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Jubileumát ünnepelte a Berzsenyi Dániel Gimnázium
A celldömölki Berzsenyi Dá
niel Gimnázium e tanévben ün
nepli fennállásának 50. évfordu
lóját. Ez alkalomból rendezlek
ünnepséget május 24-én, szom
baton a Kemenesaljái Művelő
dési Központban.
Bevezetőjében Kiss Zsuzsnnna tanárnő, a műsor házigazdája
elmondta, hogy a fel évszázad
alatt az iskola sok változáson
ment át struktúrákban és módsze
rekben egyaránt. Feladata azon
ban nem változott: a kiművelt
emberfő létrehozása, a tudo

mányok, a műveltség alapértéke
inek elsajátíttatása a diákokkal.
Mindig megfelelő útravalót adott
akár a továbbtanuláshoz, akár a
munkahelyeken való helyt
álláshoz.
A vendégeket, és a jubiláló is
kolát elsőként az Ádám Jenő Ze
neiskola ifjúsági vonószenekara
köszöntötte. Előadásukban Hándel Ünnepi zenéje csendült fel,
Orosz Sándor vezényletével.
Ezután a gimnázium irodalmi

in é t l ü

(Folytatás a 4. oldalon)

Június 7-én szentelik az új harangot
Hírül adtuk, hogy a Celldö
mölkön 1944-ben leszerelt Szent
Benedek harang helyett Csorna
Ferenc, a tragikus körülmények
közölt elhunyt Csorna János
apostoli protonotárius édesapja
új harangot öntetett.
A harangszentelés június 7-én,
szombaton délelőtt 10 órakor
lesz a római katolikus templom
előtti téren. A szertartást dr.

A MULLEX CELLDÖMÖLK
KFT.
3750 Ft-os áron
120 literes műanyag,
négyszögletes,
kerekes, fedeles

hulladékgyűjtő
edények
árusítását
megkezdte!
Érdeklődni lehet:
Müllex Iroda,
Celldömölk,
Bartók B. u. l/A
Tel.: 95/423-050
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Szendi József veszprémi érsek
végzi.
Kommentár helyett álljanak itt
Csorna Feri bácsi szavai: „Ha a
harang megkondul, mindig jelez
valamit: jót vagy rosszat. Valaki
nek a halálát, temetését jelzi, de
imára szólít, temetésre hív; szól
délben, este, és sokféle alkalom
ból. Szólaljon meg hát ez a ha
rang - a templomtoronyba való

Óriási érdeklődés

felhelyezés után - Isten dicsősé
gére, és hőn szeretett fiunk em
lékére, aki Istennek szentelte
egész életét. Papi munkája gaz
dag, az egyház számára hasznos
tevékenységben telt el a viszony
lag rövid életúton... Igazi pap
volt ő, a szó szoros és nemes ér
telmében. Ezért is váltottam va
lóra az iránta való tiszteletből
mindkettőnk akaratát."
-vl-

a pártelnök

látogatásán

Itt járt Torgyán József
Alig egy év múlva ismét - im
már
harmadszor
a rend
szerváltozás óta - a szavazóur
nákhoz járul az ország. Ahogyan
közeledik 1998 későtavasza, úgy
válik mind érezhetőbbé: ha nem
is hivatalosan, de megkezdődött
már a választási kampány. Ennek
egyik legbiztosabb jele, hogy az
országos és a megyei politika
szereplői ország-, illetve megye
járd körutakra indulnak. Nemré
gen Csurka István, a Magyar
Igazság és Élet Pártjának első
embere látogatott el Celldömölk
re, május 17-én pedig dr. Tor
gyán József, a Független Kisgaz
dapárt elnöke járt Kemenesalján.
Látogatását hatalmas érdeklődés

Jótékonysági
juniális műsor
Június 7-én 17 órakor a
Kemenesaljái
Művelődési
Központban a Mozgássérül
tek Vas Megyei Egyesületé
nek celldömölki csoportja
jótékonysági juniális műsort
rendez a kemenesaljaí moz
gássérültek javára. Minden
kit szeretettel várnak az ese
ményre.

Új rendelők
Celldömölkön

övezte: színültig megtelt a ren
dezvénynek helyt adó Kemenes
aljái Művelődési Központ szín
házterme.
A pártelnök beszéde elején le
szögezte: nem szeretne az ország
jelenlegi helyzetével foglalkozni,
ehelyett inkább a válságból kive
zető út felvázolására vállalko
zott. Az elhibázott szociálpoliti
kát tette felelőssé azért, hogy
minden évben egy kisváros né
pességével csökken Magyaror
szág lakosainak száma. Beszédé
ben többször kitért a vidék, és az
ott élők helyzetére, úgy vélte: a
kormány magára hagyta a vidé-

Évek óta állandósult beszédté
ma a város rendelőinek nem ép
pen „világvárosi" színvonala. A
jelenlegi rendelőépületek korsze
rűtlenek, kicsinyek és túlzsúfol
tak - a celli és az alsósági város
részen egyaránt.
Úgy tűnik, a nem is olyan tá
voli jövőben vége szakad ennek
az áldatlan állapotnak. Celldö
mölk önkormányzatának ez évi
pénzügyi tervében 12 millió fo
rint szerepel új orvosi rendelők
építésére.
Dummel Ottótól, a műszaki,
vállalkozási osztály vezetőjétől
megtudtuk: terveik szerint mind
a celli, mind a sági városrész

(Folylatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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Itt járt Torgyán József

(Folytatás az l.

oldalról)

kieket. Különösen igaz ez a me
zőgazdaságból élőkre. A magyar
gazdákat kedvező hitelekkel kel
lene támogatni, nem pedig mun
kanélküli segélyre kidobni sok
sok milliárd forinttal - vélekedett
Torgyán József. Bírálta a kárpót
lás megvalósult formáját is. Mint
mondta: a kisgazdapárt másként
képzelte eredetileg a kárpótlást.
Elképzelésük szerint egy bizo
nyos nagyságig visszaadták vol
na a földeket, az üzemeket az
egykori tulajdonosoknak, illetve

leszármazottjaiknak, így elkerül
hető lett volna a kárpótlási je
gyekkel kapcsolatos visszaélések
sorozata. Felhívta a figyelmet ar
ra az ellentmondásos helyzetre
is, hogy míg a vidéknek címzett
támogatásként mindössze két
milliárd forintot oszt szét a kor
mány, addig a főváros új metró
vonalának kiépítése 98 milliárd
forintot emészt majd fel.
Beszéde végén Torgyán József
kifejtette: Magyarországnak év
századok alatt elért eredményeit,
a magyarság arculatát az Európai
Unióban is meg kell Őriznie, -k
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Uj rendelők Celldömölkön
(Folytatás az I. oldalról)

gondjait megoldanák a beruházá
sok. Alsóságon a Bem József ut
cánál, az úgynevezett Fabolt háta
mögött épülne új rendelő. A hely
kijelölése nem bizonyult egysze
rű feladatnak. Korábban számos
helyszín felmerült, de végül erre,
a helyijáratú autóbusz megállójá
tól néhány méterre lévő, önkor
mányzati tulajdonú területre esett
a választás. Kezdetben, a falu
központban lévő Iparcikk bolt
került szóba. Az ötlet az alsósá
giak körében nagy tetszést ara

tott, csakhogy az önkormányzat
nak végül nem sikerült megálla
podnia az épülettulajdonossal.
A Hegyi úti helyszínen 148
négyzetméter alapterületű, két
munkahelyes rendelő épül majd.
Tervek szerint ebben az épületben
kap majd helyet a gyógyszertár,
valamint - az épület tetőterében az orvosi szolgálati lakás is.
Cellben a Sági út 6-8. szám
alatti tömbbelső merült fel meg
oldásként. Ide épülne két darab,
két munkahelyes orvosi rendelő,
a szükséges védőnői helyiségek
kel.

Ostffyasszonyfai hírcsokor
Gyógyászati s e g é d e s z k ö z kereskedés
Járókeretek, mankók, ágytálak.
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NYUGODT NYARALÁST KÍNÁL

A RENAULT
A m i t t u d n i akar az autójáról...
azt most megtudhatja

mindössze 5 0 0 forintért
MÁJUS 20. ÉS JÚNIUS 28. KÖZÖTT
SZINTELLENÖRZÉS,
TÖMÍTETTSÉG
7 pontban

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
5 pontban

KÖRNYEZETVÉDELEM
2 pontban

BIZTONSÁGI ELEMEK
8 pontban

M0T0RD1AGN0SZTI KA
3 pontban

ELLENŐRZÉSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
Fedezze f e l t o v á b b i k e d v e z m é n y e s a j á n l a t a i n k a t !
Pt fanll meflbonlHfc n f J k u l i t J l f n ú r t & t k ül. m é r í s í k nom igcnyHk J j á r m ú b j r m c l v e l e m é n e k * ajy r f r ü í r w k artm n-.U-wA
t~bból k i f o l y ó l a g • H I D I I K e n i u L l m l r k a u c r v i i nem v á l l a l t u l f e l o l ó * * ^ * ! • l e l d e r i l e l l f l i i h i b á b ó l r r r d á k i r o k i i i

MOLNÁR-MOLNÁR KFT.
Celldömölk, Tó u. Tel.: 06/60/376-416

A Vas megyei Polgári Védelmi Parancsnokság és a megyei Vörös
kereszt április 26-án rendezte meg polgári védelmi és elsősegélynyújtó
versenyét, ahol Ostffyasszonyfa csapata (képünkön) 3. helyezett lett.
A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium pályázatot
hirdetett, Jeles napok a környezet és természet védelmében" téma
körben. Az iskolánk által benyújtott pályázaton 30 000 forintot nyer
tünk, amiből egy-egy nyír- és hársfát ültetett el minden osztály és
azok gondozását, ápolását vállalta.

^
Mozgalmas félév
a református gyülekezetnél
Számos és igen változatos
munkáról értesülhettünk a refor
mátus egyházközség körlevelé
ből. Januárban a hagyományos
ökumenikus imahét mellett igen
sikeres bált is szerveztek. A kö
vetkezőhónapban Sonja Schwab
német evangélikus diakonissza
tartott
előadást
a
szere
tetszolgálatról. Márciusban hat
teológus volt a vendég dr. Szűcs
Ferenc professzor vezetésével.
Megismerkedtek a környékkel,
megnézték az épülő sárvári gyü
lekezeti központot és igét hirdet

tek a szórványokban. Áprilisban
Ópusztaszerre látogattak a gyüle
kezet tagjai. Említsünk néhány
eseményt a közeljövő történései
közül is. Június 20-a és 22-e kö
zött a Dunakanyarba látogat a
gyülekezet. Az úticél Esztergom,
Visegrád és Szentendre. Június
23-27 között a Zalaegerszeg
melletti Kávás kulcsosházban el
ső alkalommal szerveznek hit
tantábort közösen a sárvári gye
rekekkel. A fiatalok egyhetes tá
borozása az idén Zsclickifaludon
lesz július 14-étől 20-áig.
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Fából faragott csodák a KMK-ban
A gimnázium 50 éves jubileu
ma adta az apropót Polgár Oli
vér számára, hogy a cclli közön
ség elé tárja több mint ölvén da
rabból álló kollekcióját. A Buda
pesten élő és alkotó művész (bár
ezt a titulust nem szereti) Tüske
váron született, majd Celldömöl
kön érettségizett. Ennélfogva egy
kicsit celldömölkinek érzi magát.
El is hisszük neki, hiszen a kiál
lítás megnyitóján több hajdani
osztálytársa köszöntötte, akiket ő
leplezetlen Örömmel szorított
magához.
A tárlaton látható alkotások
ban szinte mindenfele fát fel
használt a kőrisfától a barackfá
ig. Paraszti ősei falun éltek, föl
det műveltek, télen azonban fa
kitermeléssel foglalkoztak. így
került Ő korán kapcsolatba a fa
anyaggal, a fát megmunkáló esz
közökkel, amelyekkel
egyre
ügyesebben bánt. Számára néme
lyik farönk vagy gyökér már
megmunkálatlanul is alakot öl
tött, valamiféle emberi formát
vesz fel. Ezeket a „látomásokat"
ügyes kézzel valósággá varázsol
ta.

Olvasólámpánál
Felnőtteknek
- Pat Conroy:
Hullámok hercege

Figuráinak arca végül is jelleg
telen.
A mozdulatok, a megalkotott
pózok annál beszédesebbek.
Munkáiban az egyéni látásmó
don át is érződik az általa meg
munkált anyag iránti tisztelet és
alázat...
A K M K galériája csaknem
szűkösnek bizonyult a kiállított

anyag számára, de végül is sike
rült mindent úgy elhelyezni,
hogy ezt ne érezzük.
A kiállítást - amely június 28áig tekinthető meg - Terebessy
L. Föld képzőművész, a Függet
len Magyar Művészek Országos
Szövetségének elnöke ajánlotta a
közönség figyelmébe.
V.L.

