltá
raknak. Ez 1895. szeptember 30-áig tartott, vagyis az állami anya
könyvezés megkezdéséig. Ennek a majdnem századnyi időnek az egy
házi példányai az állami levéltárakban ma is megvannak, szabadon 
kutathatók. 1895. október l-jétől az állami anyakönyvezés anyaköny
vi kerületek szerint történt. Az anyakönyvi kerületek azonosak voltak 
a jegyzőség (körjegyzőség), illetve a városok, Budapesten pedig a 
kerületek nagyságával. Ebben az időben az anyakönyvi másodpéldá
nyok megküldése a levéltárakhoz az anyakönyvvezető kötelessége 
volt. Mindez 1980. december 31-éig így is történt. Azóta a levéltárban 
nincsenek anyakönyvi másodpéldányok. Ezen időpont előtti másod
példányokon az anyakönyvezettek személyében történt változásokról 
(házasság, halálozás) az anyakönyvvezetők jelentést tettek a levéltár
nak, ahol az ott lévő másodpéldányokon a változásokat át is vezették. 
Eire most nincs szükség. Mindezeket azért részleteztem, hogy lássuk 
azt, milyen hátrányos következményei lehetnek a mai állapotnak. 

1981-83 közt készítettem cl A nevek világa Mcrsevát községben 
című kétrészes tanulmányomat, aminek rövidebb változatát az ELTE 
Névtani Intézete Mcrsevát személyi nevei címen adta k i 1985-ben a 
Magyai- Személyi Adattár 65. köteteként. A tanulmány a községre 
vonatkozóan 1748-1970 közti 228 év alatt született 4041 személy 
adatait tartalmazza. Kutatásom idején jutottam el a celldömölki anya
könyvi hivatalba. Az anyakönyvek nézegetése folyamán feltűnt ne
kem, hogy a hosszú évtizedek anyakönyveit azonos kézírással írták, 
és ez nekem ismerős lett. Kiderült, hogy a város anyakönyvei 1944-
ben a háború folyamán elégtek, és a megyei levéltárban lévő másod
példányok alapján Horvá th Endre volt városi tisztviselő, később a 
Kemcnesszentmártoni Termelőszövetkezet főkönyvelője írta újra Kis-
Czell-Celldömölk anyakönyveit. 

Az elmúlt években lezajlott kárpótlási eljárások során a megyei 
levéltárak százával adták ki az 1980 előtti időkre vonatkozólag az 
anyakönyvi kivonatokat, amelyek személyi és vagyoni adatok meg
létével hozzásegítették az illetékeseket kérelmük teljesítéséhez. Ré
szemről nagyon helytelennek tartom, hogy 1980. december 31-élői 
az, anyakönyvek csak egy példányban készülnek, és a megsemmisülés 
esetén nem pótolhatók. Hogy mennyire szigorúan vették, ha valamely 
anyakönyvvezető a múltban elkésett az anyakönyvi másodpéldányok 
megküldésével, erre álljon itt egy példa. „A Kis-Czelli Cs. kir. szol
gabíróság ¡852. január 24-én érkezeit parancsára jegyezte Piritiy 
Mihály Külsö-Vathi Plébános 

Ezen 4 évek leforgása alatt születelt 55, meghalt 73, kevesebben 
vagyunk 18-át. Hogy ezen fellyebb kivonat az eredetivel meg egyező 
legyen hivatalosan bizonyéttatik Kiss-Czellben január 24-én 852 -
Jánosa Pál albiztos. - Cs. kir. Sopron kerületi Vas Megyei Kis-Czel-
járási szolgabíróság alá - Veszprém Püspöki megyében KülsŐ-Vathi 
Plébánoshoz tartozó BelsŐ-Vathi és Mersei Helységekben 1848-tól 
kezdve - 1851-k év végéig Megkereszteltek. Eskedtettek. Halálozpttak 
anyakönyvének minta szerinti kivonata Küldve a' Külső Vathi Plébá
nostól." 

Ilt most nincs időnk arra. hogy az anyakönyvek megkezdésének 
első lapjait, rajzait bemutassuk, mégis az alábbi pár sorral tekintsünk 
vissza abba a korba. 

„Az örökké-való Úr igazgatása 
idők. Szakaszainak bölcs-változása 

E' tizenkilentzed Saeculum folytában 
Áldja és szaporítsa Nyáját jó-voltában 
Adjon Békességes Időket — s végtére 
Segélheti a' Szentek örök életére 

ANNO MDCCCL (1801) 
Hrabovszky István Kemenes-Alli-Seniornak és Superitendentia/is 

Achivahusnak Lelkitanítósága alatt a N.Dömölki Sz. Gyülekezetben 
a születetteknek és megkeresztelteiteknek Rendje a következendő — 
1823. 

Liber Tripartitus Secundus Parochiae 
Külső Vaithiensis ct Filialium - Contineus 
Nomina Baptisatorium, Conjugatoríum et Mortiomm. 
Barbacsi István által 1766-tól." 

A halotti anyakönyvekben az átlagos évi halálozási szám változása 
mögött mindig keresni kell az okot. így például a nemesdömölki ev. 
egyházkerület halotti könyvében bejegyeztek 1849-ben 324 halál
esetet. Ez az átlagos évi halálozás kétszeresénél is több. A 324 ha
lottból 149-et a kolera, 46-at a „vörös" vitt el. A 149 kolerás halott 
közül Alsóságon 48, Sömjénben 34, Tokorcson 18 halt meg, valamint 
Mihályfán 21, ez Összesen 121, míg a többi kilenc községben csak 
28. A „vörös"-ben elhalt 46 közül Ságon 18, Mihályfán 10, összesen 
28 volt a halott. így a többi községekre csak 18 jut. Az egyházkerü
lethez összesen 13 község tartozott. Amint fentebb is látható, az anya
könyv név- és számtár. Olvasása izgalmas élmény. De különösen az 
egyházi anyakönyvekben a hivatalos bejegyzéseken kívül találunk 
más esemény leírásokat is. 

így például 1836. október 14-én „Eger-alli ifjú Tápi János ökör 
lopáson érettetett, 20 éves, pandúroktól üldöztetve megkövetett. E l 
temették a' Kis-Czeli temetőben." 

