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

Körvonalazódik a Városgondnokság végső koncepciója 
( ^ * Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Május 28-án tartotta rendes ülését Celldö
mölk város önkormányzatának képviselő-tes
tülete. Makkos István polgármester a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés ismertetése után a két ülés között tör
téntekről szólva elmondta, hogy a Cellvíz 
megtartotta közgyűlését, ahol a beszámolóból 
kitűnt: a kft. munkája eredményes volt, 66 
millió forint bevétellel és 60 milliós kiadással 

számoltak a múlt évben. Tiszta nyereségük 
3,7 millió forint. A hosszú távú stratégiai el
képzelések megvalósítása érdekében osz
talékosztására nem kerül sor. 

A Kermodul is megtartotta közgyűlését, 
nyereségük 480 ezer, így osztalékot nem Fi
zetnek. Hasonló a helyzet a Gl ovitali a-ban is. 
A RábaCom veszteséggel zárta a múlt évet, 
tekintettel arra, hogy 1996 a nagy befekteté

sek éve volt. Füzesi László képviselő el
mondta: a Cellszolg Kft . közgyűlésén elhang
zott, hogy veszteségesek, így osztalék itt sem 
lesz. 

A folytatásban a polgármester ismertette a 
ligeti teniszpályák ügyének alakulását. A 
Müllex tulajdonosa hajlandó a meglévő két 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Megváltozott nyitva tartás 
A könyvtár értesíti olvasóit, 

hogy június 30-tól augusztus 29-
ig megváltozóit munkaidővel tart 
nyitva: a felnőtt részleg hétfőtől 

péntekig 9-től 17 óráig, míg a gyer
mekkönyvtár hétfőtől péntekig 13-
tól 17 óráig. A szombati olvasó
szolgálat ezen idő alatt szünetel. 

nagyobb biztá 
töbhkényelen^M 
kedvezőbb ár 

Már csak Ön hiányzik belőleí 
Fantasztikus alapfelszereltség + 
rengeteg extra alapáron! 
A vállalatoknak is remek alkalom! 

Renault Mégane I Renault Mégane 
Ctassk Business I Chk 

2 708 200 tt helyett most 1 2 452 500 Ft helyett most 
2 450 000 Ft-tól I 2 250 000 Ft-tól 

¡Mr 

M O L N A R - M O L N A R K F T . 
Celldömölk, Tó u. Tel.: 06/60/376-416 RENAULT 

ÉLMÉNY VELE ELNI 

Hol táboróznak a celli gyerekek? 
Manapság kevés olyan gyermekszervezet van, amely vállalja a gye

rekek nyári táboroztatását. Városunkban az iskolák örömmel vállalják 
ezt a feladatot, élményt, kikapcsolódási lehetőséget nyújtva ezzel a 
diákoknak. Öröm, hogy idén megújult formában várja a gyerekeket 
a város balatonrendesi gyermeküdülője. 

Az Eötvös Loránd Általános Iskola mintegy száz tanulója táboroz
hat a nyáron, főként Balatonrendesen, illetve Balatonberényben. A 
rendesi táborban egy felsős turnus és fél alsós turnus tölthet l - l hetet. 
Az iskola diákjai közül valószínűleg senkinek sem kell napköziben 
tölteni a nyarat. 

A Gáyer Gyula Általános Iskola diákjai szintén 2 turnusban, közel 
120-an üdülhetnek Balatonrendesen. Balatonberénybe 19 sportoló ké
szül táborozni. Magánúton számítástechnikai táborba is megy néhány 
tanuló. Ebben az iskolában jelenleg gyűjtik az igényeket a nyári ügye
letet illetően. 

A sági gyerekek közül 64-en iskolai szervezésben Balatonrendesen 
tölthetnek 1 hetet augusztus elején. 

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre kerül Balatonren
desen a horgásztábor, ahol a celli iskolákból 22 diák örülhet majd a 
horogra akadt zsákmánynak. M. 

Május 30-án tartották évzáró ünnepségüket a bölcsőd ések. A nagyszámú 
közönség előtt az apróságok bemutatták mindazt, amit az elmúlt év alatt 
tanultak, majd „elballagtak1'. A műsort követően a csöppségek virággal ked
veskedtek édesanyjuknak. 
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Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az I. oldalról) 

pályát korszerűsíteni. Ezt az ötletet a képvi
selők egyhangúlag támogatták. 

M E G E G Y E Z É S 
K E M E N E S M I H Á L Y F Á V A L 

Az olajtározó iparűzési adójával kapcsola
tosan - úgy tűnik - egyezségre jut Celldö
mölk és Kcmenesmihályfa önkormányzata. 
Ha a mihályfai képviselő-testület tagjai elfo
gadják, akkor az adó megoszlása 58-42 szá
zalék lesz Kemenesmihályfa . javára". 

Baranyai Att i láné dr . jegyző elmondta, 
hogy nagy munkát okozott a polgármesteri 
hivatalnak az Energia Alapítvány által késve 
szétküldött energiaár-kompenzálási felhívás 
igazolásainak kiadása. Ennek ellenére időben 
tudják továbbítani a 400 igénylő kérését. 
Szólt a Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egye
sület közgyűléséről is. ahol lemondott T á n -
ezos S á n d o r elnöki tisztjéről, az új elnök 
L a m p é r t At t i la lett. 

M A R A D A S Z E M É T ? 

Erdélyi Antal képviselő kérdésére - igaz-
e hogy a Müllex Kft . nem viszi el, hanem 
Celldömölkön rakja le az Összegyűjtött sze
metet - a polgármester elmondta: a hír igaz, 
és a tervek szerint egy szemétátrakót fognak 
építeni, és innen konténeres továbbszállítás 
lesz. A képviselő további kérdésére - most 
fizet-e szemétszállítási díjat az önkormányzat 
- a válasz egyértelmű nem volt. A szemétle
rakó valószínűleg a Hunyadi utca végén lesz. 
Rozmán László, mint a város polgára, kifej
tette, hogy meg kell kérdezni az ottlakókat is 
egy ilyen objektum kiépítésével kapcsolato
san. A polgármester válaszában kifejtette: 
természetes, hogy a lakosság véleményét ki 
fogja kérni az önkormányzat. K a r á d i Mihá ly 
képviselő szerint viszont nem testületi ülésen 
kellene megtudni, hogy szemétlerakó épül a 
városban. 

M I K R O B U S Z 
A K Ó R H Á Z N A K 

A kórház által vásárolandó egyik mikro-
busszal kapcsolatosan a jegyző elmondta, 
hogy a megyei Önkormányzat és a kórház ja
vaslata alapján az intaházi Pszichiátriai Re
habilitációs Intézet tavalyi pénzmaradványá
nak terhére vásárolnák meg azt, de a megyei 
önkormányzat tulajdona lenne. A beszerzés 
így július elején megtörténhetne. A képvise
lők egyhangúlag elfogadták a javaslatot. 

A következő napirendi pontban a képvise
lők különösebb megjegyzés nélkül elfogad
ták az önkormányzatunk és intézményei 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzése elnevezésű 
előterjesztést. 

Harmadik pontként a Cigány Helyi K i 
sebbségi önkormányzat tevékenységéről szó
ló tájékoztatót hallgatta meg a képviselő-tes
tület. Süle Ferenc képviselő felszólalásában 
elmondta, hogy hiányolja a kisebbségi önkor

mányzat képviselőit a testület és annak b i 
zottságainak ülésén, pedig egyes szociális 
kérdések megoldásánál igen elkelne a segít
ségük. 