Pályázati felhívás
A Vasi Honismereti Egyesület és a Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége pályázatot hirdet
Lakóhelyünk, településünk rejtett értékei címmel
A pályázat célja, hogy segítsen felderíteni, számba venni azokat a kevésbé ismert, vagy nem kellően
tudatosult helyi kulturális, természeti, történelmi értékeket, helytörténetileg fontos tárgyi emlékeket, épü
leteket és egyéb objektumokat, amelyek ma még megmenthetők, és amelyek gazdagíthatják a falu, az
adott település érléklellárát, és növelhetik idegenforgalmi vonzerejét.
A pályázat mind a szellemi, mind a tárgyi érlckfeltárást és értékőrzést ösztönözni kívánja a következő
témakörökben:
1. Helyi értékleltár készítése, amely adott település kevésbé ismert, tárgyiasult történelmi, helytörté
neti, kulturális, természeti és idegenforgalmi értékeket, vagy ezek valamelyikét tárja fel pontos és hiteles
leírást adva ezekről.
2. Kevésbé ismert, a nyilvánosság előtt jórészt rejtve maradó helyi, szellemi értékek leírása (beleértve
a szokásokat, hagyományokai, sajátos helyi ünnepeket, gasztronómiát stb.) és javaslat ezek továbbélésé
nek, megmentésének, hasznosításának lehetőségeire.
3. Idegenforgalom, turizmus másképpen.
a) Néhány napos komplex program megtervezése, összeállítása a településre látogatók, érdeklődő
turisták számára, amely maximálisan a helyi sajátosságok, látnivalók és értékek megismertetését segíti.
b) Javaslat, tématerv helyi kiadvány, ajánló katalógus, prospektus, leporelló stb. tartalmának, anyagának
összeállítás álioz.
Pályázatot nyújthatnak be magánszemélyek, családok, és egyéb közösségek, intézmények. A pá
lyázat jeligés! A pályázó nevét és pontos címét tartalmazó, zárt borítékot kérjük mellékelni. Terje
delmi korlátozás nincs.
DÍJAZÁS: Témánként: I - I I - I I I . díj, valamint oklevelek, különdíjak kerülnek átadásra.
(Ifjúsági és felnőtt kategóriák)
A pályamunkákat 2 pldányban kérjük benyújtani az alábbi címre:
•

VASI HONISMERETI EGYESÜLET
9700 Szombathely, Ady tér 5.
Határidő: 1997. november 15.
Az eredményhirdetés 1998. január 31-ig megtörténik.
A meghirdetők fenntartják a jogot a pályamunkák hasznosítására, kiadványokban való megjelentetésére.

Családregény, lélektani
regény és szerelmi történet
ez a sikerkönyv. Hordozza a
bestsellerek értékes jellem
zőit, olvasmányos és izgal
mas, ugyanakkor mentes az
unalomig ismételt esemé
nyektől, a sekélyes jelle
mektől. Pat Conroy megis
mertet minket a Wingo csa
lád tagjainak kapcsolatával,
a lelki megrázkódtatások
okaival és következményei
vel, Dél-Karolina és New
York különböző életformái
nak hatásával. Emberi kap
csolatok hullnak szét, majd
újulnak meg végigjárva az
egymásratalálás útját. Min
denki máshol, másban keres
menedéket, a szeretetet ke
rülve a magány oltalmába
húzódnak, de megtanulnak
sebeikkel együtt élni. Áldo
zatok árán, de eljutnak Ön
magukhoz, egymáshoz. Sa¬
vannah, a feminista költőnő,
Luké, a forradalmár garnélarákhalász és Tom, a futball
edző történetét kísérhetjük
figyelemmel ebben a lebilin
cselő regényben. Megfilme
sített változatát Oscar-díjra
jelölték.
Gyerekeknek
- Móra Ferenc:
Aranykoporsó
Az Aranykoporsó a Kr. u.
III-IV. sz. fordulójának ha
nyatló római birodalmát, DÍocletianus császár uralkodá
sát eleveníti fel. A biroda
lom válsága azonban csak
kerete egy csodálatos szerel
mi kapcsolat kibontakozásá
nak és a mindennapok be
mutatásának. Feltárul előt
tünk Gránátvirág és Titanilla
szerelme, a fiú elete mögött
húzódó titok, a római hitvi
lág, az új vallás, a keresz
ténység terjedése. Megis
merkedhetünk a korabeli
élettel, a rabszolgák, úrnők,
tudósok
hétköznapjaival,
ünnepeivel. Az egyéni bol
dogság, a hit, az áldozat, az
örök boldogság elnyerése
vív csatát ebben a romanti
kus történelmi regényben.
Tulok G .
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/jubileumát ünnepelte a Berzsenyi Dániel Gimnázium
(Folytatás az I. oldalról)

színpadának tagjai adlak elő
olyan verseket, amelyek a tanári
pálya szépségeit és útvesztőit, a
diákélet örömeit mulatják be.
Az ünnep jelentőségéi méltató
szónokok közül elsőként Vinter
József igazgató köszönlotte a
vendégeket, az iskola egykori
és jelenlegi tanárait, az öregdiá
kokat és a mostani tanulókat,
majd röviden vázolta az iskola
történetét az alapítástól napjain¬
kig.

A gimnázium
története
Az iskola a születését társada
lmi akaratnak és össezfogásnak
köszönheti. A háború utáni évek
ben, az újjászülelés szellemében
új igény jelentkezett a városban:
a magasabb szinlú oktatás meg
valósítása egy gimnázium létre
hozásával A szervezők közül
Nádasdy Lajos református lel
kész volt az, aki legtöbbel fára
dozott a gimnázium ügyéért. Az
alapítást szorgalmazók munkáját
siker koronázta. 1946. november
23-án a kultuszminiszter leiratá
ban Celldömölki Állami Gimná
zium néven az iskohít megalapí
totta, vezetésével pedig Vass
Károlyt, a győri Révai Miklós
Gimnázium
Latin-történelem
szakos tanárát bízta meg. Segítői,
egyben a tanári kar tagjai voltuk:
Zöldág Imre, Reicher István,
Oroszlán Valéria, Károly Er
zsébet, Szomor Kelidán és
Dinkgreve Nándor.
A szervezéssel párhuzamosan
történt a diákok toborzása. Az
1947. január 9-ci alakuló érte
kezlet után január 29-én kczdle
meg működéséi a gimnázium, és
indult az első tanév 40 tanulóval.
Hagyományok nem segítettek,
de nem is gátolták a munkát. Új
idők új követelményeinek meg
felelő értelmiségei kívánt nevel
ni.
Az intézmény tndu lásálól
kezdve sikeres. Mi lehet(ett) a si
ker tilka? A tanári kar lelkiisme
retes, odaadó munkája, a tanulók
tehetsége, a korszerűség - a ha
gyományos értékek melleit. Az
iskola mindig mentes volt a szél
sőségektől, és megfelelt a kor kö
vetelményeinek.
A 60-as években a humán-reál
tagozat megszűnt, és a tantervi
reform szellemének megfelelően
a munkára nevelés lett a cél. Ez
az 1978-ban induló fakultációs

oktatással ért véget. Az 1964-65ös tanévben indultak az első né
met, matematika-fizika, bioló
gia-földrajz szakos osztályok, a
következő tanévben pedig már a
mezőgazdasági gépszerelő osz
tályt is választhatták a tanulók.
1978-ban a tagozatokat felváltot
ták a 3. és 4. osztályban belépő
fakultációk. 1980-tól ezek köte
lező választása megszűnt. A fa
kultációknak jelenleg is feladata
a továbbtanulásra való felkészí
tés, és a munkába állás segítése.
Az 1992-93-as tanévben indult a
4 éves képzés mellett a hatosztá
lyos gimnáziumi képzés, amely
nek célja, hogy a tehetséges, ko
rán érő gyerekek helyben is meg
találják a megfelelő iskoláztatási
lehetőséget.
Az elmúlt 5 év tapasztalatai
azt mutálják, hogy ez a képzési
forma hatékony a továbbtanulás
ra való felkészítésben. A gimná
zium a kezdetek óta biztosítja a
felnőttek tanulását is, először a

dolgozók gimnáziumában, majd
a levelező tagozat keretében, az
1976-77-es tanévtől pedig a
szakmunkások szakközépiskolá
jában.
A gimnázium tárgyi feltélclei
folyamatosan javultak. 11 évig
kölesöntantermekben, a legény
egylet helyiségeiben, a sport
pálya öltözőiben tanultak a diá
kok. 1958-ban, a 12 tantermes
épület átadásával megoldódtak a
tanteremgondok. Az épület az
évtizedek folyamán 17 tanter
mesre bővült, a jubileumi évben
kívülről megújult. A működés
hez szükséges tárgyi és pedagó
giai feltételek tehát adottak a to-

vábbtanulásra való felkészítés
hez, a színvonalas munkavégzés
hez.
Vinter József igazgató végeze
tül arra buzdította diákjait, hogy
használják ki az iskolai éveket,
hatoljanak minél mélyebbre a tu
dományok rejtelmeibe.
A rövid visszatekintés után
Schubert: Moment Musical című
zongoradarabját hallhatták a je
lenlévők Borsos Veronika elő
adásában.

Emléklapok
átadása
Ezután Makkos István pol
gármester köszöntötte az 50 éves
gimnáziumot, tanárait és tanuló
it, majd az iskola jelentőségéről
szólt.
Mit is jelent a térségnek a gim
názium?
Szellemi bázist, hiszen az itt
megszerzett ismereteiket a diá
kok a város javára fordíthatják.

Mit jelent a diákoknak?
Egyrészt felhőtlen diákéveket,
másrészt kitartó munkát. Ez a 4
év meghatározza, ki, milyen élet
pályát választ.
Az iskolára az egész város
büszke lehet, hiszen országos
Összehasonlításban is jól meg
állja a helyét.
Híres emberek kerültek ki pad
jaiból, de nem kisebb az érdemük
azoknak sem, akik a hétköznapi
életben állják meg tisztességcsen
a helyüket.
A polgármester végezetül ki
tartó munkát kívánt tanároknak
és diákoknak egyaránt, majd el
ismerő emléklapokat adott át az-

iskola jelenlegi'és nyugalmazott
tanárainak, alapítóinak.
Emléklapot vehetett át: T/In
ger Vendel tanár, Tima László
nyugalmazott igazgató, Németh
Lajos igazgatóhelyettes, Joó
Antalné igazgatóhelyettes, Karádiné Pupp Ilona tanár, Tóth
Irén gazdasági ügyintéző és Ko
vács Imre nyugalmazott igazga
tó. Munkájának elismeréseképp
emlékplakettet adott át a város
polgármestere Nádasdy Lajos
alapítónak, és Vinter József
igazgatónak.
Ezután Vinter József igazgató
emléklapot adományozott azok
nak a nyugdíjas tanároknak, akik
itt kezdték a pályafutásukat, és
egész életüket itt töltötték: Deák
Jenönének, Varga Istvánnak és
Varga Istvánnénak, Tóth Mar
gitnak, Gálházi Gyulának és
Szabó Alajosnak, aki ma is se
gíti az oktatást.

Jónás Márton-díjak
átadása
Az iskola öregdiákjaiból ala
kult Berzsenyi Asztaltársaság Jó
nás Márton-díjat alapított, emlé
kezve ezzel a gimnázium kiváló
matematikatanárára. A díj elnye
réséért minden önálló szellemi
munkával lehetett pályázni, a
munkákat pedig független bizott
ság értékelte, és terjesztette fel
díjazásra. A díjakat dr. Kósa
András, a Berzsenyi Asztaltársa
ság elnöke, Jónás Márton volt ta
nítványa adta át.
Könyvjutalomban részesült a
Berzsenyi Dániel Gimnázium ta
nulói közül Szabó Tibor és Hor
váth Eszter. A I I I . díjat Nagy
István, a JX díjat Vinter Krisz
tina és Makkos Dalma, az I . dí
jat pedig Horvát Eszter vehette
át. Az összteljesítményért járó
díjat Joó Balázsnak ítélte a bi
zottság.
A 411. sz. Ipari Szakmunkás
képző és Szakközépiskola tanu
lói közül Lendvai Tamás, M i l tényl Hajnalka, összteljesítmé
nyéért pedig Varga Tamás ve
hette át a díjat. Szenté Imre tanár
legfelsőbb szintű nyelvi megfor
málásértjáró díját Bed! Eszter és
Bedi Csilla, dr. Kósa András
különdíját pedig Vinter Kriszti
na és Makkos Dalma érdemelte
ki.
A műsor második részében az
István, a király című rockopera
részleteivel szórakoztatták a ven
dégeket a diákok.
Nováki Márta
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Jubileumát ünnepelte a Berzsenyi Dániel Gimnázium

Játszott egyet
a Marc-Körmend
A gimnázium 50 éves jubile
umán Bors lAszló testnevelő ta
núrnak sikerült Cellbe csalo
gatnia a Marc-Körmend ko
sárcsapatát.
A szíik teremben, ahol a pá
lya jó részét elfoglalták a né
zők, cseppet sem zavartatták
magukat a magyar bajnokság
ezüstérmesei. Játszottak egyet
a gimnazisták nagyon ügyes le
génységével, majd egymás kö
zött. Zsonglőrködtek egy kicsit,
majd bohóckodtak egy csöppet
- korántsem megalázó módon,
síit! Aztán kosárlabdázás köz

ben egyszercsak focizni kezd
tek, és lábbal, fejjel igyekeztek
kosárba juttatni a labdát, majd
megint ment minden úgy,
ahogy illik. Zsákoltak, ziccereztek, eldugták a labdát... A
közönség láthatta, hogy milyen
kedves-aranyos gyerekek tud
nak lenni ezek a 200 centis
óriások, ha arról van szó. A be
mutatójáték után pedig bizo
nyították az állóképességüket,
már ami az autógramm-adást
illeti. Köszönjük nektek mind
ezt, Zsebéék!
-gyi
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Évkönyv a fél évszázadról