1868. július 9-én délután 4 órakor „A b. Vathi korcsmában több. 
Pápáról jövő vásárosok összejővén, egy közülük meglátván a pórma-
gasi csősz puskáját a borozó szobájában a Kálha mellé támasztva. 
Kézibe veszi és elkezdi sárkányát húzogatni, miről is megintetvén, 
de ő nem szűnt 's egyszerre véletlenül elsült és a kocsmárosnak az 
ajtó felén álló nyomorult mindenesét M . Jánost, nem tudni hova való 
születésűt, nemzetiségűt, korút agyonlövi, ki is 9dikjúliusban Mersén 
orvosi vizsgálat után Keresztény Kath-módon eltemettetett P. M . 
által." 

Roppant érdekes a földesurak gyermekeinek születési bejegyzésé
nél fclsorotl keresztszülők neve, foglalkozása és száma. Találunk 
olyan helyet, ahol hat-nyolc keresztapa neve is található. 

Dr. Kovács Jenő 

Barbai J á n o s és Horvá th Ilona Ötven évvel ezelőtt , 1947. 
ápri l is 19-én fogadott ö rök hűséget e g y m á s n a k . A fél évszá
zados évfordulón a csa ládtagok - köztük h á r o m gyermek és 
hat unoka - köszöntöt te a h á z a s p á r t meleg szeretettel. A jó 
kívánságokhoz lapunk is csatlakozik j ó egészséget k ívánva . 
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VÖNÖCK * VÖNÖCK * VÖNÖCK *- VÖNÖCK 
Kilencedik gyerekként, egyetlen földes szobából indult 

Tudósportré Tőke László akadémikusról 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a elődjének, a Magyar T u d ó s Társ&ság-nak néhány 

évvel a mega lakulás u t án számos kemenesaljai tagja volt : Berzsenyi Dániel (1830), Kresz-
nerics Ferenc (1831) és Horvá th Zsigmond (1833), valamint Edvl Illés Pál (1835) nevét 
jegyezhet tük fel a táj t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k kiemelkedő személyiségei között . A X X . 
században Papp Ferenc (1921) és G y ö r k é József (1946) következtek a rangos névsorban . 
Közel fél évszázadnyi szünet u t án ú j r a vannak a kö rnyékrő l s zá rmazó tagjai a magyar 
tudósok t iszteletreméltó t á r s a s á g á n a k . Közülük elsőként a 64 éves TÖKE LÁSZLÓ ve
gyészmérnököt , a Budapesti Műszak i Egyetem szerves kémiai technológiai tanszékének 
t a n á r á t mutatjuk be Olvasó inknak , aki 1993 óta a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
levelező tagja. 

- Az Ön neve és vönöcki születése kapcsán 
óhatatlanul felvetődik: fűzte-e valamilyen 
kapcsolat a Kossuth-díjas tsz-elnökhoz. Tőke 
Jánoshoz? 

- A Tóke név gyakori a Kemenesalján, és 
nem tudok a hozzá való rokoni kötődésről. 
Apám vasúti munkás volt, ami faluhelyen ak
kor egzisztenciát jelentett. Szüleim kevéske 
földet is tudtak bérelni, és valahogy mindig 
volt egy pici pénzünk. Kilencedik gyerek va
gyok a sorban, és utánam még hárman szü
lettek, de már csak heten élünk közülük. 
Hosszú és nehéz volt az út, amely az egyetlen 
földes szobából indult el... 

- Ilyen előzmények u t án különösen ér
dekes a(z) - amúgy szokványosnak ha tó -
kérdés : melyek voltak a t u d o m á n y o s kar
rierhez ívelő időszak első lépcsőfokai? 

- Vönöckön jártam elemi iskolába. Az ot
tani evangélikus pap és tanító küldött el Sop
ronba egy tehetségmentési vizsgára 1944-
ben. A Dunántúlról összegyűlt közel száz 
gyerek közül lehetőséget nyertem arra, hogy 
a soproni Evangélikus Líceumban ingyene
sen folytathassam tanulmányaimat. Akkor 
azonban már szóltak a háborús szirénák, ezért 
- a világégést követően - kérésemre a cell
dömölki polgári iskolába kaptam ösztöndíjat, 
ahol egy évet töltöttem az első osztályban. A 
különbözeti vizsga után innen a soproni 
Evangélikus Líceum (később Berzsenyi Dá
niel Gimnázium) harmadik osztályába irat
koztam be szintén ösztöndíjjal, ahol 1952-
ben érettségiztem. Érdekesség, hogy ez év 
nyarán körzeti ellenőrként Csönge és Ostf-
fyasszonyfa térségében felügyeltem a cséplő
gép-ellenőrök munkáját. Kitűnő tanuló lévén 
rögtön felvettek a Műszaki Egyetemre, ame
lyen ugyancsak kiválóan tanultam, és Ráko
si-ösztöndíjban (800 forintot jelentett!) része
sültem, 1957-ben pedig kitüntetéssel diplo
máztam. 

- 1956 októberében a Műszaki Egyetem 
volt a forradalom egyik gyújtópontja. Ho
gyan emlékezik vissza erre az időszakra? 

- Az október 22-én a műegyetem udvarán 
szervezett tüntetésen részt vettem, sőt a fel
vonulókkal elmentem a Bem-szoborhoz is. 
Az előző napokban azonban kaptam egy be
hívót, hogy október 23-án a celldömölki k i 
egészítő parancsnokságon kell jelentkeznem 
ellenőrzésre, mint nyilvántartott katonaköte¬
lesnek. Este a Kelenföldi pályaudvarról még 

el tudtam indulni, és hajnalban megérkeztem 
Cellbe. A parancsnokságon bejelentkeztem 
és hazamentem Vönöckrc. 

- Nem okozott problémát a forradalom tűz
fészkéből jött egyetemista hirtelen felbukka
nása? 

- Mindenesetre meglepte a falubelieket. 
Először a vönöcki párttitkár keresett fel, aki
nek elmondtam a pesti eseményeket, és meg
mutattam a kinyomtatott röpcédulákat is. 
Amikor elment, akkor azt mondta, hogy pi
henjek nyugodtan. Estefelé a tüntető parasz
tok zászlókkal vonullak a házunkhoz, majd a 
celli párttitkár jött el hozzánk, de nem érez
tem a veszélyt. Késő este Cellbol megérkez
tek a rendőrök, akik biciklivel bekísértek a 
mozi melletti celli fogházba. Október 24-rc 
virradóra ott töltöttem az éjszakát. Elvettek a 
cipőfűzőimet, és egy olyan zárkába helyez
tek, ahol már egy vásárban lerészegedett em
ber is volt. Másnap reggel kihallgatott egy 
százados, aki szintén Vönöckről származott, 
ráadásul akkor azzal a kislánnyal járt, akinek 
korábban udvaroltam... Szerencsére hazaen
gedett és egészen 1957 januárjáig szülőfa
lumban maradtam. 