Az Ádám Jenő Zeneiskolában folyó alap
fokú művészeti oktatásról szóló jelentést tár
gyalták következő pontként. Vinter József, a 
művelődési bizottság elnöke kifejtette, igen 
je lentős az intézmény művelődésszervező 
tevékenysége is, amely színesíti városunk 
életét. Elismerését és köszönetét fejezte k i 
az odaadó és lelkiismeretes munkáért . A 
testület ezt az előterjesztést is egyhangúlag 
elfogadta. 

Ü Z L E T R É S Z - V Á S Á R L Á S 

Lassan kristályosodik a Városgondnokság 
megalakításának gondolata, és a sok kérdőjel 
ellenére az új intézmény feladatköre is kiala
kulni látszik, derült ki a következő napirendi 
pont tárgyalásakor. Egyelőre arról döntöttek 
a Városért Alapítványnak felajánlják, hogy 
megvásárolják a CELLSZOLG Kft.-ben lévő 
30 százalékos üzletrészüket. Ha ez sikerrel 
jár, akkor meg kell vizsgálni, melyek azok az 
önkormányzati feladatok, amelyek elláthatók 
közhasznú társasági formában, és melyik az 
az önkormányzati intézmény vagy gazdasági 
társaság, amely átalakítás után alkalmas len
ne e feladatok elvégzésére. 

Az előző ülésen első olvasatban tárgyalt 
Celldömölk Város Önkormányzatának lakás
ellátási programja nevet viselő előterjesztést 
egyhangúlag elfogadták a testületi tagok. 

A folyó ügyekben számos jelentős kérdés 
került terítékre. Elsőnek a Vasi Volán kérel
mét tárgyalták. A helyi autóbuszközlekedést 
lebonyolító rt. kérte az önkormányzatot, hogy 
járuljon hozzá a működési költségekhez, mi 
vel többletköltség jelentkezett, közel 750 ezer 
forint nagyságban. Ezt túl magasnak tartot
ták, és a bizottságok által javasolt 219 384 
forintot hajlandók kifizetni. A polgármester 
javaslata szerint elfogadták ezt az összeget, 
de a további tárgyalásoktól nem zárkóztak el. 
Ezt a Volán képviselője is elfogadhatónak 
tartotta. 

A folytatásban az óvodai feladatellátás át
szervezésének tervezetét vitatták meg a jelen
levők. Vinter József elmondta, hogy a műve
lődési bizottságon belül vitatott a kérdés: el
érhető-e azzal bármilyen megtakarítás, ha ösz-
szevonják a Szalóky utcai és a Koptik Odó 
úti óvodát. Az egyhangúlag elfogadott javas
lat szerint a két óvoda összevonásáról végleg 
a véleményezésre jogosult fórumokkal (al
kalmazotti értekezlet, közalkalmazotti tanács, 
szülők közössége) történő egyeztetés után 
döntsenek. 

S Z Ű R I K 
A C S O N T R I T K U L Á S T 

Döntés született árról is, hogy 60 ezer fo
rint támogatást biztosítanak csontritkulást 
megállapító szűrővizsgálat elvégzéséhez. A 
helyi televízió belső stúdió kialakítására 300 
ezer forintot használhat fel, ez az összeg a 

járulékfizetési kötelezettségből megmaradt 
eszközökből biztosítható. Pályázatot nyújta
nak be a középiskolák számítógépes hálóza
tának fejlesztésére. A saját részesedést 6 ezer 
forint tanulónkénti Összegben állapították 
meg. A Cell-Sport Bt. díjmentesen használ
hatja az általa kért közterületeket az augusz
tus 18-a és 23-a között tartandó CELL-CUp 
'97 Nemzetközi Kézilabda Fesztivál rendez
vényeire. Mindezt egyhangúlag elfogadta a 
képviselő-testület. A volt pártház kiürítéséből 
adódó elismert költségek végső összegének a 
meghatározását a pénzügyi bizottság jogkö
rébe utalták át, tekintettel, hogy a feltüntetett 
összegek egy része nem pontos, csak becsült. 
A folyó ügyek között a legnagyobb vitát a 
forráshiányok rendezésének kérdése váltotta 
k i . Bizonyos, hogy a több mint 25 millió fo
rint hiánynak nem lesz fedezete. A hiány át
hidalására tett javaslatok igen nagy ellenál
lásba ütköztek. Vinter József szerint tevé
kenységre szánt összegek zárolása elfogadha
tatlan. Dr . Rakonczai Erv in szerint hatásta
nulmány nem készült arról, mit jelent az in
tézmény számára, ha elvonják a 13 milliós 
önkormányzati támogatást, e nélkül elfogad
hatatlan az intézkedés. Sajnos, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól ezentúl havi 2 
millió forinttal kevesebbet fognak kapni. 
Nagy K á l m á n , a pénzügyi bizottság elnöke 
szerint el kell fogadni azt a javaslatot, amely 
szerint bizottsága dolgozza k i intézkedési ja
vaslatait a hiány lefedésére, mivel ez a javas-j 
lat már készül. Alapos megfontolás után fog^ 
ják benyújtani javaslatukat, nem fog sérülni 
senkinek az érdeke sem. K a r á d i Mihá ly kép
viselő kérdésére - miért kell most szavazni, 
ha csak ezután lesz konkrét javaslat - Kustos 
Lászlóné, a pénzügyi osztály vezetője kifej
tette: a döntés a további javaslatkészítéshez 
kell. A helyzet igen komoly, szívesen hallja 
a képviselők konkrét és hathatós Ötleteit. A 
polgármester szerint is dönteni kell. Elmond
ta, hogy a kórház támogatása az önkormány
zat szándéka marad, ahogy eddig is az vol t 
Vinter József újbóli hozzászólásában kifejtet
te: a problémát megérti, de szerinte a tevé
kenységtől történő pénzelvonás hosszú távon 
nem jelent megoldást. Ott kell átszervezni, 
ahol hosszú távon lesz megtakarítás. Végül a 
képviselők 5 ellenvéleménnyel elfogadták a 
határozatokat és a pénzügyi bizottság folytat
ja a konkrét javaslatok kidolgozását. 

P Ó T E L Ő I R Á N Y Z A T 

Ezt követően a testület elfogadta pótelő
irányzatként az izsákfai klub kialakítására 
315 ezer forint, a balatonrendesi üdülőtábor 
pótmunkáira 1,2 millió forint jóváhagyását. 
A Csontváry patika épületében kialakítandó 
orvosi rendelő terveire kért összeg kiutalására 
szükséges az egyeztetés és a részletes terv 
kérése, ezt a feladatot a pénzügyi bizottság 
kapta meg. Az ülés végén a Sárvári Városi 
Tűzoltóság által pályázat útján vásárlásra ke
rülő gépjárműfecskendő árához 10 ezer forint 
támogatást hagytak jóvá a képviselő-testület 
tagjai. Oyöre Géza 
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Felszentelték az új harangot 
Az esős idő ellenére sokan 

voltak jelen június 7-én Celldö
mölkön a katolikus templom 
előtti téren, hogy tanúi legyenek 
a z 1944-ben elvitt, és most Cso
rna Ferenc által újraöntetett 
Szent Benedek-harang megszen-
tclésénck és elhelyezésének. 