István, a király - ötödször
A Berzsenyi Dániel Gimnázium ünnepi műsorának második fe
lében az István, a király című rockopcrából hallhatott részleteket az
ünneplő közönség a gimnázium tanulóinak tolmácsolásában.
A produkció immár az ötödik előadást is megérte, és nem véletle
nül. A tizenéves amatőrök profiként énekelnek és mozognak a szín
padon. Nem kis feladatra vállalkozott a szereplőgárda, és a darab
rendezője, hiszen a dalok és táncok megtanulása kitartó gyakorlást, a
koreográfia elkészítése, a jelmezek megtervezése komoly munkát igé
nyelt.
A darab aktualitását a millccentenárium közelsége adta. Másrészt
a rockopera, mint zenei műfaj közel áll a középiskolás korosztály
hoz.
A munkálatok januárban kezdődtek a részletek kiválogatásával és
a zenei kíséretek elkészítésével, a szerepek felosztásával és a koreog
ráfia elkészítésével. Az első előadásra március elején, a diáknapon
került sor, másodízben pedig a körmendi diákfesztiválon, ahol nagy
sikert aratott. A produkció szerepelt a kórház javára rendezett jóté
konysági esten, illetve az azt megelőző főpróbán, ahol a celli iskolák
tanulói tekinthették meg.
A darab rendezője, dr. Bérdiné Stlpkovits Ildikó, a zenei kísére
teket Radányl Károly készítette. A szereposztás: István - Szabó
Tibor, Gizella - Makkos Dalma, Réka - Elekes Katalin, Asztrik Németh András, Koppány - Varga Balázs, Koppány feleségei Emin Abigél, Vass Bernadett, Varga Julietta, regős - Jakab Bar
nabás, énekes - Horváth Ferenc, Torda - Rózsi Imre. Szólót tán
coltak: Bedi Rita, Marton Erzsébet, Szelestey László, Vass Gábor.
A produkciót legközelebb augusztus 20-án, a városi ünnepség ré
szeként láthatja a közönség.
Noé

KÉSZÍTSE FEL MTZ-JÉT. IFÁ-JÁT A NYÁRI MUNKÁKRA!
AGRO EN-TA
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET
MTZ, IFA, ZETOR, TZ-4K, alkatrészek, csapágyak,
szimeringek, ékszíjak,
akkumulátorok kaphatók.
Kedvező árak, gyum alkatrészpótlás.
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.
Tel.: 06/60/376-768.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-14 óráig.
Hétvégi ügyelet, telefonügyeiét: 95/422-418.

Megjelent a gimnázium év
könyve, amely az elmúlt fél év
század történéseit foglalja össze.
A kötet tulajdonképpen több
funkciót is betölt; egyik oldalról
a hagyományos évkönyv adatait
(diákok, tanárok és gimnáziumi
dolgozók névsora, versenykróni
ka stb.) sorolja, másfelől a gim
názium történetével is kellő rész
letességgel foglalkozik, de olvas
hatunk Berzsenyi Dánielről, és
közli a tanulmányi pályázat idei
díjnyertes munkáit is.
Nehéz munka évkönyvet szer
keszteni, hatványozottan az, ha
ötven évet kell megfelelő ará
nyokban bemutatni. A Berzsenyi
Dániel Gimnázium évkönyvének
esetében sikerült megtalálni az
optimális arányokat. A Vinter Jó
zsef, a gimnázium igazgatója
szerkesztésében megjelent kötet

történeti/emlékező
részében
ügyelt arra, hogy lehetőleg min
den lényeges momentum bemu
tatásra kerüljön. így helyet ka
pott a sportélet bemutatása, az if
júsági élet szervezése, de a gim
názium alapítása körüli történé
sekről is kellő részletességgel ol
vashatunk. Ennek jó kiegészítő
je, hogy az iskola minden végzett
generációjának névsora szerepel
a kötetben. Mindezt az 1996/97es tanév részletes adatai, névso
rai követik. A kötet végén sze
replő fényképek egy-egy villa
násnyira felelevenítik az intéz
mény életének számos momentu
mát.
Jó lenne - és talán nem is ir
reális az elképzelés - , ha az isko
la 51. tanévétől kezdve minden
oktatási év végén könyv jelen
hetne meg.
gy.

BETONELADAS
Közületek és magánmegrendelők részére
a város és vonzáskörzetében kis mennyiségben is,
helyszínre történő kiszállítással,
a legolcsóbb árakon!

Telephely: Celldömölk, Kolozsvárii. 22.
Telefon: 95/420-328
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JANOSHAZA ES
VIDÉKE
TAKARÉK
SZÖVETKEZET
felújított központjában és
kirendeltségében várja kedves ügyfeleit
-

be lé leihelyezés
bankszámla-vezetés
hitelezés csökkentett kamatokkal
kedvezményes mezőgazdasági hitelek
egyéb banki szolgáltatások.

Jánosháza, Berzsenyi u. 3. Káld, Berzsenyi u. 27.
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A szőlőben

A május utolsó dekádjában lehullott csapadék és a meleg időjárás
hatására erőteljes növekedésnek indult a növényzet. Sürgős munka a
hajlásválogatás és a kötözés. A kötözésnél ügyeljünk a fürtökre, ma
radjanak szabadon, ne kössük őket a vesszők közé!
Az új ültetésit itíkéket ellenőrizzük, ha szükséges bontsuk ki a
csirkézés meglöuiődüii felső részéi, segítve a fiatal hajtás levegőhöz
jutását. Most van az ideje a zöldoltásnak. Egyszerű művelet, „szak
könyvből kiolvasva" is eredményesen lehet használni a nem megfe
lelő fajta lecserélésére, vagy érdekes fajta megszerzésére.
Továbbra is fontos művelet a terület gyommentesen tartása. Első
sorban a gyomok káros víz- és tápanyag fogyasztása miatt, de számos
kártevő és betegség is először a gyomokon telepszik meg. Gondoljunk
csak a szulák levelein megjelenő korai lisztharmalra!
Sokan fordultak hozzám az elmúlt napokban szőlőgubacsalka által
fertőzött leveleket mulatva. Az ilyen leveleken a levél színén 3-5 mm
átmérőjű gubacsra emlékeztető dudorok jelentkeznek. A levél fonák
ján, a gubacsok belsejében szürke-szürkéskék penészre emlékeztető
nemezes szőrük látszanak. Ez a kép nem azonos a peronoszpóra „penészki verődéséve 1"!
A peronoszpóra a levél színén nem okoz kidudorodást, hanem olaj
foltszerű elszíneződés!, elhalványulást. Ez az olajfolt a levél fénnyel
szembefordításával válik igazán jól láthatóvá. A gubacsatkák kártétele
kisebb jelentőségű, mini a levélalkáé és a takácsatkáé. Külön véde
kezni nem szükséges ellene, mert a levél- és takácsatkák ellen használt
szerek elpusztítják.

A gyümölcsösben
Az őszi almaszüret sikere érdekében továbbra is fontos a liszthar
mat és a varasodás elleni folyamatos védekezés, a levéltetvek és az
almamoly rajzásához alkalmazkodó rovarölőpermetezések elvégzése.
Ugyancsak időszerű a szilvamoly kártételét megakadályozni. A szilva
mellett a ringlót is ugyanez a moly „férgesíti" meg.
Júniusban a cseresznye és a meggy érése a sláger a gyü
mölcsösökben. Mindkét gyümölcsöt teljes érésben célszerű leszedni,
mert nem utóérők. mint az almatermésűck.
A szedésnél ügyelni kell a kocsányok enyhe csavarásával történő
szedésre, mert ellenkező esetben letéphetjük a következő évi termő
nyársakat. Ha pedig kocsány nélkül szedjük ezeket a gyümölcsöket,
akkor romlik az egyébként sem jó eltarthatóságuk. Szedéskor válo
gassuk is a termést. Moniliás, vagy egyéb hibás gyümölcsöt ne rak

NYÁRI VÁSÁR
AZ ÁFÉSZ 5. sz. VAS-MŰSZAKI BOLTJÁBAN
június 09-től június 19-ig.
(Géfintér5. Tel.: 420-015)
25 literes hűtőtáska
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junk a ládába, vagy kosárba, mert órák alatt továbbterjed a rothadás
az egészséges darabokra is. Napsütéses időben tegyük árnyékba a
gyűjtőedényt, mert tűző napon gyorsan „megbuggyanhat" a leszedett
meggy és cseresznye.
Most még időben van a sápkóros, rendellenesen halvány levélzet
kezelése. Fajra és fajtára való tekintet nélkül a tömörödött, levegőtlen
talajból kevés vasat tudnak a fák felvenni. Különösen igaz ez ilyen
száraz tavaszon, mint az idei volt eddig. Az egyoldalú mésztrágyázás
is okozhat vashiányt.
Jó hatást érhetünk el vastartalmú levéltrágyák, vagy komplexek
permetezésével.

A zöldségeskertben
Június elején még lehet pótolni az elmaradt palántázásokat. Külö
nösen eredményes ez a káposztafélék esetében. Friss fogyasztásra
érdemes sárgarépát, petrezselymet, babot vetni. Öntözési lehetőség
mellett eredményesen lehet most űjkrumplit termelni.
A házikertekben is egyre inkább terjed az uborka támrendszeres
termesztése. Nem szabad elfeledni, hogy a támrendszeres termesztés
nagyobb szakértelmet és nagyobb figyelmet igényel, mint a hagyo
mányos síklermesztés. Gazdagabb tápanyagellátottságot és visszapót
lást igényel a kordonos rendszer. Támrendszeres termesztésnél 3-4
db növényt számolunk négyzetméterenként. Ez a sortávolság függvé
nyében határozza meg a tőtávolságot. Az uborka számára ideális táp
anyagvisszapótlási forma a gyakori, de kis mennyiségben adott levél
trágya, vagy az öntözővízhez adott - így felhígított - kiegészítő trá
gya.
Hihetetlen nagy az uborka vízigénye! Meleg nyári napokon négy
zetméterenként 8-10 liter vízre van szüksége. Ekkor szép egyenletes
a termés, nem deformálódik. Bőséges a fajtaválaszték, van korai,
késői, szemölcsös, aprótüskés stb.
Szinte minden fajtára jellemző viszont a rendkívüli peronoszpóra
érzékenység. (Jelenleg két rezisztens fajta van a Perez F - l és a Mo
hikán F - l . Több a lisztharmat-toleráns, de nem ellenálló fajta.
A betegségérzékenység miatt permetezni kell a levélzetet is és a
termést is. Ezt a műveletet körültekintően kell megválasztani, a per
metezőszerek élelmezésegészségügyi várakozási idejét szigorúan be
kell tartani.
Évente ismétlődő panasz a háziasszonyok részéről, hogy megforr,
vagy megzavarosodik e télire szánt csemegeuborkájuk, holott mindent
ugyanúgy csináltak, mint éveken keresztül. Ilyen esetekben rend
szerint az uborkán, vagy az uborkában maradt permetszer a bűnös.
Lisztharmat ellen használható vegyszerek közül a Microthiol Special
nulla, a Rubigán 12 EC négy napos várakozási idejű.
Az uborkaperonoszpóra ellen engedélyezett készítmények közül az
Aliiette 2 napos, a Champion, a Rokkol 400 SC és a Bravó 500
3 napos, a Mikál C 64 pedig 5 napos várakozási idejú*.
Dr. Hollósy István
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A Vas Megyei Közgyűlés kemenesaljai kitüntetettjei

(2)

Baranyai Attiláné dr.
A Vas Megyei Közgyűlés öt kemenesaljai
személyt tüntetett ki az Önkormányzat Szol
gálatáért Kitüntető Oklevél és Emlékplakett
valamelyikével. Ezúttal Baranyai Attiláné
dr.-nál. Celldömölk jegyzőjénél jártunk, aki
kiemelkedő közigazgatási munkájáért kapta
az elismerést.
Megtudtuk tőle, hogy a középiskola elvég
zése után - bár egy eredményes országos kö
zépiskolai pénzügyi verseny nyomán felvéte
li nélkül mehetett volna ilyen jellegű egye
temre vagy főiskolára - másként döntött, és
Egyházashetyén, a tanácson kezdett dolgozni
gyakornokként Horváth László mellett, aki
ma Köcsk megbecsült polgármestere. Köz
ben felvették Pécsre, a jogtudományi egye
temre. Ezzel egyidőben bekerült a mélyvízbe:
kinevezték tanácstitkárnak Kissomlyóra.
1977 áprilisában került a Celldömölki Nagy
községi Tanács titkárságára. 1979-ben, ami
kor Celldömölk város lelt, gyesen volt. Hívta
a munka, és egy év gyes után visszament dol
gozni immár a városi tanácsra, ahol titkársági
osztályvezető volt egészen 1990-ig.
A sors úgy hozta, hogy a rendszerváltás
idején is éppen gyesen volt, ezúttal a kisebbik
ílával. Vele is csak egy évet tudott otthon
maradni, mert ismét szólította a kötelesség:
1991 februárjában ugyanis őt nevezték ki
jegyzőnek.
- A jegyzőséggel együtt nyakamba szakadt
az önkormányzatiság az Összes jajával-bajával. Rengeteg volt a teendő. Egyik legna
gyobb kihívás az önkormányzati vagyon ne
vesítése volt, de ugyanígy említhetném a la
kossági alapellátás megoldását is. Államigaz
gatási munkám legnehezebb szakasza ez volt.
- Melyek a ma legégetőbb feladatai?
- Az egyik legjelentősebb a város szenny
vízcsatorna-hálózatának bővítése. Néhány ut

cában még a társulások megalakítása is hát
ravan. Legközelebbi feladatainkhoz tartozik
az egészségügyi alapellátás körülményeinek
megoldása. Az orvosi rendelők építésének
megkezdése elodázhatatlan feladat.
- Úgy tudom, nem igazán sikeresek az in
gatlaneladási ügyletek...
- Nem bizony. Szinte semmi nem megy
simán. Ezek közül a Sághegy éttermet és az
Alsóságon megépített ravatalozót említem.
Szinte minden szerződéssel gond van. A
probléma abból adódik, hogy kicsi a város,
így nem igazán vonzó a befektetőknek. Míg
nagyobb helyeken több jelentkezőből válo
gathatnak, addig mi engedményeket vagyunk
kénytelenek tenni. Egyre nagyobb gondot
okoz önkormányzati szinten is, hogy évről
évre növekszik a nehéz körülmények között
élők száma. A fogadóóráimon tapasztaltak is
azt bizonyítják, hogy nagyot zuhant a lakos
ság életszínvonala. Egyre több kisnyugdíjas
kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja a la
kását sem fenntartani.
-A munkahelyi problémákat nem lehet egy
az egyben a hivatalban hagyni. Hogyan vi
szonyul ehhez a család?
- E z t a munkát nyugodt családi háttér nél
kül lehetetlen volna végezni. Hetente több
ször is előfordul, hogy 12-15 órás távollét
után érek haza. Ilyenkor nem azzal fogad a
családom, hogy hol a vacsora, hanem, hogy
itt a vacsora. Örömmel mondom el: a hét
köznapok zűrzavarában engem a családom
tart lelki egyensúlyban.
- Nyaralás, szórakozás, szabadidő?
- Tavaly Rodoson voltunk nyaralni, az
idén valószínűleg sehová sem megyünk. Bő
vítjük a lakásunkat, és ez leköt bennünket.
Ebben az időszakban sok segítséget kaptunk
és kapunk a szomszédoktól, ismerősöktől, ro-