- Később érte-e kellemetlenség az esemé
nyek miatt? 

- A behívóparancsot és a dékáni hivatal 
eltávozási engedélyét megőriztem, s ez volt 

a szerencsém, mert ezen igazolások nélkül 
könnyen kompromittálódhattam volna az 
egyetemi vezetés szemében. Ráadásul az a 
szoba, amelyben egyik hallgató társammal 
lakiunk, gyakorlatilag fegyver lerak álként 
működött a forradalom idején. Könnyű el
képzelni a következményeket, ha éppen ak
kor nem a Kemenesalján tartózkodtam vol
na... 

- Az Ön kutatási szakterülete a gyógyszer
kémia és hah'an szabadalom fűződik a nevé
hez, amelyek közül mintegy tucat került beve
zetésre. Ez jó aránynak számít tudományos 
berkekben? 

- Egy szabadalom csak abban az esetben 
keiülhet bevezetésre, ha piaci feltételei meg
teremtődnek, és gazdaságos az előállítása. 
Előfordult, hogy valakinek csak egyetlen sza
badalmát fogadták el, de szerencséje volt, és 
élete végéig megélhetett belőle. A gyógy
szeriparban különösen gyors az avulás, ennek 
ellenére nagyon kedvezőnek tartom szabadal
maim bevezetési arányát. Egyébként nem 
csak gyógyszer-szabadalmaim vannak, ha
nem olyan is, amelynek segítségével a szer
ve/elünkben lévő létfontosságú káliumion 
koncentrációját pillanatszerűen meg lehet ha
tározni a sejten belül és kívül. Az ezt kimu
tató káliumion-szelcktív elektródot a mai na
pig is gyártja egy japán cég, és fizeti a jog
díjat, pedig már 15 évvel ezelőtt nyújtottam 
be. 

- E területen jellemzőnek tekinthető, hogy 
külföldiek kezébe kerülnek az értékes(íthetŐ) 
magyar szellemi termékek? 

- Itthon hiába ismerik fel a termék jelen
tőségét, mert a piacra történő bevezetés olyan 
óriási költségeket igényel, amelyet csak tőke
erős külföldi beruházók tudnak előteremteni. 
A magyar gyógyszergyárak (Chinoin, Rich¬
ter. ÉGISZ) csak az innovációs lánc első lé
péseit képesek önállóan megtenni és megpró
bálnak együttműködő befektetési partnereket 
keresni a folytatáshoz. Tájékoztatásul annyit: 
manapság egy gyógyszer bevezetésének költ
sége eléri a 200 millió dollárt. 

- Milyen a kapcsolata Kemenesaljával? 
- Amíg a szüleim éltek, addig gyakran lá

togattam a szülőföldre. Ma már ritkábban for
dulok meg a környéken, de évente egyszer-
kétszer felkeresem Vönöcköt és ott é lő húgo
mat. Amióta nemrégiben az M T A Kémiai 
Osztályának alelnöke lettem, különösen sok 
tennivalóm akad az oktalás és a hatalmas in
formációmennyiség feldolgozását igénylő 
kulaiási tevékenység mellett is. 

- Hogyan látja a tudományos kutatás, va
lamint a felsőoktatás helyzetét, továbbá mi
lyennek ítéli meg a közeljövő kilátásait? 

- Az egyetemi katedrán csak olyan okta
tónak szabadna szót kapnia, aki megfelelő 
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személyes kutatási tapasztalatokkal felvérte
zetten adja át a jövendő nemzedéknek a tu
dást. Ebből következően a két kérdés szoro
san összefügg: kutatási háttér nélkül nem 
képzelhető el színvonalas oktatás. Súlyos 
pénzhiány fenyegeti az egyetemi szférát, 
és gyakorlatilag elapadtak az ipari vállala
tok pótlólagos, k iegészí tő forrást j e l en tő 
megbízásai is. A bérek szintjéhez csupán 
annyit: a fiam érettségi után net tóban rög
tön többet keresett, mint én bruttóban. . . K i 

emelt akadémiai alapfizetésem 78 000 forint, 
aminek közel a felét kapom csak kézhez. A 
Budapesti Műszaki Egyetemen az oktatói 
alapfizetés átlaga pedig 40 000 forint körül 
van. 

-Gyermekei milyen térületen bontakoztat
ták ki képességeiket? 

- 21 éves fiam vegyipari technikumot 
végzett, de nem volt eléggé ambiciózus és 
inkább a kereskedői pályán tevékenykedik, 
sőt újabban egy autószalon résztulajdonosa
ként az üzleti életben találta meg a számítá
sait. 33 éves lányom - aki az Operaház kará

ban énekel - már három unokával ajándéko
zott meg. 

- Hogyan lehetne összegezni a földes szo
bától az akadémiai székig ívelő életút legfon
tosabb tapasztalatát? 

- Saját példám hitelén keresztül azt mond
hatnám, hogy a szülői és a vagyoni háttér 
nem határozza meg döntő módon a pálya ala
kulását, de a kitöréshez az elengedhetetlen 
tehetség mellett fantasztikus szorgalomra van 
szükség, amiben óriási különbség van az 
egyes emberek között. 

Németh Tibor 

. . . . , . . « 4^h2_ Miert annyi, amennyi/ . 

Lakossági fórumon a drága vízről 
Május ötödikén este néhány

szor felforrósodott a hangulat 
Vönöck művelődési házában. 
Lakossági fórumra került ugyan
is sor ezen a napon, melynek 
egyetlen témája a településen fi
zetendő 123 forintos vízdíj volt. 
Néhány helyi lakos azért hívta 
egybe a falulakókat és a kérdés
ben illetékes szakembereket, 
hogy magyarázatot kapjon arra a 
kérdésre: miért ilyen magas a 
vízdíj Vönöckön, és miért ol
csóbb jóval a közeli Pápocon és 
Ostffy asszony fán? Kérdésként 
merült fel persze az is: lehet-e va
lamit tenni, van-e más, alternatív 
megoldás? 