Mintha az időjárás is éreztet
ni akarta volna, hogy az ese
ménynek szomorú dolog ad ak
tualitást: Csorna János apostoli 
protonotárius tragikus halálá
nak első évfordulója. Az ese
ményen jelen voltak szülein kí

vül paptársai, barátai, ismerősei, 
tisztelői, hívők és érdeklődők 
egyaránt . 

A harangot dr. Szendi József 
veszprémi érsek e szavak kísére
tében szentelte meg: 

„Úristen, Te megparancsoltad 
Mózes szolgádnak, hogy a ne
vednek felajánlott áldozati ado
mányok fölött a nép hangszerek
kel mondjon dicséretet. Áldd 
meg, kérünk, a Te dicsőségedre 
és Szent János apostol és Szent 
Benedek apát tiszteletére készí
tett harangot, hogy hangja dicső

ségedet hirdesse. Azt kérjük, 
hogy szava hívja a benned hívő
ket a székesegyházba, és akiket e 
harang szólása az utolsó útra el
kísér, azok elnyerjék az örök bol
dogságot. 

Amikor hangja felzúg a népek 
fülében, növekedjék hitük buz
gósága, távozzék az ellenség 
minden ártó cselvetése! Szűn
jék meg a j égeső és a v i 
har, a mennydörgés és az égihá
ború! Hatalmas jobbod törje 
meg a levegő-ég minden ártó 
erejét! 

Ha meghallják zengő szavát, 
rettegve fussanak a harangra ön
tött szentkereszt jele előtt. Ezt 
adja meg a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, aki a szentkereszt fáján 
legyőzte a halált, és uralkodik az 
Atyaisten dicsőségében, a Szent
lélekkel egységben, Isten mind
örökkön örökké." 

Ezután szakértő kezek elindí
tották a csaknem 1 tonnás haran
got felfelé, mintegy 20 méteres 
útjára, amit 13 perc alatt tett meg. 
Ezután szentmise kezdődött, s 
annak végeztével már gyönyör
ködhettünk is az új harang szavá
ban, amely ugyanazon a hangon 
zeng, mint „elődje". 

Völgyi L. 

Egy fiatalember segítségre szorul 
Pár évvel ezelőtt ő is ugyanolyan életvi

dám fiatal volt, mint bárki más a korosztá
lyából. Örüli az 1990-ben Kőszegen szerzett 
érettséginek, és itthon, a Sághegyalja szö
vetkezetben helyezkedett el. Szerette a spor
tot, focizott a Nagysimonyi ifi csapatában, 
majd amikor Ságon is megalakult a labda
rúgó szakosztály, hazajött, és itthon játszott. 
Élte tehát a józan, egészséges fiatalemberek 
életét. 

A 25 esztendős alsósági Szabó Ferenc 
életéhen azonban 1992-ben minden rosszra 
fordult. Súlyos hasnyálmirigy-gyulladást 

kapott. Abból sikerült kigyógyulnia, de attól 
kezdve már nem volt a régi. Kórházról kór
házra járt, végül megállapították az orvo
sok, hogy egy nagyon súlyos, de gyógyítható 
betegségben szenved. 

Fizikailag teljesen legyengült. A diákko
rában oly feltűnően kék szemek most bágyad
tan néznek rám, miközben a sokszor már-már 
elviselhetetlen fájdalmakról és a betegségével 
járó egyéb kellemetlenségekről beszél. Szeret
ne ismét egészséges lenni, mint a társai, a 
barátai. Ehhez azonban csontvelő-átültetésre 
lenne szüksége, amit a Budapesti Szent László 

Kórház hematológiai és csontvelőátültető 
osztályán hajtanának végre. 

A műtét után 100 nap a kritikus időszak. 
Ebből ötvenet a kórházban kell eltöltenie 
steril körülmények között. A második 50 nap 
itthon várna rá, de ehhez megfelelő, fertő
zésmentes környezetet kell biztosítani, ami
hez külön fürdőszobát, illemhelyet stb. kel
lene kialakítani a lakásban. 

A család mostanra olyan anyagi körül
mények közé került, hogy önerőből ennek a 
megvalósítására nincs remény. 

Segíteni kellene, amíg nem késő. Kérjük 
azokat a jóérzésű embereket, akiknek mód
jukban áll, segítsenek! A bankszámlaszám: 
10404711-47150368-00008888 Völgyi L 

FELHÍVÁS 
Celldömölk Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 1997. május 28-i ülésén 
elfogadta az önkormányzat 1997-1999. évre 
szóló 3 éves lakásellálási, gazdálkodási prog
ramját. A program megvalósításához a 
képviselő-testület igényfelmérést rendelt el, 
ezért a következő felhívással élünk a lakosság 
felé: 

Kérjük, hogy a cel ldömölki lakosság kö
réből jelentkezzenek 1997. június 30-áig a 

polgármesteri hivatal közigazgatási osztá
lyán ügyfélfogadási időben az alábbi érdek
lődők: 

1. 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel
nek, és saját tulajdonú lakással nem rendel
keznek (pl. önkormányzati bérlakásban vagy 
albérletben laknak, illetve szívességi lakás
használók, vagy szociális alapon önkormány
zati bérlakásigénylők), akik 

— az önkormányzattól ingyentelek-juttatás¬
sal, 

- az önkormányzattól visszatérítendő és 
vissza nem térítendő támogatással, 

- önkormányzati építés-szervezéssel 
saját tulajdonú lakás építésére vállalkoz

nak. 
2. Azok az idős házaspárok, illetve egye

dülállók, akik egynél több szobás önkor
mányzati bérlakásban laknak, és annak leadá
sa ellenében alacsonyabb lakbérű, kis alapte
rületű, 1 szobás Önkormányzati bérlakásba 
költöznének. 

Bővebb felvilágosítással a jelentkezés he
lyén szolgálunk. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 
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VITA ^ VÉLEMÉNY <•> KIEGÉSZÍTÉS <r JAVASLAT 

Tisztelt Szerkesztőbizottság! 
Az Új Kemenesalja legutóbbi számában, a Berzsenyi Dániel Gim

názium évfordulójáról Nováki Márta állal írott cikk több tárgyi 
tévedést, valótlan adatot tartalmaz. Mindenekelőtt: a Jónás Márton 
tanulmányi pályázatot nem a Berzsenyi Asztaltársaság, hanem a Ke
menesaljái Baráti Kör indította 1987-ben és hirdeti meg azóta is, 
minden évben. A díjazottak és jutalmazottak felsorolásában ugyan
csak tévedés történt, miszerint díjat kapott Lendvai Tamás. Ilyen nevű 
pályázó azonban nem volt, ellenben: könyvjutalmat kapott fafaragá
saiért Lenzsér Tibor, a 410. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet ta
nulója. 

A hiteles tények és adatok közlését azért tartom fontosnak, mert 
azok nemcsak a közvélemény pontos informálására szolgálnak, ha
nem az újság olyan dokumentum, amelyet a későbbiek során forrás

munkaként felhasználva, a pontatlanságok és tévedések egész soro
zatát indíthatja el. 

Mindezek alapján tartom szükségesnek és kérem a lap következő 
számában - jól olvashatóan - a Jónás Márton Pályázatról írtak hely
reigazítását. 