Vajon meddig marad így?

konoktól. Enélkül nagyon nehéz lenne most
a dolgunk. Szabadidőm nem nagyon van, hisz
olyan hatalmas mennyiségű a megjelenő ren
deletek száma, és emellett nem elég a Magyar
Közlönyök áttanulmányozása, feltétlen szük
ségem van a tárcaközlönyök átolvasására is.
Ezenkívül tisztában kell lennem az állam
igazgatási ügyekben tapasztalható bírói j o g 
gyakorlattal is. Annyi a joghézag, hogy ezek
ismerete nélkül nehéz volna a munkámat
megfelelő színvonalon ellátni. Ha mégis akad
egy kis szabadidőm, azt olvasással, rejtvény
fejtéssel szoktam eltölteni.
- ön a pályaválasztás időszakában pénz
ügyi vonalon tanulhatott volna tovább. A jo
got, az államigazgatást választotta. Nem bán
ta meg?
- Nem. A férjem ugyanis pénzügyi-szám
viteli szakmában dolgozik. Látom, hogy ott
is milyen nehéz eligazodni a rengeteg új sza
bályozó között. Ma is ugyanúgy döntenék,
ahogy annak idején tettem.
Völgyi László

PÁLYAKEZDŐK FIGYELEM!
KFT.
többműszakos munkarendbe
e l h e l y e z k e d é s i l e h e t ő s é g e t kínál
fiúk é s l á n y o k r é s z é r e

betanított
elektronikai
szerelő
munkakörbe.
Számítástechnikai
ismeret és
németnyelv-tudás
előnyt jelent!
Várjuk a j e l e n t k e z ő k e t !

C e l l d ö m ö l k , É p í t ő k útja 8.
„Ostromállapot" van a Céfin téren. A „kiliantolás" óta lapzártánkig - mintegy 10 napon át semmi sem
történt. Netán valami pnihléma van a munkaszervezéssel?
Völgyi

Tel.: 9 5 / 4 2 2 - 3 5 0 / 1 9 3 m e l l é k .
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Néptánccsoport

v

Hétköznapi beszélgetés az ünnepről, a tervekről
Alig néhány hete volt, hogy a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban a jubiláló Kemenesaljái Néptánccsoportnak tapsolt a
zsúfolásig telt nézőtér. A műsorról, az est hangulatáról jelent meg
tudósítás lapunkban, de az ünnep karneváljában nem volt lehe
tőség arra, hogy a jelenlegi sikerek kovácsait kifaggassuk jelenről,
tervekről, s egy kis múltidézést is megengedjünk magunknak. Ezt
pótolandó ültünk le egy beszélgetés erejéig a csoport vezetőivel,
Ipsics Péterrel és Ipsics Erzsébettel.
- A pazar jubileumi műsor
után mi az, ami először eszetekbe
jut?
- Ipsics Erzsébet (a további
akban E.): Az, hogy nagyon jó
volt.
- Ipsics Péter (a továbbiakban
P.:) Nekem az, hogy vajon még
egyszer tudunk-e ilyen műsort
adni. Persze remélem, hogy tu
dunk, s ami a legfontosabb: azt
remélem, ez a csapat még sokáig
meg tud maradni, s az ötvenéves
jubileumot is meg tudjuk ünne
pelni. A legfontosabb pedig az,
hogy büszke vagyok, amiért
ilyen csoportunk van.
- Maradva a jubileumnál, ha
az ötvenéves buli idején még tu
dok írni, ígérem, azt is megírom!
Komolyra fordítva a szót meg
kérdezem: szerintetek mi volt az,
amitől a közönség ennyire együtt
tudott élni a szereplőkkel, az ovi
soktól kezdve egészen az idősebb
korosztályig?
- E.: Úgy érzem, a csoport
borzasztóan meg akarta mutatni,
hogy milyen jó, mennyit tud, bár
minden fellépés előtt ezt érezzük.
Ezt a jubileum miatt mindenki
nagyon várta, s nagyon sokat je
lentett a zenekar, az, ha csak erre
az estére is, de a miénk volt.
- P.: Hogy ennyire sikerült
együtt élni a közönséggel, az an
nak is köszönhető volt, hogy jól
elkaptuk az elején a fonalat, so
kat számított az ovisok fellépése,
s a nagyon jól sikerült első rész
is.
- E.: A gyerekeknek nagyon
tetszettek a számok, nagyon él
vezték, amit csináltak.
- P.: Megvalósult az, amit rég
óta sulykolunk beléjük, hogy
nem csak felmenni kell a szín
padra és táncolni, hanem akkor
jó az egész, ha belülről jön, s fel
szabadultan mindenki saját ma
gát tudja adni.
- Ugyanezt láttam én nem csak
a fiataloktól, fianem az idősebb
generációtól is. Ti ott voltatok a
színfalak mögött. Milyen volt a
generációs kapcsolat? Volt ilyen
egyáltalán? Beszélgettek? Mi
lyen volt a hangulat?

- P.: Nagyon jó. Termé
szetesen beszélgettek, az időseb
bek okítgatták a kicsiket, átadták
a tapasztalataikat, ők pedig min
den észrevételt, kritikát elfogad
tak.
- Egy bonyolult kérdést te
szek fel. Ez a nagyon fiatal cso
port, amelynek a tagjai között
szinte alig van olyan táncos, aki
a huszonöt közelében lenne, fel
tudta fogni a jubileumnak a té
nyét, magukénak erezték ezt a
dolgot?
- E.: Nagyon erezték a folyto
nosságot, nagyon bennük volt ez.
Átérezték azt is, hogy övüké a jó
folytatás felelőssége, ugyanak
kor magukénak érezték az eltelt
huszonöt évet is.
- Maradva a múltnál, azt hi
szem, tartozunk a régieknek az
zal, hogy felemlegetjük a csoport
életének fontosabb állomásait, s
a meghatározó
személyeket.
Megtennétek ezt az összefogla
lást?
- P.: Ahogy a levéltárban
megnéztem, az egész népitánc
mozgalmat Kondora István in
dította cl 1972-ben, s ő hét évig

volt itt. Őt követte Kuthy Már
ta, a Kemenesaljái Művelődési
Központ igazgatója, majd Kocsmár Gyula következett. Ő te
remtette meg azt Celldömölkön,
amit mi is szeretnénk megcsinál
ni, hiszen az ő idején csaknem
hetven táncos volt, s működött
iskolás, felnőtt és utánpótlás cso
port, és így tovább. Borzasztó ke
ményen kézben tartotta az egész
társaságot, azt hiszem, ő rakta le
az igazi alapokat. Kocsmár Gyu
la után Parais István jött 1987ben, akiről valóban elmondhat
juk, hogy igazi, komoly szakem
ber volt. Jó lenne, ha most is ko
molyabb szakmai kapcsolatban
tudnánk lenni. A jubileumi mű
sor videokazettáját el fogjuk neki
küldeni, mert szeretnénk a véle
ményét hallani. A következő cso
portvezető Horváth Attila volt,
aki csak rövid időt töltött itt, mert
kiment Erdélybe, bár aztán ké
sőbb visszatérve a keszthelyi Georgikon csoportban táncolt. Ezt
követte egy olyan időszak, ami
kor megpróbáltunk a művelődési
központon kívül létezni, s kultu
rális egyesületet alapítottunk,
mely később Balbakancs néven
ment tovább. Ekkor a csoport ve
zetője Varga János volt, majd
Horváth Győző következett.
Mindezek mellett arra is rájöt
tünk, hogy tartozni kell valaho
vá, mert színpad stb. kell. Na
gyon jókor jött Newman Ilona,
az akkori kultúrház-igazgató, aki

megkeresett minket, amiért máig
nagyon hálásak vagyunk neki,
hiszen ő bátorított, hogy szervez
zünk csoportot. Tarcziné Kővá
ri Andreával kezdtük el, s kez
detben nyolcan voltunk.
-Azóta pedig ti vezetitek...
- P.: Igen, de a terveink között
az is szerepel, hogy a folyamatos
utánpótlás-nevelés megvalósul
jon, hogy ne legyen zökkenőt
okozó generációváltás. Ennek ki
küszöböléséhez nyújtott nagy se
gítséget Bedy Csaba akkor, mikor létre tudtuk hozni a Keme
nesaljái néptáncért alapítványt,
amely állandó anyagi bizton
ságot nyújt a csoportnak. Marad
va az utánpótlásnál, szeretnénk
az óvodás mellett létrehozni iskolai és középiskolás utánpótláscsoportokat, melyek vezetését
már nem mi látnánk el, hanem a
mostani táncosok közül azok,
akik alkalmasak az ilyen feladat
ra.
- Közelebbi konkrétabb ter
vekről mondanátok valamit? Sze
replések? Magyarország? Kül
föld?
- P.: A múlt hét végén voltunk
Kőszegen egy szólótánc-verse
nyen, amely bukást hozott.
- Ez komoly?
- P.: Igen. Most már látom,
hogy a pszichés felkészítésünk
nem sikerült, nem tudták elvisel
ni azt a terhet, hogy most meg
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kell mutatniuk a zsűrinek, mi az,
amit tudnak.
- E.: Persze ebből is lehet ta
nulni, s úgy kell motiválni a gye
rekeket, hogy jövőre csak azért is
mutassák meg a zsűrinek a tudá
suk legjavát, még akkor is, ha az
lesz a zsűri elnöke, aki az idén
volt...
- P.: Van egy franciaországi
meghívásunk, melytől szintén
nagyon sokat várunk. Ez lesz a
gyerekek számára a jutalom, i l 
letve szakmai szempontból jelen
tős lesz, hogy egy komoly nem
zetközi
fesztiválon
veszünk

részt, s remélhetőleg július 14én, a franciák nemzeti ünnepén
egy hatalmas szabadtéri színpa
don több ezer ember előtt léphe
tünk fel. Fontos ez azért is, mert
a gyerekek nagyon élvezik a sze
replést s büszkék arra, hogy ők
magyarok és népitáncosok, s a
népművészetnek ezt a részét
kezdhetik magukénak tudni. Az
útnál maradva, szeretnénk meg
köszönni a támogatóinknak,
hogy erre pénzt szántak, hogy ne
künk segítettek.
- E.: Sok embernek mondhat
nánk köszönetet, de most azért
mondanék fájó dolgokat is. Bár

7*

Foglalkozások a könyvtárban

milyen műsorunkra meghívót
küldtünk az iskolák igazgatói
nak, a ritka kivételtől eltekintve
egyszer sem jöttek el megnézni a
diákjaikat, de ez elmondható a
tanárokra is. Mindezek mellett
mi ezután is fogunk meghívót
küldeni, s reméljük, egyszer csak
elfogadják a meghívásunkat. An
nak viszont örülünk, hogy a vá
ros polgárainak tetszik, amit csi
nálunk, mert általában sokan el
jönnek megnézni minket. Annak
viszont megint nem örülünk,
hogy a városi televízióban a
tánccsoport szereplései soha, de
soha nem jelennek meg, pedig a

jubileumi műsor után többen is
megállítottak minket, hogy mi
kor adja le a műsort a tv. Csak
rövid, összevágott műsorok van
nak, a jubileumot pedig fel sem
vették.
- Talán többet lennétek képer
nyőn, ha nálatok is a futball len
ne a főszereplő... Sajnos a riport
vége kisséfanyarra sikeredett, én
azért kívánok nektek sok jó sze
replést, tehetséges gyerekeket,
hogy az eddigiekhez hasonlóan
öregbítsétek Celldömölk jó hír
nevét.
R ozmán
Fotó: Szilvia