A település vízszolgáltatását 
jelenleg a Vasivíz Rt. látja el. 
Krenner Róbe r t szolgáltatási 

igazgató - aki a fórumon a rész
vénytársaságot képviselte - el
mondta: méltánytalannak tartja a 
vönöcki vízdíjat, ám ezért első
sorban a részvényesek - az rt.-t 
alkotó kétszáz vasi önkormány
zat - a felelősek. A cég szakem
berei igazságosabbnak tartották 
volna egy egységes tarifa megál
lapítását - így 89 forint lett volna 
a vízdíj a kétszáz település mind
egyikén - , ám ezt a felvetést a 
sok részvénnyel rendelkező, 
nagy települések megvétózták, 
így került sor a hat kategóriás ta
rifarendszer megállapítására. Új, 
nagy amortizációs költséggel 
rendelkező vízműve és vastalaní-
tója miatt Vönöck sajnos majd
nem a legdrágább, az ötödik ka
tegóriába került. „Ez elsősorban 

Új szolgáltatás 
a postán: Magyar Posta 

Magyar Posta 
Részvénytársaság 
Soproni 
Igazgatósága 

Könnyített 
kézbesítésű küldemény 

Belföldi levélpostai 
küldemények 
'eladásakor 
vehető igénybe. 

A posta a küldemények 
felvételét igazolja, a kézbesítés 
azonban nincs kótve személyes 
átvételhez. így ez levélszekrény 
útján kézbesíthető. 
Amennyi bon a lel adónak 

a küldemény le l te iérő l 
igazolásra van szüksége 

{pl. határidőre történő 
leiadás igazolása), 

célszerű közönséges 
levélpostai küldemények 

esetében ezt a különleges 
szolgáltatást igénybe venni. 
A levólszekrényos kézbesítés 
esetében a küldemény csak 
25x35 cm méret ós 250 g 
súlyhatárig, egyéb 
különszolgáltatás igénybevétele 
nélkül adható (cl. 
Díja: a küldemény súlyára és 
fajtájára megállapított 
összeg + a különleges 
szolgáltatás dija. 

Posta 

politikai döntés volt: a nagyobb 
települések polgármesterei így 
akartak jó pontot szerezni lakos
ságuk előtt" - summázott a szol
gáltatási igazgató. 

Elmondása szerint a szakem
berek változatlanul lehetséges
nek tartják az egységes vízdíjat, 
ám a döntés nem tőlük függ, 
semmi garancia sincs arra. hogy 
ezt be is vezetik. A döntés a 
nagyrészvényesek kezében van: 
hiába felel meg ez az elképzelés 
a települések nyolcvan százalé
kának - elsősorban a kis közsé
geknek - , ha nincs elég szavazati 
súlyuk ahhoz, hogy kereszlülvi-
gyék akaratukat. 

A falu lakóiban már korábban 
felmerült: nem kellene-e más, o l 
csóbb szolgáltatóhoz kapcsolód
ni? Lehetséges megoldásként a 
Ccllvíz Kft. kínálkozott számuk
ra. Cellben ugyanis tavaly egy, 
az idén pedig három forinttal volt 
olcsóbb a vízdíj, mint a Vasivíz 
Rt. legkedvezőbb, egyes kategó
riájába tartozó településeken. 

A fórumon ezért jelen volt 
Lumpér t At t i la , a Ccllvíz Kft. 
vezetője is, aki szerint cége -
bár konkrét számításokat még 
nem végeztek - lényegcsen 
olcsóbban tudná biztosítani a v i 
zet. 

Az alternatív megoldások ke
reséséhez szólt hozzá egy helyi 
lakos is, aki a vönöcki önkor
mányzat felelősségét vetette fel, 
mondván: a helyhatóság nem járt 
el kellő gondossággal, nem kere
sett olcsóbb megoldásokat, ha
nem elfogadta a Vasivíz Rt. által 
kínált feltételeket. 

Horvá th István polgármester 
ezt a felvetést visszautasította. 
Elmondta, hogy az önkormány
zat korábban tárgyalt a Márton 

Kft.-vei, a Kemélycp Kft.-vel, 
valamint a Cellvízzcl. Legkedve
zőbbnek utóbbi ajánlatát tartotta. 
Véleménye szerint azonban 
egyelőre még nem szabad válta
ni. A kft. csupán egy éves múlttal 
rendelkezik. És igaz, hogy ered
ményei ígéretesek, de várni kel
lene még néhány évet a csatlako
zással. 

A maradás mellett egyéb érvek 
is szólnak - hangzott el később a 
fórumon. A vönöcki vízművet 
hat környező település közösen 
építette, így a kilépésről, és egy 
új szolgáltatóhoz csatlakozásról 
ezek a községek csak együttesen 
dönthetnek. 

Másrészt egyáltalán nem biz
tos az, hogy jövőre is ilyen ma
gas lesz a vízdíj - tette hozzá 
Krenner Róbert. A díjat a jelen
legi tarifarendszerben az előző év 
eredménye alapján állapítják 
meg, és nem biztos, hogy jövőre 
is a mostani kedvezőtlen és pénz
tárcábavágó Összeg alakul k i . Az 
is lehetséges, folytatta Krenner 
Róbert, hogy sikerül bevezetni az 
egységes tarifarendszert. 

A helyi lakosok - derült ki az 
est folyamán többször is felerő
södő morgásból - mindebben 
nem nagyon bíznak. Az sem iga
zán vigasztalja őket, hogy van az 
országnak olyan fertálya is, ahol 
a kétszáz forintot is túllépi a víz
díj, két kérdésre szerettek volna 

. választ kapni: 
Vönöckön miért annyi, 

amennyi, valamint arra, hogy 
miként lehetne olcsóbb meg
oldást találni? Előbbire ugyan 
kaptak választ, ám azt senki sem 
tudta megmondani: hol rejtőzik 
az a hőn áhított „olcsóhb megol
dás"? 