Azt már csak utólag és zárójelben jegyzem meg, hogy a Kemenes
alja Táncegyüttesről - Rozmárt tollából - írt cikk szintén tartalmaz 
téves adatot. Az együttes indítása és vezetése ugyanis nem Kondora 
István, hanem jómagam kezdeményezése volt és csak kb. 1 évvel 
később vette át Kondora István a szakmai munkát. Ez egyébként 
elhangzott a gálaműsoron és dokumentuma látható volt az ehhez kap
csolódó kiállításon is. 

Celldömölk, 1997. június 8. 
Tisztelettel: 

Kuthl Márta 
a KBK alelnöke 

Hibaigazítás 
A celldömölki Berzsenyi Dá

niel Gimnázium nevelőtestületé
nek kérésére a lap ez évi 11. szá
mában. Jubileumát ünnepelte a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium cí
mű írásban megjelent néhány té
ves és nem teljes adat pontosítá
sát közöljük: 

1. Az elismerő emléklapot ka
pottak névsorából kimaradt Len-
ner József nyugalmazott igazga
tóhelyettes neve. 

2. Az elismerő emléklapot ka
pottak között szereplő Németh 
Lajos nevénél kimaradt a nyu
galmazott kifejezés. 

3. A társaság, amely a Jónás 
Márton-dijat alapította, nem a 
Berzsenyi Asztaltársaság (ponto
san Kemenesaljái Berzsenyi 
Asztaltársaság), hanem a Keme
nesaljái Baráti Kör. Ez utóbbi 
tagsága viszont nem csak a gim
názium öregdiákjaiból verbuvá
lódott, hanem számos, Kemenes
aljáról el számlázott, iskoláit más 
tanintézményben végzett egyén 
is tag. Dr. Lenner Tibor 

„A másik oldal" 
Az Új Kemenesalja legutóbbi, 

11. számában olvastam a Keme
nesalja Néptánccsoport vezetőivel 
készített interjúban, hogy „a 
tánccsoport szereplései soha, de 
soha nem jelennek meg" a városi 
televízióban, és a jubileumi műso
rukkal sem foglalkozott megfelelő 
módon a televízió. Ezeket az állí
tásokat igaztalannak és valótlannak 
érzem, és mint a Celldömölki Vá
rosi Televízió egyik munkatársa, 
szeretnék néhány tényt leírni. 

Ha csak a leggyakoribb városi 
rendezvényekre gondolunk (95-Ös 
karácsonyi műsor, szüreti napok, 
augusztus 20-ák), mindig kiemelt 
helyet kaptak a tudósításaink kö
zött és - ha az emlékezetein nem 
csal - ezeknek mindig egyik fősze

replője volt a Kemenesalja Nép
tánccsoport. A 25 éves szüle
tésnapi műsorukról már egy ún. 
ajánló is megjelent az április 7-i 
adásunkban. A jubileumon pedig 6 
táncossal készítettünk riportot, 
köztük Ipsicsné Nagy Erzsébettel 
és Ipsics Péterrel is, így az április 
12-ei műsorunkban közel 12 perc 
szólt a jubileumát ünneplő Keme
nesalja Néptánccsoportról. 

Persze van, akinek ez kevés, de 
van olyan néző is, akinek viszont 
túl sok a néptáncból. Mindezeket 
azért írtam le, mert a tánccsoport 
vezetői talán elfeledkeztek ezekről, 
én viszont nem, mivel én készítet
tem a riportokat velük. 

Fonyó Roberta 
Celldömölki Városi Televízió 

Elnézést! 
A szervezők elnézésüket kérik, hogy az Alsósági tavaszi napok 

keretében június l-jén 19 órára tervezett ökumenikus istentiszte
let elmaradt. 

BETONELADAS 
Közületek és magánmegrendclóTc részére 

a város és vonzáskörzetében kis mennyiségben is, 
helyszínre történő kiszállítással, a legolcsóbb árakon! 

Szombaton, vasárnapon is! 

CELL - BETON 
Termelő és Szolgáltató Kft. 

Telephely: Celldömölk, Kolozsvár u. 22. 

Telefon: 95/420-328 

Helyesbítés 
Előző számunkban tévesen je

lent meg a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium jubileumi ünnepsé
géről szóló cikkünkben a Jónás 
Márton pályázat hirdetőjének ne
ve. 

A pályázatot nem a Berzsenyi 
Asztaltársaság, hanem a Keme
nesaljái Baráti Kör hirdette, és el
nöke, dr. Kósa András adta át a 
dijakat. 

A Kemenesaljái Baráti Kör 
tagjaitól és vezetőitől ezúton ké
rek elnézést. 

A cikk írója 

Az eredeti 
helyén legyen 
a Mária-kút! 

Celldömölkön vita tárgyát 
képezi a templom előtti té
ren lévő Mária-kút. Az tény, 
hogy a díszkút eredetileg a 
templom előtti tér közepén 
állt és az volt a méltó helye. 
Ez emlékeztetett eredetileg 
is és most is a „kútásó cso
dával határos módon való 
életben maradására." (Idézet 
Németh Andrástól). 

Ez a csoda tette lehetővé, 
hogy felépüljön 250 évvel 
ezelőtt a gyönyörű kegy
templom és ez a település 
búcsújáró hely legyen és fej
lődésnek induljon. 

A kérdés az, hogy hova 
kerüljön a nyár három hó
napjában a szabadtéri szín
pad, amely eddig közvetle
nül a templom előtt állott? 

A háttér ugyan szép volt, 
de melyik i l l ik jobban a 
templom elé: a színpad, 
vagy a Mária-kút? Úgy hi
szem a válasz egyértelmű! 

A szabadtéri színpad el
helyezhető a ligetben, az is
kolák udvarain, a volt Koro
na épülete helyén lévő piac
téren, a Posta előtti téren 
(szüreti felvonuláskor is ott 
volt), a Művelődési Központ 
előtti téren. 

Nagy gond - úgy hiszem 
- a Mária kút áthelyezésé
nek, felújításának az anyagi 
fedezete. Csak összefogással 
lehetséges! 

Németh László 
nyug. tanár, 

továbbá 29 aláíró 
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r A szőlőben 
Továbbra is elsődleges munka a peronoszpóra és a lisztharmat 

elleni védekezés. Az elmaradt hajtásválogatásokat a kötözéssel egy 
időben még cl lehet végezni. Napjainkban jelentkezik a szőlőmoly 
első nemzedékének rajzása. Általában minden szőlőtermő területen 
megtalálható, azonban a direkltermő fajtákat különösen kedvelik. A 
hagyományos moly elleni vegyszerek mellett az utóbbi években spe
ciális környezetkímélő szerek is megjelentek, amelyek kedvező ha
tását még kevesen ismerik. Egy speciális, a melegvéníekre ártalmat
lan baktériumtenyészet a Dipel nevű szer hatóanyaga, amely kizáró
lag a molylepkefélék hernyóit támadja meg. (Ezzel a szerrel véde
keznek évek óta eredményesen az amerikai fehér szövőlepke hernyói 
ellen a közterületeken). A hasznos egyéb rovarokat viszont megkí
méli, nem avatkozik be a természetes élővilágba. 

A gyümölcsösben 

Napjaink gondja a folyamatos lisztharmat és varasodás elleni vé
dekezés mellett a molyfélék kártétele. Külön-külön van molykárte-
vője az almának, a körtének, a szilvának és a baracknak. Különbö
zőségük mellett közös bennük, hogy egy éven belül több nemzedékük 
károsít, június vége-július első fele a tömeges rajzások egyik idő
pontja. Külön figyelmet érdemel az almamoly és a szilvamoly. 