Hittanos kirándulás
Hálát adok Istennek azért, hogy alkalmakat készít arra, hogy szabad
időnket is együtt tölthessük el. Kirándulva, de feltöltekezve, pihenve,
de új ismeretekkel gyarapodva, egymáshoz és Istenhez is közelebb
kerülve, Ot magasztalva a templom falain kívül is.
A május eleji vasárnapon Isten megajándékozott bennünket szép
idővel, segítőkész, kedves szülőkkel és áldott alsó tagozatos, evangé
likus hittanos gyermekekkel. A zalaegerszegi templomban az ottani
gyülekezet idősebb és ifjabb tagjaival énekelhettünk, imádkozhattunk,
tanulhattunk együtt. „Csomagunkban" hazahozhattuk az igehirdetés
egyik fő mondanivalóját: JÉZUS MA IS SZERETNE TANÍTANI
BENNÜNKET IMÁDKOZNI!
Gyermekeink számára nagy élmény volt az ország első falumúze
umában a Göcsej különböző falvaiból ideszállított házak, pajták, va
lamint a pince, a pálinkafőző megtekintése. Talán a legérdekesebbnek
a „füstös konyhát" tartották. A Zala folyó kis hídján az eredeti helyén

A Gáyer Gyula Általános Iskola kisegítő tagozatának első osztá
lyosai rendszeres vendégei a Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermek
részlegének. A foglalkozások tematikája szervesen kiegészíti és
egyúttal színesíti az aktuális tananyagot. A képen a tanulók egy pár
perccel korábban hallott meséhez készítenek illusztrációt pedagógu
saik segítségével.
Március és április folyamán az Eötvös Loránd Általános Iskola 8.
osztályos tanulói több alkalommal ismerkedtek a városi könyvtár
gyűjteményével, ezen belül elsősorban a helyismereti állomány
résszel. Részletes tájékoztatót hallgattak meg a számítógépes feltárás
módszereiről, valamint a gyakorlatban is kipróbálhatták a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával épülő „Kemenesalja" adatbázis és a
„Vas megye irodalma" című CD-ROM nyújtotta visszakeresési lehe
tőségeket.
• bor
Fotó: Beleznay L . Erzsébet

levő vízimalom emlékeztetett bennünket a múlt század életvitelére.
Az Olajipari Múzeumban a földgáz- és kőolajkutatás történetéből
láthattunk kiállítást.
A tavasz gyönyörű látványt nyújtó útvonalán érkeztünk fel a tv-toronyhoz. 65 méter magasról az autóbuszunkat is „játekbusznak" lát
hattuk. A rövid belvárosi séta közben jól esett a „fagyizás". Hazafelé
a jeli arborétumban csodálkozhattunk rá a természet szépségére. A
rododendronok leírhatatlan látványa, a madarak csicsergése visszave
zetett gyermeket, felnőttet egyaránt Isten teremtő hatalmához, gond
viselő szeretetéhez. Figyelmeztetve mindnyájunkat, hogy Isten mind
ezt ránk - emberekre - bízta azért, hogy gondozzuk, nem pedig hogy
rongáljuk!
Kicsit fáradtan, de hálás szívvel énekeltük: ,J3ICSÉRJÜK IS
TENT"! Az éneklés és a játék közben úgy éreztük, mintha rövidebb
lett volna utunk hazafelé, mint reggel.
ISTENNEK LEGYEN HÁLA AZ EGÉSZ NAP AJÁNDÉKAI
ÉRT!
Kiss Judit
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Közérdekű levélváltás földügyekben
Az alábbiakban megfogalmazott kérdéseket egy volt földkiadó bizottság tagjai
tették föl, s azokra a Földmüvelésügyi Minisztérium Földügyi és Térképészeti Fő
osztálya adta meg a válaszokat. Az alábbiakban a levélváltást szó szerint közöljük.
A kérdések pontonként a következők voltak:
1. A temielőszövetkezeti tagoknak, a vo
natkozó rendelet értelmében járt 30 aranyko
rona értékű földterület. Ezzel szemben kaptak
37,5 A. k. értékű földet, (mivel maradt + föld
terület)
Kérdés: Jogszerű volt-e a többletföld ki
adása a rendelet értelmezése szerint? Ha nem,
akkor mi a teendő?
2. Azok a részarány földtulajdonosok, akik
a T.Sz-ben lévő, részükre kiadott földjeiket
saját költségükre kimérették, a vonatkozó
rendelet értelmében, őnekik a továbbiakban
már, a föld kiméretése után akkor sem lehe
tett volna csökkenteni a földterületüket, ha a
részarány földterület, a T.Sz. vonzáskörzeté
ben nem lett volna elegendő. Ebben az eset
ben csak a többi részaránytulajdonos rövidült
volna meg, akik nem mérették ki a földjeiket.
Ezzel szemben mivel a földterület elég volt,
s még többlet is jutott, így azok is kaptak,
akik kimérették.
Kérdés: Jogszerű volt-e részükre a többlet
föld juttatása, mivel a rendelet ilyen esetről
nem intézkedik? Ha nem, akkor mi a teendő"?
3. Azok a részarány földtulajdonosok, akik
már rég „jobblétre szenderültek s a temetőbe
pihennek, de földtulajdonnal, a földhivatali
nyilvántartás szerint rendelkeznek, kinek a
kötelessége azokat a földterületeket művelni,
amelyet birtokolnak, s a T.Sz. használatában
sincsenek? Amely területüket pedig a T.Sz.
földjáradék fejében használ, hova küldje
utánnuk a földjáradék ellenértékét? Ugyanis
nem találkoztunk olyan rcndelctértclmezéssel, amely esetleg a „Szent Péter" címét, és
fenti irányítószámát megadná.
Kérdés: Mi lesz ezen földterületek sorsa a
jövőben. (Ugyanis valószínűnek látszik,
hogyha utánnuk ezideig örökös nem jelent
kezett, már nem nagyon valószínű, hogy a
jövőben jelentkezni fog.)
Hogyan kell tehát az ilyen esetekre vonat
kozó rendeleteket értelmezni, ha egyáltalán
vannak?
4. Köteles-e elismerni a T.Sz. a részarány
tulajdonos egyén földtulajdoni jogát, attól az
időponttól kezdve, amikor a Földkiadó Bi
zottság a részére a határozatot kiadta? (Figye
lembe véve természetesen a fellebbezési idő
periódust.) Vagy pedig csak attól az időponttól
számíthatja magát a fél tényleges tulajdonos
nak, amikor az illetékes földhivatal, a Földkiadó
Bizottság határozatainak adatait egy az egyben,
valamikor esetleg évek múlva átmásolja, és be
jegyzi a telcknyilvánlartásába?
Kérdés: Hogyan kell értelmezni a tör
vényt?
5. Mikor kerülhet tényleges tulajdonába,
annak a földtulajdonosnak a földje, aki kár
pótlási liciten vásárolta a szántóföldjét, és a
térképen ki is mutatható a helye, de a való
ságban nincs meg, mert a földhivatal a licit
megtartása előtt nem készítette elő a területet
a licitre. A földet nem a T.Sz. használta, ha

nem a dűlőbe lévő magántulajdonosok el
szántották, így jelenleg csak elméletben léte
zik, a tábla közepén.
Kérdés:
Melyik
földszomszédjáéból
szántsa el a tulajdonos a megvásárolt földjét,
ha már használni szeretné, vagy ilyen esetben
legalább mennyi évet, vagy évtizedet kell
még vámia arra, hogy a földhivatal a rendelet
értelmében kötelezően kiméri?
6. Jogosult volt-e a T.Sz. olyan szántóte
rületeknek az aranykorona értékét levetetni,
és T.Sz. vagyonnak nyilváníttatni, amelyek
az egyes tagok lakóházának a területével ha
táros, és jelenleg is szántóként művelik Ezek
folytán a részaránytulajdonosok hiába kérték
részükre a földek kijelölését, mivel aranyko
rona értékük nincs, így sem a földkiadás so
rán, sem pedig kárpótlás útján nem jutottak
hozzá ahhoz a földhöz, amelyik valamikor a
házuk végében, a saját tulajdonuk volt.
Kérdés: Ilyen esetben milyen törvényes
lehetőség van a földhözjutáshoz?
7. Olyan esetben, amikor a kárpótlási lici
ten, vagy a részaránytulajdoni kijelölés során,
a földtulajdonos olyan földterülethez jutott,
amelyiknek ténylegesen alkalmazott művelési
ága nem egyezik a földhivatali nyilvántartásban
kimutatott művelési ággal, például: ha a T.Sz.
felszántotta, és szántóként művel, gyep vagy
legelőként nyilvántartott területeket.
Kérdés: Ilyen esetekben ki kérheti a mű
velési ág megváltoztatását, illetve kinek kell
viselnie a vonatkozó rendeletek szerint, az
átvezetéssel kapcsolatos költségeket?
8. Abban az esetben, amikor az egyes tu
lajdonosok birtokában, csak olyan kis földte
rület van, pl. pár fillér aranykorona értékben,
amelyek területet tekintve meg pár nr-t sem
tesz ki, nem is műveli, és legtöbb esetben
nem is tartja számon, vagy a lakóhelye is
távol van, ekkor mit tehet? Nyilván eladná
akár pár Ft-os áronis, vagy talán még térítés
nélkül is! De ki az, aki megvenné? Bizonyára
akadna ilyen földterületre vevő, főleg akinek
a földterületi szomszédságában van, márcsak
azért is, hogy a gaz onnan ne terjeszkedjen a
földjére. Viszont ilyen esetben, ha még csak
pár száz Ft-ba kerülne a vétel, a vevő szívesen
ki is fizetné, csak ami utánna következik, azt
nem vállalja senki. Ugyanis a vevőnek visel
nie kellene először is, méghogyha az adásvé
teli szerződést maga megírja is, ennek a szer
ződésnek az ügyvédi ellenjegyzését (aláírá
sát), amely a legkedvezőbb esetben is, mini
mum 3000,- Ft, majd ezután az illetékhivatal
által megbecsült illetéket, majd utolsósorban
a telekkönyvi álirás költségeit. Ilyen vevő pe
dig, aki ezeket a költségeket pár fillér értékű
föld megvételéért vállalná, Magyarországon
nincs.
Kérdés: A fenti esetekben, a vonatkozó
rendeletek lehetőséget adnak-e, kivételes el
bírálásra, illetve kedvezményes földátírási
megoldásra.

M

9. A Földkiadó Bizottságok tagjai, akik
nem fizetett hivatali szakemberek voltak, fel¬
adatukat három éven át társadalmi munkában
végezték, határozatukat hatósági jogkörrel
szentesítették, és ebbéli munkájukat nem a
fegyelmi felelősségrevonástól való félelem
diktálta, hiszen sem fizetést, sem tiszteletdíjat
nem várhattak, hanem a becsületességük, és
egyéni lelkiismeretük parancsa vezérelte Őket
munkájukban, hogy lehetőleg a falujuk
minden lakója, a részére kijelölt földdel meg
legyen elégedve. Ez egy kis faluban, ahol
mindenki mindenkit ismer, és a körülményeit
is, nem is volt olyan könnyű feladat megfe
lelni.
Kérdés: Azokban az esetekben, ahol a
Földkiadó Bizottságok határidőre befejezték
munkájukat, és határozataik ellen még egy
fellebbezés sem érkezett, elvárhatják-e, hogy
munkájukért ha már fizetést nem, legalább
valakitől köszönetet kapjanak? Erre vonatko
zóan a törvény hogyan rendelkezik? Nem kö
telezően előírva, de legalább valaki hivatalos
illetékes figyelmét felhíva: hogy Illenék!!!
Ugyanis meg kell jegyeznünk, hogy azok
a képviselő URAK, akik a földekkel kapcso
latos ügyekben, azok intézésére vonatkozóan
meghozták ezeket a törvényeket, nem min
denkiről feledkeztek meg, az anyagi vonat
kozások tekintetében. Pl. nem három éven
keresztül végzett munkáért, hanem három óra
alatt elvégzett földkimérési munkáért, ami
egy 14 ha. táblát jelentett, a törvény lehető
séget biztosított, hogy a kimérésért hetvenkét
ezer forintot elkérjenek a kimérető gazdáktól.
Továbbá, nem lehetőségként, hanem kötele
zően előírva, a törvény biztosította az ügyvé
deknek, hogy egy adásvételi szerződés aláírá
sáért (amiért meg sem dolgoztak), amelyet a
szerződő felek az előírásoknak megfelelően
maguk elkészítettek, minimum háromezer fo
rintot elkérjenek, amely megfelel három má
sodperces munkavégzésnek. (Igaz a törvény
nem aláírásnak nevezi, hanem ELLENJEGY
ZÉSNEK, hogy hivatalosabban hangozzék,
és így a szegény állampolgár mindjárt hasra
esik, s fizet mint a katonatiszt. Utána pedig
az ilyen törvények meghozása után, a tisztelt
képviselő urak csodálkozva veszik tudomásul
a Parlamentben, hogy a legkiválóbb jogi vég
zettségű rendőrök és bírók felmondanak és
elmennek ügyvédnek. Hát persze mert Ők is
rájöttek, kihasználva az ilyen törvényeket,
hogy mint ügyvédek, olyan munkának ne
vezett valamiért is pénzt kérhetnek, amiért
meg sem kell nekik dolgozni. Ugye érdekes
dolog ugyanaz a jogvégzett ember, ha
ügyész, bíró, vagy rendőr, még a saját maga
részére sem tudja megírni az adásvételi szer
ződést, de amikor átvedlik ügyvédnek, egy
szerre képes lesz még a mások adásvételi
szerződését is aláírni, sőt ne adj isten még el
is készíteni.
Megjegyzés: A 9. pont értelmezéséhez
annyit fűzünk, hogy a rendeletben biztosított
250- Ft nem fedezte általában a működéshez
felhasznált papírmennyiség, és technikai
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költségeke!, ezért a különbözei eket, a helyi
Önkormányzatok biztosították.
ö r i Dezső