Kiss Veronika 
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Celli diáksikerek a tanulmányi versenyeken 
G A Y E R I S K O L A 

A tavaszi szünetben rendezték 
Szombathelyen a Kalmár László 
matematikaverseny megyei dön
tőjét. A résztvevők közül kiemel
kedő teljesítményt nyújtott há
rom tanulónk. Eredményeik év
folyamonként a következők: 7. 
évfolyam: Pintér Milán 7. b osz
tályos tanuló 2. helyezett, felké
szítő tanára: Szilvágyiné Laczi 
Éva. 3. évfolyam: Mesterházi 
Sándor 3. c osztályos tanuló 3. 
helyezett, felkészítő tanára: Se
bestyén Lajosné. 6. évfolyam: 
Varga László 6. c osztályos ta
nuló 10. helyezett, felkészítő ta
nára: Szilvágyiné Laczi Éva . 

A Kaán Károly Országos Ter
mészet és Környezetismereti ver
senyen immár hagyományosan 5. 
alkalommal vettünk részt. A ver
seny céljai közt szerepelt: tájé
koztatás a természetről, a termé
szetvédelemről, a természeti kin
csek védelméről, a természeti 
emlékek gondozásáról. A megyei 
döntőt a Paragvári Általános Is
kolában rendezték meg, külön az 
ötödikes és a hatodikos tanulók
nak. Az írásbeli feladatok mini
mális része a környezetismeret, 
illetve a biológia tananyagra 
épült, nagyobb része a Természet 
Búvár folyóiratban rendszercsen 
közölt ismeretekre. 

Iskolánk tanulói a következő 
helyezéseket érték cl: Németh 
Mátyás 5. o. 7. helyezés, felké
szítő: Tó th Is tvánná, Szabó 
Zoltán 6. o. 10. helyezés, felké
szítő: Kiss Ö d ö n n é , Sebestyén 
Bálint 6. o. 12. helyezés, felké
szítő: J a n k ó Zo l t ánné , Kre i f 
Noémi 5. o. 15. helyezés, felké
szítő: Tó th I s tvánné . 

Az alsó tagozatosok matema
tika tanulmányi versenyének te
rületi fordulóján Bedy G e r g ő , a 
Gáycr Gyula Általános Iskola 4. 

Mesterházi Sándor 

a osztályos tanulója bejutott a 
megyei döntőbe. A technika tan
tárgy tanulmányi versenyének 10 
fős megyei döntőjébe került 
Horvá th Róber t 7. b osztályos 
tanuló. Felkészítő tanárok: Pálné 
Horvá th Katalin és Kondics 
Balázs. 

E Ö T V Ö S I S K O L A 

A Kalmár László megyei ma
tematikaversenyen az 5. osztá
lyosok között Mogyoróssy Bo
tond 5. helyezést ért el. Felkészí
tő tanára: Mes te rházy ErnŐné. 
A 6. osztályosok között Lócsi 
Levente Vas megye legjobbja 
lett és 1. helyet szerzett. Felké
szítő tanára: Nagyné Horvá th 
M á r i a . A 8. osztályosok, illetve 
a slruktúraváltó gimnáziumok 
megfelelő évfolyamainak tanulói 
között Mogyoróssy Jú l ia ért cl 
1, helyezést (Berzsenyi Gimnázi
um). Felkészítő tanára: Karád i -
né Pup Ilona. 

B E R Z S E N Y I G I M N Á Z I U M 

Mintegy tizenkét esztendővel 
ezelőtt művelődéstörténeti vetél
kedőt indított a celldömölki Ber
zsenyi Dániel Gimnázium Ki tud 

Varga László 

töbhet Magyarországról? címmel 
a megye gimnazistáinak. Idén 
május 7-én 6 középiskola képvi
seltette magát a versenyen 4-4 
fős csapattal. Ezúttal - a gimná
zium jubileumi évében stílszerű
en - Berzsenyi és kora volt a ve
télkedő témája. 

Az érdekes és színvonalas ver
seny győztese a szomhathelyi 
Premontrei Gimnázium csapata 
lett a cclldömölkiek előtt. A har
madik helyet a szomhathelyi 
Nagy Lajos Gimnázium szerezte 
meg. Ezzel a vetélkedővel egy-
időben egy idegennyelvi fordítói 
verseny is zajlott az iskolában. 
Egy rövidebb - angol, német és 
orosz nyelvű - novella fordítása 
volt a feladat. Az angol és a né
met nyelvű fordítás első helye
zettje Portschy T a m á s , az orosz 
nyelvűé Kondics Marianna lett. 

F I Z I K A V E R S E N Y 

Névadója emléke előtt tiszte
legve megyei fizikaversenyt ren
dez az Eötvös Loránd Általános 
Iskola május 23-án 14 órai kez
dettel az általános iskolák 7., 8,, 
valamint a struktúraváltó gimná
ziumok megfelelő évfolyamai 

Pintér Milán 

számára. A verseny előtt Név
adónk Eötvös címmel hagyo
mányápoló kiállítás nyílik Dala 
József anyagából, mely a híressé 
vált sághegyi kísérlet körülmé
nyeit, majd annak utóéletét, az 
Eötvös-kultuszt és a nevét viselő 
iskolát hivatott bemutatni. A ren
dezvényen részt vesznek az Or
szágos Geofizikai Egyesület, az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
valamint a Vas Megyei Fizikai 
Társulat vezetői. A rendezők ez
úton szeretettel meghívják az in
tézmény volt tanárait, diákjait a 
kiállításra, mely a maga nemében 
azért is különleges, mert Dala Jó
zsef ezen értékes gyűjteménye az 
Eötvös iskola tulajdonába kerül. 

Az Eötvös is 
szerepelt 

A k ó r h á z j a v á r a rendezett 
jó tékonysági estről készült , a 
legutóbbi l a p s z á m u n k b a n 
megjelent tudós í t ásunkból saj
nála tosan kimaradt az Eötvös 
iskola neve. Elnézést k é r ü n k az 
ér in te t tektől . 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Házasság: Nagy Miklós és Kiss Katalin, MolnárZsoll 
és Kóbor Erika Mária, Horváth Zsolt és Baranyai 
Teodóra, Szakos Zsolt Gábor és Ferenczi Krisztina 
Csilla, Kovács Csaba Norbert és Wekszli Edina. 
Születés: Komáromi Ferenc és Baranyai Beáta Ágo-
la leánya: Vivien, Sebeslyén Sándorés Rokk Zsuzsan
na leánya: Evelyn, Fülöp Aliila Kálmán és Kiss Ildikó 
leánya: Klaudia, Horváth Attila és Sebestyén Ildikó 
leánya: Kámicn, Vizi Róhcri cs Tánczos Krisztina 
leánya: Vanessza, Nagy I-ászló és Csizmazia Tünde 
leánya: Bernadett, Németh Roland és Baranyai Tímea 
fia: Balázs, GyőrtTy Péler János és Ambrus Márta 
Gyöngyi fia: Róbert Péler. Farkas Tibor és Sári I len-
riella fia: Patrik Richárd. Gálik Tamás és Kasza Ber
nadett Anna leánya: Dorina. 
Halálozás: Sebestyén Sándor, Horváth Lajos, Csorba 
1-ászlóné sz. Siklódi Zsuzsanna, Péter Imréné sz. Deés 

Lujza, Bagics Zoltán, Szabados Ferenc, Bencze Ist
vánné sz. Horváth Margit, Ilujber Józscfné sz. Góczc 
Etelka, Szabó István. 