A szilvamoly az apró gyümölcsökre rakja vízcseppszerű, kb. 0,8 
mm nagyságú tojásait, amelyekből egy hét alatt kikelnek a lárvák. A 
lárvák berágják magukat a gyümölcsbe, a gyümölcsön belül fejlődik 
ki a ,Jcukac", és kifúrja magát a termésből. A földre hullva a talaj 
felső rétegében és a fatörzs repedéseiben telel át. A hagyományos 
védekezés sorába tartozik a fák aljának rendszeres kapálása, ezáltal 
a bábok kelésének lehetetlenné tétele. Az utóbbi évek kutatásainak 
eredménye néhány olyan biokészítmény, amely nem megöli a terüle
ten előforduló hasznos és káros rovaroakt, hanem csak a megcélzott 
kártevő kilinkcpzŐdcsét gátolva, ezeket pusztítja el. A hasznos élő 
szervezeteket kifejezetten kíméli. Csonthéjasokban csak a Dimi l in 25 
WP engedélyezett. Az almatermésűek védelmében használhatjuk a 
Dimilin 25 Wp, a Nomolt 15 Sc és a Matsh 50 EC készítményeket. 

Az almamoly elleni küzdelem egyik fontos mozzanata a vegyszeres 
védekezések mellett a gyümölcsritkítás. Az almát akkor kell ritkítani, 
amikor 1,5-2 cm (kisdió) átmérőjűek a termések, megtörtént a ter
mészetes gyümölcshullás. Ez vidékünkön általában június közepén 
következik be. E művelet elsősorban a darabosabb termést szolgálja, 
de hatásos az almamoly ellen is, mivel az az egymáshoz é rő gyü
mölcsökre szereti rakni petéit. A ritkítással pedig azt kívánjuk elérni, 
hogy a kifejlett gyümölcsök között legyen akkora távolság, hogy 
éppen ne érintkezzenek egymással. 

A zöldségeskertben 

Tömegesen jelentek meg a levéltetvek, a krumpliban a burgonya
vész és a burgonyabogár. 

A levéltetvek rendkívül szapora állatok. Az ellenük való védekezés 

Fagyi helyett segíts! 

ennek megfelelően különösen a kiskertekben rendkívül nehéz. A fo
gyasztásra szánt növényeken egyszerre jelennek meg e kellemetlen 
élősködők, a felhasználandó szereknél ezért fokozottan kell figyelem
be venni az élelmezésegészségügyi várakozási időt. Legrövidebb vá
rakozási idejű az ún. szintetikus piretroidok csoportja. 

Hatásuk taglózó a jelenlevő rovarokra, hatástartamuk viszont rövid, 
ezért sokszor úgy érzi a felhasználó, hogy nem volt eredményes a 
permetezés. Ezt a szercsoportot képviseli a Pirimor, a Decis, a Chin-
mix, a Chinetrin, a Sherpa, a Karate, a Fendona. 

Olyan növények esetében, ahol lehetőség van akár több hétig k i 
várni a termés fogyasztásával a jellemzően „zöldkönyves", felszívó
dó, vagy mélyhatású Unifosz, Bi-58, Danadim és RogorL használa
tával védekezhetünk hatásosan. A burgonyában megjelent a burgo
nyavész. A május végétől tartó csapadékosabb, párásabb időjárás ked
vez a gomba kártételének. 10 mm feletti csapadék lehullása után egy 
héten belül kanalasodni kezdenek a levelek, ezüstös fényt kapnak, 
majd elszáradnak. Ez a növény idő előtti felkopaszodásához, elszá-
radásához vezet. Bármelyik r é z t a r t a l m ú szerrel eredményesen véde
kezhetünk ellene. 

Sokkal problémásabb a burgonyabogár elleni védekezés. A levél
tetvekkel kapcsolatban felsorolt szintetikus piretroidőkhöz bizonyos 
mértékig már hozzászokott e gyakori kártevő. Jelenleg eredményesen 
használható a Bancol 50 WP (500 SC) és Sevin 85 WP. A közeljö-. 
vőben erősödni fog a Nomolt 15 SC és a Matsh 50 EC mint környe
zetkímélő szer szerepe. A felszívódó foszforsavészterek használatát * 
egészségügyi szempontok miatt nem javaslom. 

Az eredményes ház körüli kertészkedéshez hozzá tartozik az öntö
zés. Az okszerűtlen öntözés azonban többet árt, mint használ. A l 
kalmanként az egész gyökérzónát át kell áztatni. Ez legkevesebb 10¬
15 liter vizet igényel négyzetméterenként. Ellenkező esetben csak a 
gyökereket hűtjük le, ez pedig lassítja a növény növekedését. Kü
lönösen a paprika és az uborka igényel bőséges és egyenletes vízel
látást. 

Dr. Holtósy István 

Th - G Y U L A / 

TERMELŐI ÁRON 
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL 

ÖN MEGTERVEZI - MI LEGYÁRTJUK 

D Konyha- és szobabútorok, laminált forgácslapok és munka
lapok méretre szabása. 

D Takarólécek, szegélylécek, díszlécek, lambéria, hajópadló. 
D Bútoripari kellékek: 

ragasztó, bútorpánt, bútorgomb, fogantyú, zár, t ipl i , élfólia. 
D Fűrészáruk teljes választéka: fenyő, tölgy, kőris, éger. 
D Fűrészelt tűzifa (telefonon is megrendelhető). 
D Hasított tűzifa, szőlőtámfa, akác fűrészpor. 
[Z] Mennyezet- és falburkolatok. 
D Vállaljuk ajtók és ablakok gyártását hagyományos és hőszi

getelt kivitelben. 

AKÁC TŰZIFA AKCIÓ! 
- méteres: 600 Ft/q 
- fűrészelt: 675 Ft/q 
- hasított: 750 Ft/q 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Műhely : Izsákfa, Bókod Puszta 
Tel: 95/420-543, 60/377-557 Fax: 95/421-593 

Üzlet: Cel ldömölk, Sági u . 22. 

Ezzel a jelszóval indított gyűjtést a Berzsenyi gimnázium 1. b 
osztálya Horváth Edina tanuló javaslatára. A felhíváshoz a többi 
osztály is csatlakozott. A tanulók l - l fagyi árát (30 forintot) 
fizették be az Aranyág Alapítvány javára, amivel beteg gyereke
ken óhajtanak segíteni. A tanév végéig 8600 forint gyűlt így 
Össze. A kezdeményezés és a tett mindenképpen dicséretes. 

-vl-
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Munkaügyi helyzetkép 
A munkanélküliség elmúlt félévbeli alaku

lásáról kérdeztük Soós Ferencet, a Vas Me
gyei Munkaügyi Központ helyi kirendeltsé
gének vezetőjét, aki vázolta a tendenciákat és 
a lehetőségeket. 

Celldömölkön és a vonzáskörzetét alkotó 
27 faluban tavaly december végén 889, idén 
januárban 932, május végén pedig 800 re
gisztrált munkanélkülit tartottak nyilván. Ez 
a szám az év elejihez képest csökkenést mu
tat, bár ez az előző évek tapasztalatai alapján 
csak időszakos. A tendencia ugyanis az, hogy 
év elején és év végén növekszik a munkanél
küliek száma, a nyári hónapokban pedig 
csökken. 