Komenesmihályfa
Tisztelt Öri Úr!
A földkiadással kapcsolatosan a levelére az
alábbiakról tájékoztatom:

ket a területeket a jogutód szövetkezet mű
velheti. A földhasználat jóhiszeműhek minő
sül. A használatért a díjmegfizetés utólagos
megállapodás függvénye.
A földkiadó bizottság határozata az 1993.
évi 0. tv. 11. § (1) bekezdése szerint a rész
arány-földtulajdon helyének meghatározásá
ra érdemi határozatnak minősül.
4. .
A részarány-földtulajdonos tulajdonjoga
nem újonnan keletkező tulajdonjoga nem
újonnan keletkező tulajdonjog. A földkiadó
bizottság határozata AK alapon a fennálló tu
lajdonjogot nevesíti, azaz a földrészlet helyét
határozza meg. Ezért a földkiadó "bizottság
jogerős határozatával az egyéni tulajdonos az
adott terület tulajdonosává válik. A rész
arány-földtulajdon megszüntetés az ingatlan
nyilvántartási bejegyzéssel nem keletkeztet
új tulajdonjogot, hanem csak megállapítja,
hogy az adott földrészletnek ki a tulajdonosa.
ad

ad 1.
A szövetkezeti tagok földhöz juttatásának
szabályait az 1991. évi XXV. tv. 17. §-a tar
talmazza. A jogszabályhely szerint az erre a
célra szolgáló földalapot úgy kellett megha
tározni, hogy szövetkezeti tagonként átlago
san 30 AK értékú termőföld jusson. Ebből
következik, hogy nem tekinthető jogszerűt
lennek az ezt meghaladó AK-érték juttatása.
ad 2.
Az 1992. évi I I . tv. 25. § (3) bekezdése
szerint: „A Kpt. szerinti árverés lebonyolítása
után megmaradó, szövetkezeti tulajdonú föl
det a vagyonnevesítés szabályainak megfele
lő alkalmazásával a tagok tulajdonába kell
adni." A jogszabály a tekintetben tehát nem
tesz különbséget a részarány-földtulajdono
sok között, hogy előzőleg a sajáfköltségukön
kimérették-e vagy nem a tulajdonukat. Fen
tiek alapján nem minősíthető jogszerűtlennek
a többlet föld juttatása.
ad 3.
Az elhalálozott részarány-földtulajdono
sok esetében a polgári öröklés szabályai sze
rint kell eljárni. Az örökösök viselik az Örök
ség terheit és húzzák hasznait. Ennek termé
szetszerűleg feltétele a hagyatéki eljárás le
folytatása. Abban az esetben, ha az örökösök
személye és holléte ismeretlen, célszerű eze
ket a részaránytulajdonokat a földkiadási fo
lyamat végén egy földrészletbe sorolni. Eze

Barangolás

a Sághegy

5.
Abban az esetben, ha az árverés során vá
sárolt terület a természetben nem tűzhető ki,
mert a felosztásra kerülő tábla területébe nem
fér bele, a niegyci kárpótlási hivatalhoz kell
fordulni panasszal, függetlenül attól, hogy
mely szerv követett el hibát.

7.
A földrendező és földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi I I . tv. 13. §-ának (5) bekez
dése értelmében a részarány-földtulajdonok
kielégítésére elkülönített földalap AK-értéke
időközi változás vagy egyéb okok miatt eltér
a jóváhagyott kijelölésben meghatározott
összes AK-értéktől, azt megváltoztatni nem
lehet. Ilyen esetben a földkiadó bizottságnak
arányosan csökkentenie kellett az egyes rész
arány-földtulajdonok AK-értékét. Az egyes
kiadásra kerülő ingatlanok művelési ágának
megváltoztatására csak a földek tulajdonba
adását követően kerülhet sor. A művelési ág
mcgváltoztatását-az új tulajdonosnak kell be
jelenteni a földhivatalhoz és az ezzel járó
költségek is az új tulajdonost terhelik.
ad

ad

ad 6.

A termőföld privatizációjával (kárpótlás,
részarány-tulajdon kiadása) kapcsolatos alap
vető feladatokat a kárpótlásról szóló 1991.
évi XXV. tv., az 1992. évi I I . tv. (átmeneti
törvény) és a földrendező és a földkiadó bi
zottságokról szóló 1993. évi II. tv. határozza
meg, illetve az ezekhez kapcsolódó végrehaj
tási rendeletek. Az említett jogszabályok nem
adnak lehetőséget arra, hogy a földhasználó
vagy földtulajdonos indokolatlanul a föld
AK-értékét csökkentse, vagy megszüntesse.

kráterében

A „nagyszemű" szikla
Mindig mulat valami újat ez a
hatalmas bányamély azoknak is,
akik gyakran bejárják teraszait.
Sok mindennek neveztük mán
tátongó üregnek, antiszínháznak,
holdbéli tájnak és külön nevet
kaptak a részlelek is.
A csodálat elhiteti velünk és
másokkal is talán, hogy a bejárat
- felette hajdanán lúd ívek át - a
pokol kapuja is lehelne, előtér
ben a már omladozó legyező
sziklát láthatjuk, „kőtollai" erő
sen fogyóban. Majd a meredek
nagy szklafalak között a hollók
tanyája a melybe zuhanás félel
mét kelti, szemben a nagy kürtő
bazaltoltár lenyűgöző látványa
tárul elénk.
A képen most bemutatott szik
la a „nagyszemű" elnevezést sem
tarthatja túlzásnak. A fej magasa

Ha egy területen változás állott be, úgy azt a
földhivatal lehelyszíneli és a tényleges álla
potnak megfelelően átvezeti. Vagyis a válto
zás átvezetése nem a földhasználó bejelenté
sétől, hanem a tényleges állapottól függ.

csákószerű, közepén földig érő
orr íve nyúlik le, és leselkedő
szem tekint örök nézőként, míg
áll ez a tömb.
Mert a sziklák is meghalnak
egyszer. Az egész képződményt
tartja rendületlenül az erős kőgallér nyak, mindez csillogóan dí
szítve, amely átcsap öltöztető
zöld lepelbe, ragyognak rajta ga
lagonya-csillagok.
S ha jól szemügyre vesszük,
baloldalt egy keményarcú fejet
láthatunk, kissé háltérben, lehet
ne akár római kori megkövült ka
tona, miként Őrállóként idemercvedett!
A sziklák is „beszélnek", s ha
netán értjük nyelvüket, a fotós
villanó lencséje szerencsésen
igazolja ezt.
DJ.

ad 8.

A hatályos jogszabályok nem teszik lehe
tővé a kárpótlás vagy a részarány-nevesítés
során tulajdonba került - még pár négyzet
méteres földek esetében sem - az elidegení
tésük során kivételes elbírálás alkalmazását.
9.
A 79/1994. (V. 19.) Korm.rendelet alapján
a földkiadó bizottságok az érintett vala
mennyi részarány-tulajdonos után 250 forin
tot működési költségként elszámolhattak. A
bizottság működésével kapcsolatos kiadáso
kat negyedévente az Országos Kárrendezési
és Kárpótlási Hivatalhoz terjeszthette fel az
önkormányzat költségei számoló lap felhasz
nálásával.
ad

Üdvözlettel:

Számadó József
főosztályvezető-helyettes
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Az idei Berzsenyi-nap Egyházashetyén - képekben

A felvételüket Vadady (íyürgy készítette

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
L§
A rendelet 4. §-ának első mondata 4. § (1) bekezdésre változik, a
második mondata hatályát veszti, és az alábbi (2) és (3) bekezdésekkel
egészül ki:
(2) A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulaj
donosa, használója (továbbiakban együtt: tulajdonos) részére a hulla
dék gyűjtése, az elszállításig való tárolás és a rendszeres elszállítás
igénybevétele kötelező.
(3) A hulladékszállítási díj fizetése alól senki sem vonhatja ki ma
gát, az összegyűjtött hulladék mennyiségére, a hulladék más irányú
elhelyezésére, 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) cs (10) bekezdéssel egészül ki:
(6) Tulajdonosváltozás esetén a szolgállatónak történő bejelentése
napjáig a közszolgáltatás díját a régi tulajdonos viseli.
(7) A 30 napnál hosszabb, folyamatos távollét előzetes bejelentése
esetén (pl. katonaság stb.) - feltéve, hogy az ingatlant más nem hasz
nálja - a tulajdonos kérheti a szolgállatótól a kötelező közszolgáltatás
(edényzet ürítése) szüneteltetését a távollét idejére. Az éves hulladék
szállítási 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 tárgy
évre kivetett kommunális adó tartalmazza. A lakásban lakó további
személyek után fizetendő díjat a MÜLLEX-CELLDÖMÖLK Kft.
számlájára kell befizetni, az I . félévre eső díjat június 30-ig, a H.
félévre eső díjat pedig december 31-ig.
3. §

12. § Aki e rendelet 4. § (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 el és 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Celldömölk, 1997. április 2.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester
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ÉLETUTAK
Mint sok más népi bölcsesség,
a címben szereplő is megfigyelé
sen alapszik. Ez jutott eszembe,
amikor Jenéi Imre, sokunk ked
ves ismerősének előadását hall
gattam. Igaz az a másik mondás
is: minden ember élete egy kész
regény. Vannak időszakok, ilye
nek a háborúk, a nagy átalakulá
sok, amikor a veszélyek miatt
jobban előtérbe kerülnek bizo
nyos átélt események, jóllehet
később talán nehezebb helyzetek
mellett szó nélkül elmegyünk.
írásom alcíme az is lehetne:
egy apró csomag története. Való
jában ebből kerekedik ki a sze
mélyes történet. A csomag egy
katonai behívót, polgáriskolai bi
zonyítványt, kórházi elbocsájtót
és egyéb iratot tartalmazott, ami
hez később egy gyászjelentés tár
sult.
Jenéi Imre tősgyökeres celldömölkinek számít. Apja kocsiren
dezőkén! dolgozott a vasúton.
Édesanyja a Csehimindszenten
született Phetn Teréz, Mindszenty hercegprímás közeli roko
na, öt gyermeküket féltő gond
dal, szeretetben neveltek. Van
köztük tanár, oktató és vezénylő
tiszt, varrónő, minisztériumi dol
gozó. Imre pedig a vasútnál jegy
vizsgálóként kereste kényeiét,
1926-ban született, tehát ma máinyugdíjas.
Gyermekkora a Pityervárban
14 jóbarát, játszótárs között telt
el. A gyerekek akkor nem voltak
egész nap a szülők nyakán, meg
találták a kedvenc szórakozásu
kat például a GYESEV-vonal
melletti nádasban. Nyáron atléti
kai versenyeket rendeztek. Volt
futás, ugrás, súlylökés, talajtorna
stb. A főszervező Horváth Sán
dor volt, aki testnevelő tanár lett
az egyik főiskolán. Az érmeket
keménypapírból vágták ki, amit
bizony komolyan és örömmel
vettek át a győztesek.
Sokszor rágondolok, mi tör
ténne, ha a mai gyerekek olyan
szabadságban élhetnének, mint a
mi korosztályunk tagjai, akiknél
a szabadság felelősséggel is pá
rosult.
Jenéi Imre mindenáron vas
utas akart lenni, de meg kellett
várni, amíg betölti 18. életévét.
A polgáriskola elvégzése után
egy évig hentes mellett dolgo
zott. Ott szerzett ismereteit böllérként sokáig gyakorolta. Köz
ben 1943 tavaszán tudomására
jutott, hogy a Horthy Miklós
Nemzeti Alap felvételt hirdet re-
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Akinek halálhírét keltik, sokáig él

pülőgép-szerelőknek. Egy fiatal
számára a repülőgép közelsége
ma is vonzó, akkor pedig alig lát
tunk repülőgépet. Kérvényt írt, és
miután az orvosi vizsgálaton
megfelelt, felvették, Kassára kel
lett bevonulni háromhónapos ki
képzésre. 1943. október 5-én a
szombathelyi repülőtérre került a
haderő kötelékébe, a repülőgép
vezető kiképző osztály második
századához. Itt a század oktató
pilótái tanították meg az akadé
mia tisztjelöltjeit repülni. Több
géptípussal ismerkedett meg.
Mintha ma lenne, sorolja a kü
lönböző iskolagépek, bombázók,
vadászgépek jó és kevésbé jó tu
lajdonságait.
Átélte Szombathely szőnyeg
bombázását, a repteret sem kí
mélték. A bombázás után száza
dunk a kenyéri szükségreptérre
költözött. Itt már harcigepek is
voltak. Később ide menekültek
Szolnokról a pumások vadászgé
peikkel. 1945. március 2-án Sár
váron - itt volt műszaki iskolán
- bevagonéroztak, és Csehorszá
gon keresztül Németországba
mentek, Plauen repülőterére,
ahova azonban ők nem mehettek
be, hanem a kerítésen kívüli
barakkokban helyezkedtek el.
Ott már voltak légcsavar nélküli
gépek és számyasrakcták a föld
alatt elrejtve. Ezért hiába bom
bázták az amerikaiak szaka
datlanul. Nehéz napok voltak
ezek is.
1945. április 16-án reggel
amerikai fogságba
kerültek.
Előbb egy kisebb, majd egy ha
talmas, drótkerítéssel, figyelőtor
nyokkal is körülvett táborba ke
rült Babkrauznatzba. Itt mintegy
hatvanezer ember volt, főleg né
metek. Szabad cg alatt voltak,
még deresek voltak a hajnalok,
esőben bokáig jártak a sárban.