KENYÉRI 
Szülelés: Balogh József és Pál Zsuzsanna leánya: 
Evelin. 
Halálozás: Rozinán Ernő". 

HOltA 
Születés: Németh Zsoll és Kovács Adél leánya: Flóra 
Viktória, Unka Tamás és Horváth Beáta leánya: Beáta. 

KÉMEN ESMAGASI 
Születés: Ekler Tivadar Ákos és Németh Ildikó le
ánya: Dorina, Balogh Sándor és Károlyi Ibolya fia: 
Szilárd, Jordaniis Kns/iián Ákos cs Józsa Marianna 
leánya: Marianna. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Neszvecskó Péter Sándor és Varga Irén le
ánya: Dóra Fanni, Müllner Tamás és Simon Csilla 
Nóra fia: Tamás. 

OSTKEY ASSZON YFA 
Születés: Laki Norbert és Szele Aliz fia: Patrik. 

SZERGÉNY 
Születés: Gersei Sándor László és Fazekas Aranka 
leánya: Tamara. 

VÖNÖCK 
Születés: Nagy Béla Péter és Oláli-Tóth Ágnes Edit 
leánya; Nárcisz Nóra. 

PÁPOC 
Születés: Csiszár László és Ács Terézia fia: Zsolt. 

NAGYSIMONYI 
Halálozás: Péntek Ferencné sz. Horváth Inna. 

EGYHÁZASHETYE 
Halálozás: Szabó Imréné sz. Balogh Mária, Imre Vil
mos GyőzÖ, Helyei Károly. 

N EM ESKER ESZTÚR 
Halálozás: Band lászlóné sz. Milfait Ilona. 

KEMENESSÖMJÉN 
Halálozás: Kemendi Sándor. 

KÖCSK 
Halálozás: Frankovics János. 

KÉMEN ESPÁLFA 
Halálozás: Rosta Ferencné sz. Rosta Irén. 
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ASZTALITENISZ 
CVSE-MÁVÉPCKLI^-Szécheny i Főiskola 15:3 
Győr, NB Il-es férfi a s/t ali tenisz-mérkőzés 
Az utolsó fordulóban a cclliek fölényes győzelmet arattak az NB 

IMől búcsúzó főiskolások ellen. 
Győz: Molnár Balázs (4), Nyirő József, Máthé Gyula, ö l bei Péter 

(3-3). a Molnár-Nyirő és a Máthé-Ölbci páros. 
M o s o n m a g y a r ó v á r - C V S E - M Á V É P C K L L I I . 
Mosonmagyaróvár. NB III-as férfi mérkőzés 
Küzdelmes mérkőzésen, és Tamás László kiemelkedő játékával 

sikerült az egyik pontot elhozni az esélyesebb óváriaktól. 
Győz: Tamás László (4), Tekét Attila (2), Balázs Gyula (2) és a 

Tamás-Balázs Gy. páros. 
M Á V É P C E L L - P á p a 11:7 
Pápa, NB III-as férfi mérkőzés. 
Nagy küzdelemben, de magabiztosan fektette kétvállra a cclli gárda 

a hazaiakat. 
Győz: Tamás László, Tekét Attila (3-3), Szabó Ferenc (2), Balázs 

Gy. (1), a Balázs B.-Tcket és a Tamás-Balázs Gy. páros. 

* • 

Ötpróba 
Fiúk - csapat: 1. Eötvös L . 

3125 pont, 2. Gayer Gy. [. 3070 
pont, 3. Gayer Gy. I I . 2624 pont; 
egyéni: 1. Kelemen Attila 716 
pont, 2. Sali Ákos 650 pont. 3. Tu-
boly Miklós 648 pont. 

L e á n y o k - c s a p a t : 1. Eötvös L . 
Ált. Isk. 3047 pont, 2. Boba Ált. 
Isk. 1828 pont; egyéni: 1. Szomor-
kovits Lilla 686 pont, 2. Kustos Ju
dit 597 pont, 3. Hendc Anikó 569 
pont. 

A 14 városi, illetve városkör
nyéki általános iskolából csak 4 
képviseltette magát, pedig ezen a 
versenyen felmérhető lett volna, 
mennyit fejlődött egy-egy iskola 
csapata. A távolmaradás sok kér
dést vet fel... 

BOCZKO 
LÁSZLÓ 

kereskedő 

9500 Cel ldömölk , 
Út törő u. 2 1 

Tel.: 06/20/534-996 

• Víz- és 
központifűtés
anyagok 

• Fajanszáruk, 
PVC-csövek, tükrök 

• Csapok, 
csaptelepek, 
csempék, járólapok 

Meghívó 
jótékonysági rendezvényre 

A Vas Megyei Mozgássérültek celldömölki 
helyi csoportja tisztelettel meghívja és szere
tetlel várja Önt és kedves családját a Kemenes
aljái Művelődési Központban 1997. június 7-én. 
szombaton 17 órakor kezdődő jótékonysági ren
dezvényünkre. 

Belépődíj: egységes helyárak ~ 100 forint. 
A műsoron fellépnek: 
- Városunk iskolái, színjátszó körei 
- Zeneiskola növendékei 
- 1. sz. Idősek Klubja énekkara 
- AE-klub színjátszó köre 
- A kemenesmagasi népdalkör és citerazenekar 
A belépőjegyek árából a mozgássérült helyi 

csnport kiadásait szeretnénk biztosítani. 
Belépőjegyeket a mozgássérültek klubjának 

irodájában (Celldömölk. Hámán Kató u. 2.) és 
Rákóczi Elemér játékboltjában (Celldömölk, 
Sági u. 6-8.) lehet vásárolni. 