Ennek oka, hogy a munkanélküli járadék
ban részesülőknek is lehetőségük van mun
kavállalásra, főként az idénymunkák (például 
mezőgazdasági, építőipari munkák) tekinte
tében. Egyrészt a munkanélküli járadék 90 
napig tartó szüneteltetésével, mely idő alatt 
munkaszerződéssel vállalhat munkát, más
részt a munkanélküli járadék folyósítása mel
lett, annak 50 százalékát meg nem haladó 
összegig megbízással dolgozhat. 

Az ingadozás másik oka, hogy a közhasznú 
munkák tekintetében év elején köt szerződést 
a Munkaügyi Központ az önkormányzattal, 
ezzel csökken a létszám, de év végén ezek 
újra visszakerülnek a regisztrált munkanélkü
liek közé. 

A májusi 800 regisztrált munkanélküli kö

zül 68 volt a pályakezdő. Ők főként a tavaly 
végzettek közül kerültek ki , hiszen még az 
idei végzősök nem jelentkeztek a kirendelt
ségen. Az iskolapadokból kikerülő, munkát 
hiába kereső fiataloknak különösen nehéz a 
helyzete, hiszen az 1996. július 1-jei kor
mányrendelet megszüntette a pályakezdők 
munkanélküli járadékát. Ennek ellenére érde
mes regisztráltatni magukat, hiszen a Munka
ügyi Központ szolgáltatásait igénybe véve 
könnyebben találhatnak állást. 

A jelenlegi rendszerben ugyanis támoga
tást kaphatnak a pályakezdőt foglalkoztató 
cégek. Egyik ilyen támogatási forma a fog
lalkoztatási támogatás, melyet azok a cégek 
kaphatnak 270 napig, akik egyrészt a beje
lentkezést megelőző évben biztosították a pá
lyakezdő gyakorlati foglalkozásait, másrészt 
a végzettségének megfelelő munkakörben al
kalmazzák. 

A másik támogatási forma a munkatapasz
talat-szerzési támogatás. Itt nem kell megfe
lelni az előbbi feltételeknek, azok a munka
adók is kaphatnak ilyet, akik előzőleg nem 
biztosítottak szakmai gyakorlatot, illetve 
nincs végzettségnek megfelelő munkához 
kötve a jogosultság. 

Ez utóbbi támogatás 360 napra szól, ösz-
szegét tekintve pedig a pályakezdőre vonat
kozó közalkalmazotti bértábla 4 órás időre 
való foglalkoztatásának bérét jelenti. A többi 
munkanélkülivel együtt a pályakezdők is 

igénybe vehetik a bértámogatást és a képzési 
támogatást is. Ez utóbbi esetében a munka-: 
nélküli továbbképezheti magát abban a rel 
ményben, hogy az ott megszerzett végzet^ 
séggel könnyebben tud elhelyezkedni. A kép; 
zés költségét, az utazási költség 80 százalél 
kát, a keresetpótló juttatást a Munkaügyi 
Központ fizeti. 

A pályakezdő fiatalokat idén igyekezett 
megfelelő információval ellátni a kirendelt
ség, hiszen minden végzős diák a bizo¬
nyítványával együtt egy tájékoztatót is ka] 
pott. Akinek pedig ez kevésnek bizonyul, 
június 25-én, Szombathelyen, a Megyei Mű
velődési és Ifjúsági Központban, a pályakezs 
dók információs napján is tájékozódhat a lei; 
hetőségekről. 

A munkanélküliek végzettségüket tekintve 
főképp szakképzettség nélküliek, tehát nyolc 
általánost, illetve annál kevesebbet végzettek. 
Ők a regisztráltak 40 százalékát teszik kij 
Őket követik a szakmunkások, illetve a szakn 
képzettséggel nem rendelkező érettségizet-, 
tek. Akad a nyilvántartottak között felsőfokú 
végzettségű is: 4 egyetemi és 5 főiskolai dip
lomával rendelkezőnek nincs jelenleg mun 
kája. 

Összességében Celldömölkön és környé
kén a munkanélküliségi ráta 6 százalék, ami 
a munkaképes lakosság 6 százalékát jclcnti.I 
Ez az arány megyénkben közepesnek, orszá
gos viszonylatban jónak mondható. Ez azon
ban a munkanélkülieknek valószínűleg so
vány vigasz. 

Nováki M. 

Jótékonysági délután a mozgássérültek javára 
Kevéssel a kórház támogatásá

ra rendezett jótékonysági est után 
ismét hasonló rendezvényre ke
rült sor Celldömölkön. Ezúttal a 
mozgássérültek helyi csoportja 
fordult a város lakosságához ha
sonló céllal. 

Nem szerencsés az időpont -

/ MÁRVÁNY \ 
MUNKARUHA, 

CSEMPE, JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

gondolták sokan, hiszen jófor
mán még véget sem ért az előző 
jótékonysági est. A kétkedők té
vedtek. Az emberek ismét a zse
bükbe nyúllak, hogy nemes célt 
szolgáljanak. Ha minden jegy 
gazdája ott lett volna a K M K 
színháztermében (amit ezúttal in

gyen bocsátottak a szervezők 
rendelkezésére), valószínűleg 
kettesével ültek volna a székeken 
az emberek. 

A műsoros délutánt Söptei J ó 
z s e f n é l MÁVÉPCELL vezetője 
nyitotta meg (A MÁVÉPCELL 
az egyik legnagyobb önzetlen tá

mogatója a mozgássérülteknek), 
majd egymás után léptek szín
padra a Gáyer iskola, az AE klub, 
a Zeneiskola, az 1. Sz. Idősek 
klubja, a Kemenesmagasi Citera-
zenekar és Népdalkör, valamint 
a mozgássérültek helyi csoport
jának tagjai, akik összességébea 
élvezetes műsort produkáltak. 

Köszönet érte nekik és minden 
támogatónak. V.L. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólap ragasztók. 

Szeretettel várjuk 
K kedves , 
\ vásárlóinkat! I 

A M U L L E X -
CELLDÖMÖLK 

K F T . 

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 

Jó tudni,. 

A„PERFEKT" 
Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt. 

kellószámú jelentkező esetén 

újra indít 
mérlegképes 

könyvelői tanfolyamot 
Celldömölkön az 1997/98 tanévtől, vállalkozói szakon. 

Érdeklődni: Kustos Lászlómnál, a polgármesteri hivatalban. 

Telefon: 95/421-830 

... tudni jó! 
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Felemás tavaszi napok 
Felemásra sikerült az idén az Alsósági tavaszi napok rendezvénye. Ez 

elsősorban az időjárás számlájára írható, de voltak szervezési hibák is. 
A tíz percenként lezúduló eső miatt az utolsó pillanatban a torna

csarnokba tették át a megnyitó színhelyét. Ott viszont nem működött 
a hangosítás, így kurta-fura dolog lett belőle. Az idő másnapra sem 
javult, ezért a programok zömét megint zárt helyre kellett vinni. Ezen 
a napon volt a hegyen a Sághegy fogadó melletti parkolóban a krá
terhangverseny, ami a tavaszi napok csúcsrendezvényének számított. 
A metsző hideg ellenére színvonalas műsort adott négy város - Ajka, 
Pápa, Csepreg és Celldömölk - fúvószenekara. Műsorukat mazsorett-
csoportok tették még szórakoztatóbbá. Kár, hogy a hideg miatt v i 
szonylag kevesen jöttek fel a hegyre. Az estére tervezett diszkót és 
utcabált el kellett hagyni, mert a hidegben senkinek sem volt táncolni 
való kedve. 