Szaporodtak a betegek és a halot
tak is. Szívesen mentek volna
dolgozni, de nem lehetett. A né
hány magyar közt két celli is
akadt. Volt egy szombathelyi tár
sa, Talabér János, akivel min
denben segítették egymást. Meg
beszélték: aki előbb hazatér, ér
tesíti a másik hozzátartozóit.
Imre kilátástalannak ítélte a
helyzetét,'úgy döntött, megszö
kik, tervéről azonban még a leg
jobb barátjának sem szólt. Napo
kig figyelte éjjel az őrségváltást,
és azt is, milyen időközben pász
tázzák reflektorokkal a kerítést
nagyobb szünetekkel. Mindenét
otthagyva a kiszemelt helyen k i 
jutott. Kúszott vagy száz métert.
Nagyon sötét volt. Mintha valaki
azt súgta volna: fuss! O hallgatott
rá. Mire megvirradt, 15 kilomé
tert maga mögött hagyva olyan
helyre ért, ahol hobbikertek vol
tak. Talált egy nyitott színt tele
szénával, ott kipihente magát. Elő
ször a kertben kapáló idős em
berrel és a fiával találkozott, akik
nem örültek neki, de később
megbarátkoztak. Szökéséről nem
szólt. Itt még maradhatott volna,
de belázasodott. Szökéskor, kú
szás közben a ruhája átvizese
dett, megfázott, tüdő- és mellhár
tyagyulladást kapott. Jótevője
irányította a szomszéd kisváros
ban lévő magyar kórházhoz.
Másnap jött a főorvos két fiatal
orvossal. Az egyik fiatal orvos
észrevehetően jól megnézte Im
rét, még az ajtóból is visszapil
lantott. A vizit végén újból oda
ment hozzá és bemutatkozott.
Mondta: őt lehet, hogy nem is
meri, de az édesapját biztos. A
sági igazgató-tanító fia volt,
Bruszik doktor úr. Sokszor kü
lön is meglátogatta. Az adott kö
rülmények között nagy dolog
volt ez egy beteg számára. A kór
házat hamarosan megszüntették,
ezért egy jól felszerelt német kór
házba került. Végül a betegeket
nemzetiségük szerint osztályoz
va a miskolci 7. számú Honvéd
Helyőrség kórházába szállították
Neuburgba.
Közben a szombathelyi barátja
már hazakerült a fogságból, és
Ausztriában telepedett le. Imre
iratait megőrizte, és ahogy ígérte,
bátyján keresztül eljuttatta a szü
lőknek. A polgári iskolai bizo
nyítvány utolsó oldalára beírta,
amit öccsétől hallott. Németor
szágban kerültek fogságba. Imre,
mint beteg, kórházba került, és
három nap múlva meghalt. A kis

csomagot 1945. október l-jén
adta át Imre szüleinek. Elsiratták.
Barátja nem tudhatta, hogy
Imre egy kórházvonattal útban
van hazafelé. Az amerikaiak
Sopronban adták át az oroszok
nak. Itt egy órát állt a vonat.
Ágya az ellenkező oldalon volt,
mint az állomás épülete. Lehúzta
az ablakot, nézegelődött. Két ko
csirendezőjött arra, és kérdezték,
honnan jönnek és hová igyekez
nek. Fogságból jönnek, Székes
fehérvárra mennek, ahol papíro
kat kapnak és mehetnek haza. Az
egyik megszólalt: vigyázzanak,
nehogy a Szovjetunióba menje
nek, mert volt rá példa. Imrét
mintha áram ütötte volna meg,
abban a pillanatban döntött:
megszökik. A két derék vasutas
segítette leemelni az ablakból, és
a mellettük álló tehervonat alatt
átbújva egy szolgálati helyiségbe
mentek. Kapott egy vásott vas
utas zubbonyt. Este 6 órakor in
dult egy vegyesvonat Celldö
mölkre, a vonatvezetőt megkér
ték, vigye el. Nyolc óra után pár
perccel már itthon volt. Barátai
azt tanácsolták, ne a főutcán
menjen, mert ott hamar elvihetik
egy kis „málinki robotra". A Hu
nyadi utcának kerülve ért a há
zukhoz. Szülei már lefeküdtek. A
kapu nyitva volt. Az udvaron ne
kidőlt a diófának, és pihent pár
percet, majd halkan bekopogott.
Édesanyja kérdezte: ki az? Én
vagyok, mondta. Itt egy kis szü
net következett az elbeszélésben.
Éjfélig beszélgettek, édesanyja
pedig örömében kisírt szemekkel
elkészítette fia kedvenc ételét.
Cicegét sütött.
A háború után nem nagyon
volt tanácsos nyugati barátokkal
dicsekedni, nem kereste a talál
kozást Ausztriában élő barátjá
val. Igaz, már később barátja
testvérét 1972-ben felkereste
Szombathelyen. Nem akart hinni
a szemének. • Rögtön megírta
öccsének, ám mire a találkozó
összejött volna, egy gyászjelen
tés érkezett barátja haláláról. Saj
nálja, hogy nem találkozhattak,
pedig lett volna miről beszélget
ni...
Kátdos Gyula

Ne feledje:
Uj Kemenesalja
kéthetente!
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Sághegyen

Szőlőfajták: régiek, újak, új régiek, régi újak
Lapunk 1997. március 27-ei számában a sághegyi szőlősgazdák
szakmai tanácskozásáról adtunk hút. Jeleztük: a rendezvényre később
visszatérünk.
A hegyről egy, a század fordul ón készült képet nézegetek. A fény
kép a hegynek azt a részét ábrázolja, ahol a filoxéra pusztítása után
kopárrá vált hegyoldalon elkezdődött a betegség ellen védelmet nyúj
tó, vadalanyra oltott fajták telepítése. A századforduló első telepítői
számára mennyire volt tudatos a fehér és vörös bort adó fajták kivá
lasztása, most nem vizsgáljuk. Azt azonban biztonsággal mondhatjuk:
ezek a fajták uralkodó egyedek lettek, velük egy új korszak kezdődött
a hegy életében.

:<rJk

Érni
P 10-es olus/rizling az i'lsö termőre forduló ívben, 1983-ban.

Az akkor telepített szőlők lecserélése a terület új tulajdonosának,
dr. Maráczi Jenő főorvosnak a nevéhez fűződik, aki 1937 és 1943
között több mint harmincezer, itt fel nem sorolható nemes szőlőfajtát
telepített szakszemen a korabeli technológia szerint. Annyit azért em
lítsünk meg, hogy a legnagyobb mennyiségben olaszrizling, ezerjó,
hárslevelű, rizlingszilváni, shasselas (saszla) fajták szerepeltek. Ilyen
arányú telepítéssel a hegy történetében előtte és utána sem találko
zunk.
Bármennyire is szakszerű volt dr. Maráczi Jenő telepítése és a
fajtaválaszlás, 50-60 év után Fehér Tamás elérkezettnek látta az időt
a váltásra apósa egykori szőlőjének megmaradt részeben. Ezzel függ
össze a szakmai bemutató is, de menjünk sorjába.
Évekkel ezelőit Fehér Tamással már szerveztünk bemutatókat, ak
kor a művelési mód volt a téma. Ót kértük meg, beszéljen erről
röviden.
- Dr. Maráczi Jenő l x l méter sor- és tőtávolságú, úgynevezett
karós művelési rendszerének fenntartása igen sok időt és munkát igé
nyelt. A szakirodalmat tanulmányozva és dr. Sz. Nagy Lászlónak, a
Kertészeti Egyelem adjunktusának a könyvtárban tartott több előadás
hatására a szőlőb irt okunk egy kisebb részén az egyesfüggöny beve
zetése mellett döntöltem. A rendszerről fénykép is készült, jól látható
az eredmény, nem beszélve egyéb, például a gépi művelés előnyeiről.
- Ezúlíal nemcsak a művelési mód változol!, hanem újfajtákról is
szó van. Mi motivál! a döntésben?
- Amikor 1981-ben az egyesfüggöny művelési mód mellett dön
töttünk, akkor Magyarországon az olcsó tömegborok termelése volt
divatban, ezt igényelte a magyar borászattól az akkori felvevő piac.
A nagyüzemi szőlőtermesztésre kifejlesztett egyesfüggöny művelési
móddal a legjobb fajták esetében is legfeljebb közepesen jó minőséget
lehetett elérni. Meggyőződésem, hogy néhány éven belül Magyaror
szágon is a minőségi bortermelés irányába fog eltolódni a piaci igény.
Az 1993. évi totálkáros jégverést követően szőlőbirtokunk felét újra
telepítettük. Ennek megvalósítása során szakítottunk az egyesfüg
gönnyel, és a minőségi termelésre alkalmasabb, középmagas kordon

mellett döntöttünk. Újabb telepítésünkben is meghatározó, kb. 70-75
százalék az olaszrizling aránya, természetesen azonban a korábban
érő, jobb minőséget adó, szelektált klőnokat - pl. P 10-et, a nemes¬
olaszrizlinget, illetve a legújabb szubkiónt, a K 37-et - részesítettük
előnyben. Ezen kívül egy kísérleti parcellában további nyolc bortermő I
fajtából 50-50 tőből álló összehasonlító kísérleti telepítést ültettünk.
Ezek a fajták a Pannon Agrártudományi Egyetem Cserszegtomaji
Kísérleti Telepéről származnak.
- Miért éppen a Cserszegtomaji Kísérleti Telep fajtáira esett am
választás?
- Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő és fia, dr. Bakonyi László
több új szőlőfajtát állított elő az olaszrizling szőlőnek más minőségi
borszőlő fajtával történt keresztezésével. A kísérleti parcellában a
nyolc új fajtájából öt ilyen módon lett előállítva. A nemesítők szerint |
ezek minőségben felülmúlják az olaszrizlinget, de jellegükben mégis
részben arra hasonlítanak. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy sághegyi
viszonylatban mire képesek ezek.
- Milyen új fajtákról van szó, és ezekről milyen tapasztalataid
vannak?
- Az öt új, részben olaszrizling eredetű fajta jelenleg még csak
fajtajelöltként van államilag elismerve, ezek a következők: Nosztori
rizling, Magyar rizling, Vinitor, Pátria, és Rozália. Közülük egyenlőre
a Rozália látszik nagyon ígéretesnek. Úgy tűnik, erőteljes növekedé
sű, korán termőre fordul, bőtermő és jó cukorképző. Nagyon kíván
csian várjuk, hogy a Jufark Irsai Olivér keresztezése útján előállított
Korona nevű kísérleti fajta mire lesz képes a Sághegyen. Mint tudjuk,
a jufark a filoxéra-vész előtt a Sághegy egyik legjobban elterjedt
fajtája volt, késői érése miatt azonban termesztése háttérbe szorult.
Az egyik legkorábbi érésű fajtával történt keresztezése után most új,
megváltozott formában és tulajdonságokkal tért vissza a hegyre. A
cserszegi fűszerest és a Nektárt elsősorban illatanyagokban való gaz
dagságuk miatt választottuk ki. Tavaly nyáron konténeres szőlőolt
vány formájában nyolc új csemegeszőlőből is ültettünk 2-2 darabot
Ezeket úgy válogattuk össze, hogy augusztus elejétől szeptember vé
géig más-más időpontban érjenek. Általános tapasztalatról még korai
lenne beszélni. Egyet azonban elmondhatok. Érdemes konténeres sző
lőoltványt telepíteni. Az eredés százszázalékos, és legalább egy évvel
korábban fordulnak termőre.
- Teljesíthető-e a szőlősgazdák azon kérése, hogy például szüret
előtt is megnézhessék az új telepítést?
- Előre egyeztetett időpontban a teljes vegetáció időszaka alatt
bármikor készséggel állunk az érdeklődő szőlősgazdák rendelke
zésére.
- Köszönöm a tájékoztatót. Reméljük, az előremutató kísérlettel egy
újabb korszak elindulásának tanúi lehettünk.
Káldos Gyula

Balról Rozália, a telepítés időpontja: 1994. oki. 3. Jobbról: Pátria, telepítve
1995. augusztus 6. A fénykép 1996. augusztus 16-án készült.
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Kézilabdasikerek innen-onnan: Eötvös, Gáyer
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Szombathelyen rendezte a megyei DST a II. korcsoportos fiú diák
olimpia megyei döntőjét, ahol az első két helyet celli csapatok sze
rezték meg. Az Eötvös a dobogó első, a Gáyer a második fokára
állhatott fel. Az Eötvös, mint a megyei bajnoki cím birtokosa, jogot
szerzeit a május 30-án Szekszárdon, lapzárta után megrendezett or
szágos elődöntőn való részvételre, idiol Komárom-Esztergom és Tol
na megye legjobbjaival küzd az országos döntőbe jutásért.
A képen: Felső sor balról. Mecsén N., Erős P., Józsa P., Kazári A.,
Grebenár G., Császár G. Berghoffcr S., Polgár Á. Alsó sor: Tarczy
P„ Szakos G., Németh T.. Süle Nándor edző. Rozmárt G., Szakos B.,
Fekete L.