Mindenkit nagy szeretettel vár a helyi cso
port vezetősége. 

Halpert Jcnoné 

Eötvös-CVSE-Antók Nyomda labdarúgókupa 
Az Eötvös Loránd Általános Iskola tavaszi 

rendezvényeinek sorozatában április 30-án ke
rült megrendezésre a szokásossá vált labdarúgó-
kupa, melyre az idén soha nem tapasztalt érdek
lődés mellett került sor. 

A küzdelmek négy korcsoportban 30 (!) csa
pat részvételével folytak, s nem csak a laikusok, 
de a szakértők szerint is nagyon színvonalas 
küzdelmet hoztak. Mindezeken túl az is Örven
detes volt, hogy az Eötvös iskola csapatai szép 
helyezéseket szereztek a nagyhatalomnak szá
mító sárvári iskolák mögött, mely jó előjelnek 
tekinthető az iskolában most céltudatosan útjára 
indított utánpótlás-nevelés jövőjét tekintve. 

Eredmények: 
I . A korcsoport: L Gárdonyi, Sárvár, I I . Ná-

dasdy. Sárvár, I I I . Eötvös, Celldömölk. Leg
eredményesebb jálékos: Stieber Zoltán, Ná-
dasdy. Legtechnikásabb játékos: Balogh Zsolt, 
Eötvös. Legjobb kapus: Németh Tamás, Ná-
dasdy. 

I . B korcsoport: I . Gárdonyi. Sárvár, I I . Ná-
dasdy. Sárvár, I I I . Eötvös, Celldömölk. Leg

eredményesebb játékos: Sinka Gábor , Gárdo
nyi. Legtechnikásabb játékos: Németh Zoltán, 
Gárdonyi. Legjobb kapus: Molnár Zsolt, Ná-
dasdy. 

n. korcsoport: I . Szt. Imre, Jánosháza, I I . 
Batthyány, Jánosháza, I I I . Berzsenyi L., Celldö
mölk-Alsóság. Legeredményesebb játékos: 
Gyürüsi Zsolt, Berzsenyi L . Legtechnikásabb 
játékos: Boda Péter, Berzsenyi L . Legjobb ka
pus: Tarczy Pál, Eötvös. 

ÜL korcsoport: I . Gárdonyi, Sárvár, I I . Eöt
vös, Celldömölk, I I I . Kemenesmagasi. Legered
ményesebb játékos: Vincze Gyula, Gárdonyi. 
Legtechnikásabb játékos: Tóth Toki Gábor, 
Gárdonyi. Legjobb kapus: Magyarosi Gergely, 
Eötvös. 

A kupa szervezői ezúton mondanak köszöne
tet a CVSE-Antók Nyomda egyesületnek a 
megrendezéshez nyújtott segítségért, s az iskola 
mindazon volt diákjainak és barátainak, akik a 
játékvezetést a kupa napján felajánlásként, ba
ráti szívességből elláttak. 

RL 

A REGAM KFT. 
M h 9 

keres 
napi 4 órás 

munkaidőben 
megbízható 
takarítónőt 

35 éves 
korig. 

J E L E N T K E Z N I : 
személyesen 

m u n k a i d ő b e n . 

C ím: 
Cel ldömölk, 
Sági u . 24. 

A Berzsenyi-hét programja J) MÁRVÁNY 
Május 26. (hétfő) - 8.30: Megnyitó. 9 órától: Megemlékezés a 

Madarak és fák napjáról. Képzőművészeti és egyéb kiállítások meg
nyitása, díjátadások. Ady Endre irodalmi pályázat díjkiosztója. 10 
órától: Gyalogos és kerékpáros túrák - osztálykeretben. 

Május 27. (kedd) - 8 órától: Labdarúgó Sághegy Kupa mérkőzései 
az iskola kézilabdapályáján és a tornacsarnokban. 

Május 28. (szerda) - 9 órától: „Maradunk - Megyünk" - a 8. 
osztályosok búcsúmérkőzései kézilabdában és labdarúgásban. 10.30: 
Az osztrák Naudau iskola tanulóinak fogadása. 14 órától: Tanár-Diák 
mérkőzések kézilabdában és labda rúgásban. 

Má jus 29. (csütör tök) - 7.30: Az év osztálya verseny eredmény
hirdetése. 14.30: Napközis kiállítás megnyitása, majd gyermeknapi 
megvendégelés az SZM részéről. 

Május 30. (péntek) - 17.30: Az. Alsósági tavaszi napok megnyitója. 
Május 31 . (szombat) - 9.00: Ügyességi és váltóversenyek az iskola 

kézilabdapályáján. 10.00: KRESZ ügyességi és tesztmegoldó verseny. 
J ú n i u s 1. (vasá rnap) - 7.00: Birkózóverseny a tornacsarnokban. 

16.00: „Mozdulj!" - szülő-diák közös váltóversenyek a tornacsar
nokban. 

MUNKARUHA, 
C S E M P E , JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólapragasztók. 

Szeretettel várjuk 
\ kedves f 
A vásárlóinkat! L 
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^SPORT ^eredmények - események ^SPORT <0-

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

CVSE A N T O K N Y O M D A - U r a i ú j f a l u 5:1 (4:0) 
1200 néző. Gólszerzők: Dobány 2, Kelemen. Molnár, Pécz. 
Kemenesalja-TRIKA I k e r v á r 6:2 (1:0) 
Vönóck, 200 néző, vczctle: Mészáros. 
Kemenesalja: Zseli - Sebestyén, Princzcs, Szálai (Jánosa), Huszár 

(Németh T.) - Vincze, Varga, Rúzsa, Fenyő (Szántó) - Gulyás, Fűzfa. 
Edző: Marsai József. Hetven percig egyenlő ellenfél volt a vendég
csapat, aztán jöttek a vönöcki gólok. G: Fűzfa (2), Gulyás, Rúzsa. 
Vincze. Szántó, illetve Bcjczi, Horváth. 

Csepreg-Kemenesalja 2:0 (1:0) 
Vönöck, 300 néző. vezette: Vörös. 
Kemenesalja: Zseli - Sebestyén, Princzcs, Szálai, Huszár - Vincze, 

Szántó (Jánosa), Horváth. Fenyő (Németh T.) - Gulyás, Varga. Edző: 
Marsai József. 