Vasárnapra javult az idő, így jó szórakozást jelentett a Golf Panzió 
Kupa motocross verseny (az eredmények lent). Először láthattak bir
kózóversenyt az új tornacsarnok falai között az alsóságiak. A sport
ágnak nagy közönségsikere volt. Délután szülők és gyerekek részvé
telével, Mozdulj! címmel sportdélután volt, ahol a résztvevők és a 
nézők is jól szórakoztak. 

Sajnos elmaradt a katolikus templomba tervezett ökumenikus is
tentisztelet, mert a legilletékesebbeket - a papokat - nem értesítették 
róla. Ez viszont nem írható az időjárás rovására. 

Eredmények: 
Serdülő 80 ccm: 1. Borongics B., Balatonboglár; 2. Kerese Péter, 

Sopron; 3. Deé Gábor, Celldömölk. 
Junior 80 ccm: 1. Kerese Gábor, Sopron; 2. Kovács Attila, Kapos

vár; 3. Cziráki Sz., Balatonboglár. 
125 ccm. 1. Volentér László, Baja; 2. Paitz Miklós, Kóka; 3. Langa 

Gábor, Kartal. 
250 ccm: 1. Soóky Zsolt, Gyál; 2. Langer József, Szekszárd; 3. 

Lamos Attila, Gyál. 
Völgyi 

^-Anyakönyvi hírek 
C E L L D Ö M Ö L K 

Házasság: Réinai Csaba és Büki Andrea, Horváth Renáta Ramóna és 
Németh Ákos, Takács Ilona Erzsébet és Horváth János László, Hetyésy 
Tibor és Kiss Katalin, Karáth Péter és Horváth Marianna, Szabó László 
és Tóth Adrienn Jolán, Piri Tamás és Bóka Brigitta, Horváth Tibor és 
Papp Helga, Németh Péter és Varga Virág, Joós Tibor és Bognár Berna
dett, Gruber László és Hajmásy Rita, Kovács Géza és Nagy Nikoletta, 
Horváth László és Péter Mónika, Molnár József Zoltán és Ábrahám Mária. 
Születés: Pápai Zoltán József és Ovádi Gyöngyi fia: Dominik Zoltán, 
Szálai István és Vadászy Andrea Nóra fia: Bence Zoltán, Bakonyi Tibor 
és Kaiger Tímea fia: Dániel, Fehér Tibor Tamás és Máté Zsuzsanna fia: 
Milán, Györkös Tamás és Marton Judit leánya: Fanni, Szele Zsolt és Iván 
Henrietta leánya: Julianna Lívia, Katona István és Illés Ildikó leánya: 
Hajnalka, Burján Attila és Köteles Mária fia: Martin, Finta Sándor László 
és Hegyi Kornélia Ágnes fia: Balázs Soma, Gönye Ferenc és Horváth 
Hona fia: Gábor, Szalóky Attila Tibor és Pőcze Nóra Katalin fia: Balázs, 
Szakács László és Bindics Tünde fia: Bence László. 
Halálozás: Göcsei Tibor, Németh Józsefné sz. Lukács Ilona, Sebestyén 
Tibor, Horváth Zoltánné sz. Nagy Gizella, Szabó Gyuláné sz. Nagy Anna, 
Horváth Kálmán, Holobán Béla, Magyar Zoltánné sz. Bokodi Ilona. 

KENYÉRI 
Születés: Takács István és Szeder Tünde Ilona fia: Krisztián. 

P Á P O C 
Halálozás: Papp Imréné sz. Csiszár Erzsébet. 

BORGÁTA 
Születés: Kutasi Zoltán és Jura Zsuzsanna Julianna leánya. Zsófia. Szu-
csigán Róbert és Stiller Anita fia: Bálint. 

MERSEVÁT 
Születés: Készei György József és Kokas Andrea fia: Péter. 

N A G Y S I M O N Y I 
Születés: Szabó Tamás és Őri Rita fia: Tamás. 

JANOSHAZA 
Születés: Nyári Tamás és Kolompár Angéla leánya: Vivien. 

Halálozás: László Géza. 
NEMESKOCS 

Születés: Farkas Gábor Ernő és Lacza Zsuzsanna Margit fia: Gergő, Szuh 
László és Herczeg Judit Erika fia: András. 

BOBA 
Születés: Kiss László és Tanai Éva leánya: Fanni. 

KEMENESSÖMJÉN 
Születés: Horváth Gábor és Szegletes Judit leánya: Renáta, Fülöp Róbert 
és Szakáli Terézia fia: Máté és leánya: Vivien (ikrek). 

KEMENESMIHÁLYFA 
Halálozás: Németh Gábor. 

NEMESKERESZTÚR 
Születés: Herczeg Attila Tamás és Kovács Márta Erzsébet fia: Máté. 

OST FFY A SSZONY FA . 
Halálozás: Giczi Gyula. 

CSÖNGE 
Halálozás: Biró Gyula. 

KISSOMLYÓ 
Születés: Kovács Zsolt és Csukás Katalin leánya: Réka Katalin. 

Schimmer Győző 
? : ^ i ^ r gyepmester 

^ 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21. 

061301561-938 

Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok, 
kutyák bejelentése. 
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A vöröskereszt kitüntetettje: Erdélyi Antal 
Május 4-én, a mentő- és vörös

keresztes napon, a vöröskeresz
tes világnapi megemlékezés ke
retében a Kiváló vöröskeresztes 
munkáért kitüntetés bronz fo
kozatát vehette át Erdélyi Anta l , 
az alsósági alapszervezet veze
tője. 

Erdélyi Antal, a M Á V Celldö
mölki Állomásfőnökség gond
nok-energetikusa, a harmadik 
ciklusban képviselő, az alsósági 
részönkormányzat vezetője, az 
Alsósági Sportkör elnöke, az al
sósági vöröskeresztes alapszer
vezet vezetője, a városi vezető
ség tagja. 

Az önkormányzati választáso
kon a vöröskereszt jelöltjeként 
indult és nyert képviselői mandá
tumot. 

Odaadó munkáját a vöröske
reszt már több kitüntetéssel is el
ismerte. 1986-ban az alapszerve
zet a Vöröskeresztes munkáért 
kitüntetés arany fokozatát kapta. 
1989-ben a Kiváló társadalmi 
munkáért emlékérmet, majd a 
Kiváló társadalmi munkáért em

lékérem bronz, később arany fo
kozatát érdemelte k i . 

1979 óta az alapszervezet tit
kára. Akkor 40 fővel vette át az 
alapszervezetet, majd 80 fő to
borzásával hamarosan 120-ra 
emelkedett a taglétszám, amely 
azóta többnyire e körül mozog. 
Ekkor aktív, kezdeményező ve
zetőség alakult, mely akcióival, 
ötleteivel új színt hozott mind az 
alapszervezet, mind a városrész 
életébe, sőt egy időre a mozgató 
rugója is lett. Hét elsősegély
nyújtó állomás kezdte meg akkor 
működését, ezek azóta is fennáll
nak. Útjára indították a „Tiszta 
udvar, rendes ház" akciót. Az ut
cán sétálva, ezeket a jól megér
demelt címeket mutató táblákat 
láthatjuk is a házak falain. Éve
ken át bált rendeztek, amelynek 
bevételét a mozgássérültek javá
ra ajánlották fel. Rendszeresen 
vendégül látták és látják a város
rész idős lakóit. Fő feladatának 
tekintette az alapszervezet az el
sősegélynyújtó tanfolyamok és a 
véradás szervezését, valamint le

bonyolítását. A jó szervezésnek 
köszönhetően a véradók száma 
évről évre nőtt. A M Á V Körzeti 
Üzemfőnökség vöröskeresztes 
alapszervezetével közösen négy 
rokkantkocsit készítettek, ezek 
azóta is folyamatosan használat
ban vannak. Minden év nyarán 
négy idős ember ingyenes üdül
tetését biztosítják. 