Gáyer-kupa kézilabdatorna
Ragyogó napsütésben, baleset nélkül, három pályán 15 csapat 25
mérkőzésen 3 korcsoportban mérkőzött a Gáyer-kupáért.
EREDMÉNYEK:
I I I . korcsoport fiú (4 résztvevő csapat): 1. Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola - Dunaszerdahely, 2. Gáyer Gyula Általános Iskola Celldömölk, 3. Jókai Általános Iskola - Pápa, 4. Erkel Ferenc Zenei
Általános Iskola - Pápa.
Legtechnikásabb játékos: Szabó Péter - Dunaszerdahely.
Legeredményesebb játékos: Kovács Balázs - Gáyer.
Legjobb kapus: Dórák Szabolcs - Dunaszerdahely.
I I I . korcsoport leány (6 résztvevő csapat): 1. Eötvös Loránd Ál
talános Iskola - Celldömölk, 2. Gáyer Gyula Általános Iskola - Cell
dömölk, 3. Nádasdy Általános Iskola - Sárvár, 4. Móra Általános
Iskola - Répcelak, 5. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola - Dunaszcrdahely, 6. VI. Jókai Általános Iskola - Pápa.
Legtechnikásabb játékos: Kurucz Tímea - Sárvár.
Legeredményesebb játékos: Söptei Szabina - Gáyer.
Legjobb kapus: Somogyi Viktória - Eötvös.
I I . korcsoport fiú (5 résztvevő csapat): 1. Eötvös Loránd Általános
Iskola I . - Celldömölk, 2. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola - Du
naszerdahely, 3. Eötvös Loránd Általános Iskola II. - Celldömölk, 4.
Gáyer Gyula Általános Iskola - Celldömölk, 5. Jókai Általános Iskola
- Pápa.
Legtechnikásabb játékos: Hidegkúti Tibor - Dunaszerdahely.
Legeredményesebb játékos: Császár Gábor - Eötvös.
Legjobb kapus: Czuppon András - Gáyer.

Eötvös-kupa fiú kézilabda
1. Eötvös DSE-Apáczai Kiadó, 2. Tata, Kőkuti Ált. Iskola. 3. Győr,
Balázy B. ÁMK, 4. Eötvös DSE-Apáczai Kiadó II, 5. Gáyer, Celldö
mölk. Gólkirály: Császár Gábor, Celldömölk, a legjobb kapus: Né
meth Tamás, Celldömölk, a legtechnikásabb játékos: Siszter Dávid,
Tata.

M

Celldömölkön rendezték a diákolimpia III. korcsoportos megyei dön
tőt. A Gáyer iskola fiú csapatán kívül Szombathelyről a Derkovits, Kő
szegről a központi és Szentgotthárdról a II. sz. iskola csapatai játszották
a négyes döntőt. Az első hely sorsa már a második mérkőzésen eldőlt,
mivel a sorsolás rendszere végett a két legesélyesebb csapat a Gáyer és
a Kőszeg játszott egymás ellen. A celli fiúk a fegyelmezett védekezésnek
köszönhetően 8:4-es és félidő után 14:10-re nyertek. Ez az eredmény
feljogosítja a Gáyer iskolát, hogy Vas megyét csapata képviselje az or
szágos elődöntőn, melyre május 24-én került sor. Ennek tétje az országos
döntőbe kerülés. A képen: Álló sor: Gersei Péter, Ambrus Gábor, Kiss
Péter, Márczi Győző testnevelő tanár, Kovács Balázs, Kelemen Attila,
Szálai Tibor. Guggoló sor: Orbán György, Süle Krisztián, Bőczén Péter,
Baranyai Koméi, Giczi Tamás, Viczmándi Ervin.
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Celli bírók vezették
a válogatott kézilabda-mérkőzést

Május 7-én Vas megyében elő
ször bonyolítottak le nemzetek kö
zötti hivatalos válogatott kézilab
da-mérkőzést, amelynek kuriózum
jellegét egy helyismereti vonatko
zás tovább fokozta.
Ikervárott 300 néző előtt a cell
dömölki Márczi Győző és Skriba
Zsolt játékvezetése mellett a Japán
ban kezdődő világbajnokságra ké
szülő magyar férfi válogatott a fél
időbeli 16:14-es vezetés után
29:26-ra vereséget szenvedett a
szintén az európai középmezőny

höz számító Szlovéniától. A ven
dégek nem panaszkodhattak a kor
rektjátékvezetés hiányára, hiszen a
Márczi-Skriba duó egyaránt 3-3
hétméterest ítélt mindkét együttes
számára, sőt a magyar játékosok 6
percet töltöttek a büntetőpadon a
szlovénok mindössze egy kétper
ces kiállításával szemben...
A celli páros töretlenül felfelé
ívelő bírói pályafutásának fontos
állomása volt a válogatott találko
zó.
-bor

VM4 ) Városi atlétikai döntő
4 próba, fiú:

1. Eötvös
1651 pont
2. Gáyer
1223 pont
Egyéni:
1. Kazári Attila, Eötvös
481 pont
394 pont
2. Józsa Péter, Eötvös
1755 pont
Leány:
1. Gáyer Gy. Ált. Isk.
1316 pont
2. Eötvös L. Ált. Isk.
Egyéni:
487 pont
1. Kovács Bernadett, Gáyer
467 pont
2. Bellovics Diána, Gáyer
941 pont
3 próba, fiú:
1. Eötvös L. Ált. Isk.
901 pont
2. Gáyer Gy. Ált. Isk.
960 pont
Leány:
1. Gáyer Gy. Ált. Isk.
941 pont
2. Eötvös L. Ált. Isk.
Egyéni: l , Dummel Domonkos, Eötvös 251 pont, 1. Kovács Gyöngyi,
Gáyer 235 pont.
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LABDARÚGÁS
MEGYEI I . OSZTÁLY
Celldömölki VSE-Antók Nyomda-Csákánydoroszló 10:0 (2:0)
Csákánydoroszló, 450 néző, vezette: Klujber.
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Kelemen, Csákvári Latyák - Nagy
I. (Kónya), Pécz, Dobiíny, Stieber (László) - Békés, Balhási (Molnár).
Edző: Sebestyén Attila.
Ünneprontó volt a csákányi búcsúban a CVSE csapata, amely má
sodik félidei góíratörő játékával kétszámjegyű győzelmet aratott. G:
Békés (3), Pécz (2), Dobány, Nagy A., Nagy I . , Balhási, Molnár.
Ifi: 3:1.
Tanárképző-Raszter-Kemenesalja 2:1 (1:0)
Vönöck, 100 néző, vezette: Wittinger.
Kemenesalja: Zseli - Sebestyén, Princzes, Szálai (Jánosa) - Varga,
Vincze, Horváth, Rúzsa (Berta), Fenyő - Gulyás (Szántó), Fűzfa.
Edző: Marsai József.
Ezúttal peches vereséget szenvedett a Kemenesalja, amely a hely
zetek sokaságát puskázta el amellett, hogy játékosai négy esetben is
a kapufát találták el.
Celldömölki VSE-Antók Nyomda-Sárvári Vasas 3:0 (3:0)
Celldömölk, 900 néző, vezette: Katona.
Celldömölk: Nagy Z. (Horváth Zs.) - Nagy A., Csákvári, Kelemen,
Latyák - Nagy I. (Kónya), Dobány, Molnár (Nyári), Stieber - Békés,
Pécz. Edző: Sebestyén Attila.
A fölényben játszó hazaiak már a 15. percben kialakították a vég
eredményt, a helyzeteik azután kimaradtak.
G: Pécz, Dobány, Stieber. Ifi: 12:2
Kőszeg-Kemenesalja 4:0 (2:0)
Kőszeg, 350 néző, vezette: Trettner.
Kemenesalja: Zseli - Sebestyén, Németh T. Szálai, Huszár (Fenyő)
- Vincze, Horváth, Rúzsa, Varga - Gulyás, Fűzfa. Edző: Marsai József.
A Kőszeg, főként a második félidei játékával rászolgált a győze
lemre. G: Németh K. (2), Korcnyi, Pápai. Kiállítva: Németh T., Szálai.
Ifi: 6:1.
MEGYEI I I . OSZTÁLY
Pecöl-HOZER-Nagysimonyi 5:2 (1:2)
A szél által támogatott pecöli csapat nemcsak fordított, hanem meg
győzően nyert. G: Czibók R. (2), Czibók A., Lempeg, Kovács, illetve
Kovács, Szakáll.
Ostffyasszonyfn-Hegyfalu 2:1 (1:1)
Jóiramú mérkőzésen megérdemelten nyertek az asszonyfaiak.
G: Készei, Bogyai, illetve: Horváth L.
Jánosháza-Szeleste 1:2 (1:1)
A tartalékosán felálló hazaiak ellen megérdemelten nyertek a lelkes
vendégek. G: Horváth I . , illetve Horváth A., Horváth B.
Keinenesmagasi-Rémus Hús-Jákfa 4:1 (2:0)
A kemencsmagasi csapat alacsony színvonalú mérkőzésen győzte
le gyengén játszó ellenfelét. G: Berghoffer (2), Bakodi, Velencei,
illetve Tamás.
Szergény-BÖ3:l (1:1)
A szervezetten védekező vendégcsapat ellen az utolsó 20 percben
sikerült felülkerekedni a szcigényieknek. G: FigerI (2), Molnár B.,
illetve Balikó L.
Nagysimon)i-Kemenesinagasi Rémíts Hús 3:1 (3:1)
A végeredmény már az első félidőben kialakult. A második félidő
ben egyik csapatnak sem sikerült betalálni. G: Asbóth (2), Hajas,
illetve Velenczei.
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Jánosháza-Jákfa3:l(0:l)
A második félidőben már kihasználta helyzeteit a hazai csapat, és
megérdemelten győzött. G: Markos, Hermann, Takács Zs., illetve
Bogdán.
Ostffyasszonyfa-Szergény 2:1 (1:0)
Küzdelmes mérkőzésen az asszonyfaiaknak sikerült begyűjteni a 3
pontot. G: Szabó Zs. (2), illetve Mező R.
KÖRZETI BAJNOKSÁG

Egyházashetye-Sitke 2:1 (1:1)
Küzdelmes mérkőzésen jól hajráztak a hazaiak G: Csőre, Zsoldos,
illetve Péntek.
Simaság-Mersevát 7:0 (4:0)
A jó napot kifogó hazaiak ilyen arányban is megérdemelten nyer
tek. G: Sabján (4), Sabján Attila (2), Galavics.
Izsákfa-Nemeskocs 5:1 (5:0)
A hazaiak egy félideji játékkal eldöntötték a mérkőzést. G. Horváth
P., László (öngól), Horváth I . , Németh T., Kiss, ill. Farkas.
Csönge-Csénye 1:1 (1:0)
Kihagyott helyzetek mérkőzésén végül is igazságos pontosztozko
dás történt. G: Szabó, illetve Fazekas (1 l-esből). Kiállítva Bárdosi
(Csönge).
Alsóság-Boba 6:1 (3:0)
Ezúttal nem volt baj a ságiak akaratával és helyzetkihasználásával.
G: Nagy Sz., Herczeg (2-2), Fekete, Gelesits, ill. Horváth. Kiállítva:
Fekete, ill. Porkoláb.
Sitke-Csönge 4:3 (2:0)
Izgalmas mérkőzésen tartotta otthon a 3 pontot a hazai csapat. G:
Poós (2), Hirdi, Patyi, illetve Csejtei, Heller.
Boba-Kenyeri 5:2 (0:1)
Az első félidőben egy soványka gól, a másodikban gólszüret a
hazaiak jóvoltából. G: Horváth I. (2), Antal (2-t, mindkettőt 11-esből),
Nagy B., illetve Szabó A., KÖvi.
Izsákfa-Egyházashetye 2:4 (2:2)
Megérdemelten nyert Izsákfán a helyzeteit jobban kihasználó ven
dégcsapat. G: Horváth I . , Tóth P., illetve Zsoldos (2), Juhász, Csőre.
Mersevát-Nemeskocs 11:1 (4:0)
Gólszüret volt a javából Mersén. A hazaiak annak ellenére sem
álltak le, hogy a mérkőzés már az első félidőben eldőlt. G: Szabó L.
(4), Vizi, Csóri (2-2), Somogyi, Marsai, Győrvári, illetve Szabó.
Csénye-Alsóság 3:4 (2:0)
Ezzel a győzelemmel a forduló legnagyobb meglepetését szolgál
tatta az alsósági csapat, amely 0:2-ről tápászkodott fel a bajnokjelölt
otthonáhan.

ríEKRO
Temetkezési é s
Szolgáltató Kft.

.'elldümiilk, Kossuth u. 13.
Tel.: 95/421-824
Szonüj.ithely, Paragvári u. 23.
Tel.: 312-644

Gyászuk n e h é z óráiban
mindenre kiterjedő
szolgáltatásainkkal
szeretnénk m e g k ö n n y í t e n i a
fájdalmas tennivalók
intézését. Temetések teljes
lebonyolítása,
hamvasztás, exhumálás,
kellékárusítás,
koszorúkötészet, szállítás
belföldre, külföldre.

HÍZZON KENNÜNK, H O G Y S E G Í T H E S S Ü N K !
OLCSÓBBAN, SZEBBEN, KEGYELETTEL

Felelős kiadó: M A K K O S I S T V Á N polgármester. <• A szerkesztőbizottság tagjai: Dala
József, G y ö r e Géza, t Horváth L a j o s (örökös tag), Káldos Gyula, M o l n á r G á b o r , Nádasdy
Lajos (nívódíjas), Németh Tibor, Völgyi László. Felelős szerkesztő: B U R K O N L Á S Z L Ó .
Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. •> Nyomdai előkészítés: Szignatúra Kft.,
Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. I S S N 0865-1175