A vönöcki csapat lelketlen játékának egyenes következménye volt 
a vendéggyőzelem. G: Szélest, Gyurácz. 

M E G Y E I I I . O S Z T Á L Y 

Szergény-H egyfalú 1:1 (1:0). 
Az első félidő játéka után Bcrecz szabadrúgás-góljára a vendégek 

a mérkőzés végén válaszoltak. G: Berccz. illetve: Takács. 
J á n o s h á z a - B ő 1:0(1:0). 
A jánosháziak a mérkőzés elején lőtt góllal szerzett előnyüket meg

őrizték, és ez 3 pontot hozott nekik. G: Markos. 
Nagys imonyi -Gérce-Vásárosmiske 1:1 (0:0). 
Küzdelmes mérkőzésen a simonyiak közelebb álltak a győzelem

hez. G: Gosztola, illetve Major. 
Rábapaty-Ost f fyasszonyfa 2:2 (1:0). 
A gyenge bíráskodás mellett ideges légkörben lejátszott mérkőzé

sen a hazaiak játszottak fölényben. G: Tóth Z., Piros T., illetve Hajba, 
Laki. 

Szeleste-Kemenesmagasi R é m u s - H ú s 2:1 (0:1). 
Izgalmas, jó iramú mérkőzésen a szerencsésebb csapat győzött. G: 

Rozmán R., Enzsöl, illetve Boros. 
Kőr i smen t i - J ánosháza 1:0 (0:0). 

Küzdelmes mérkőzésen a kevés helyzetből a hazaiak egyet kihasz¬
náltak, és ez 3 pontot jelentett számukra. G: Király. 

R á b a p a t y - K e m e n e s m a g a s i - R é m u s Hús 1:0 (1:0). 
A hazai csapat megérdemelten győzött. A Magasi gyors egymás

utánban a második mérkőzését vesztette el. G: Tóth Z . 
Nagys imonyi-Bő 2:1 (1:0). 
Megérdemelten nyert a sok helyzetet kidolgozó hazai csapat. G: 

Gosztola, Asbóth. illetve Hajós. 
Sze rgény-Hegyhá t SE 7:1 (4:0) 
A korrekt játékvezetés mellett lejátszott mérkőzésen csak a gól

arány volt kérdéses. G: Bcrecz (3), Piri, Elek, Figerl, Szabó, illetve 
Joó. 

K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 

Csénye-Egyházashe tye 3:1 (1:1). A hazai csapat a szokottnál 
gyengéhben játszott, de végül is megérdemelten nyert. G: Fazekas 
(2), Szahó, illetve Takács L . 

Kenyér i -Alsóság 2:2 (1:0). Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen a 
hazaiak közelebb álltak a győzelemhez. G: Mesterházy, Kövi, illetve 
Kolompár, Mészáros. Kiállítva: Svedics, illetve Nagy. 

Sitke-Nemeskocs 2:1 (1:0). Forró hangulatú találkozón sok volt 
a kihagyott gólhelyzet a sárga lap és a téves ítélet. G: Farsang (2) 
illetve Farkas. 

B o b a - C s ö n g e 4:2 (2:0). Nehezen vívta ki a győzelmet a hazai 
csapat a sportszerűtlenül játszó vendégcsapat ellen. G: Horváth I . , 
Porkoláb L. , Antal, Porkoláb K. , illetve Csejtei, Kiss. 

Izsákfa-Simaság 1:1 (1:0). Színvonalas, kemény mérkőzésen 
igazságos döntetlen született. G: Horváth L. , illetve Sábián. 

Csénye-Kenyer i 2:1 (1:1). Kiegyenlített első félidő után az utolsó 
percekben fejesgóllal nyert a Csénye Kenyériben. G: Dénes, illetve 
Kövi. 

Egyházashe tye-Mersevó t 0:1 (0:1). A hetyeiek kihagyták a hely
zeteiket, a merscick belőttek egyet, és nyertek. G: Szabó. 

Alsóság-Sitke 1:0 (0:0). A sok hibával játszó silkeiek ellen a 
hazaiak kihasználták egyetlen gólhelyzetüket. G: Poós. 

Izsákfa-Csönge 4:0 (2:0). A nagyobb játékerőt képviselő hazai 
gárda megérdemelten győzött. G: Kiss T. (2), Németh T., Horváth P. 

S imaság-Nemeskocs 5:2 (1:1). Jóiramú, sportszerű mérkőzésen a 
mérkőzés végén kerekedett felül a vendégcsapat a jól játszó kocsiak 
ellen. G: Sábján (2), Zeke Attila (2). Reichardt, illetve László, Bejczi. 

Területi döntőn az Eötvös leányai 
Vas megye 2. helyezettjeként lehetősége nyílott az eötvösös lányoknak 

arra, hogy az úgynevezett vigaszágon kiharcolják a területi döntőre jutást. 
Május 11-én két másik megye második helyezettjét látták vendégül, s 
izgalmas nagy csatában végül elérték céljukat. 

A három csapat körmérkőzéseket játszott. A két esélyes, a győri Gár
donyi és az Eötvös nem bírt egymással, döntetlen lett. Az Eötvös 19 góllal 
verte a Kisbér csapatát, míg a győriek csak 18 találattal értek el többet, 
így azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel lettek országos elő
döntősök a celü lányok. 

Ha megvonjuk a városi mérleget, örömmel konstatálhatjuk, hogy ilyen
formán három csapatunk érdekelt az izgalmas folytatásban. Országos elő
döntőt játszik a Gáyer iskola I I I . korcsoportos fiúcsapata, edzőjük Márczi 
Győző, az Eötvös iskola I I I . korcsoportos leánycsapata, edzőjük Molnár 
János, s az Eötvös tavalyi országos harmadik helyezett csapata, a I I . 
korcsoportos fiúk, edzőjük Süle Nándor . 

D 

A legkorszerűbb burkolatok 
a legnagyobb választékban 

Cell BAU K F T . 
Celldömölk, Épí tők útja 2. 

(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén) 
- ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT. 
- Z A L A K E R Á M I A RT. termékei, valamint 
- B A U M I T vakolatok kaphatók. 

Május 12-töl 20 000 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 
5% kedvezményt adunk! 

- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk! 

Wf Y CELLDOMOLK VAROS 
• 7 Éff ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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