Legjelentősebb munkájuk a 
vöröskeresztes emlékpark létre
hozásavolt 1981-ben,aSomogyi 
Béla utca végén. Négyszáz óra 
társadalmi munkával járultak 
hozzá a tagok és a városrész lakói 
a kellemes pihenőhely létrehozá
sához. A szemetet elhordták, a 
talajt kiegyengették, padokat, ját
szószereket helyeztek el, fákat 
ültettek. Sajnos a kárpótlás során 
az önkormányzat nem tudta meg
vásárolni, így a park területe ma
gántulajdon lett. Bízunk abban, 
hogy ezután is parkként, illetve 
játszótérként fog funkcionálni az 
ott játszó gyerekek és a megpihe
nő idősek ölömére. 

Az alapszervezet legutóbbi 

rendezvényei is nagy sikert arat
tak. Decemberben 140, 70 év fe
letti nyugdíjast vendégeltek meg 
a kultúrházban, akiknek az óvo
dások kedveskedtek műsorukkal. 
A tavaszi véradáson is szép 
számmal vettek részt az alsósági
ak. 

Őszre szintén az idősek vendé
güllátását tervezik, a résztvevők 
körét kibővítve. 

Erdélyi Antalnak gratulálunk a 
kitüntetéshez, és kívánjuk, hogy 
továbbra is hasonló lendülettel, 
lelkesedéssel és kitartással ve
zesse a vöröskeresztes alapszer
vezetet, és képviselje a városrész 
lakóinak érdekeit! 

Nováki M. 

Bíró Szabina WL-0^ 

Az elvarázsolt szeretet 
Valamikor réges-régen - hogy mikor, azt 

ne kérdezzetek - az emberek nagy békesség
ben éltek. 

Mígnem egyszer egy sötét bolygó jelent 
meg a Föld körül. Ezen a bolygón egy gonosz 
professzor élt, aki egész napját varázslattal 
töltötte. 

Irigyelte az embereket a szeretetükért. Ad
dig mesterkedett, míg a tudományát arra 
használta fel, hogy az embereket gonosszá 
varázsolja, s eltörölhesse a jóságot a Földről. 

A varázslat után csak én maradtam jósá
gos, az emberek pedig gonosszá váltak. M i 
vel én egyedül maradtam a szeretetemmel, 
elhatároztam, hogy visszahozom a vonzalmat 
a Földlekére. Akkor talán megszűnik a ke
gyetlenkedés, a viszály és a harag, az embe
rek pedig újra jóindulatúvá válhatnak. Úgy is 
lelt. Vállamra tettem a tarisznyámat, és neki
indultam a hosszú útnak. 

Sok országon, városon vitt az utam. Eltelt 
egy hót, eltelt két hét. Nem tudtam, mitévő 
legyek, mert nem találtam a bolygó felé ve
zető utat. Szomorúan hajtottam fejemet a te
nyerembe, amikor egy kendő pottyant a fe
jemre, s egy hang szólalt meg: 

- T u d o m ám, mit keresel! Menj tovább a 
Titkoscrdőig, és várd meg, mi történik! 

Zsebembe gyömöszöltem a kendőt, meg
köszöntem a jó tanácsot, és elindultam a Tit
koserdő felé. Néhány nap múlva elértem a 
Titkoscrdőig. Ahogy mendegéltem az erdőn 
át, egy kristálytiszta vizű tóhoz értem. A tó 

partján egy vékony hangocska szólalt meg 
mellettem: 

- Állj! 
Körülnéztem, s egy halacskát pillantottam 

meg a lábam mellett. 
- H a segítesz visszajutni a tóba, nem bánod 

meg! 
Szívesen segítettem. A halacska egy pik

kelyt adott cserébe. 
- Segít, ha bajban leszel! - tátogta és to

vaúszott. 
Tovább indultam, s ekkor egy őzet pillan

tottam meg, akinek tüske ment a lábába. K i 
húztam a tüskét és bekötöttem az őz lábát. 

Az Őz megszólalt: 
- Köszönöm, hogy segítettél rajtam. Ezért 

cserébe elárulom, hogy merre találod meg az 
utat a sötét bolygó felé. Hunyd be a szemedet 
és haladj egyenesen! 

Megköszöntem az útbaigazítást és elindul
tam. A TiIkoserdőből kiérve egy sötét renge
tegben találtam magamat. Tudtam, hogy jó 
helyen járok, mert a professzor, akit keresek, 
a sötétség bolygóján él. Hirtelen egy hatalmas 
szikla meredt elém. Rajta ajtó. Az ajtó előtt 
egy koromfekete szömyecske aludt. Közele
désemet hallva felébredt. 

- Ni-n i , egy P1TYI-PALKÓ - horkantotta 
a szömyecske. 

Megijedtem, hogy mi lesz most. Ha meg 
kell küzdenem a szömyecskével, lehet, hogy 
vége lesz az életemnek. Ekkor eszembe jutott 
a kendő. Előkaptam és megráztam. Csodák 

csodájára a bolygó nagy dübörgéssel meg
nyílt, s a hasadékban a szömyecske nyomta
lanul eltűnt. Az ajtó kitárult és én beléptem 
rajta. Sötét folyosón haladtam végig, majd 
újabb ajtóhoz értem. Azon keresztül egye
nesen a professzor szobájába jutottam. Na
gyot nézett, amikor meglátott, s elcsodálko
zott, hogy hogy kerülhetett ember a bolygó
jára. 

- Hogy sikerült bejutnod, édes lányom? - . 
kérdezte mély hangon, s közben egy kupáért 
nyúlt. 

Én egy gyors mozdulattal az aranykupa 
tartalmába hajítottam a pikkelyt, amit a ha
lacskától kaptam. A professzor kiitta a kupa 
tartalmát és a torkához kapott. 

Megrázta magát, s közben az arca megtelt 
szeretettel. 

Lássatok csodát! 
Legyőztem a gonosz professzort, akinek 

nem volt mit tennie. Bocsánatot kért és min
dent visszaváltoztatott a régi formájába. 

A tudományát ezentúl csak jó célra fordít
hatta. 

Az embereknél sem az számított, hogy ki 
milyen cifra, ki milyen szép, hanem az, hogy 
a szívében mi lakozik. 

A celldömölki Gáver Gyula Általános Is
kola 41b osztályos diákja az alsó tagozatosok 
között mese kategóriában harmadik díjai 
nyert. 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja 
KÉTHETENTE! 
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A Duna, mint összekötő kapocs 
Huszár Zol tán főmuzeológus e lőadása a ce l ldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtárban 

Tavaly októberben tartották 
Celldömölkön az elszármazottak 
találkozóját. A celldömölki Kresz
nerics Ferenc Könyvtár igazgatója, 
dr. Bellérné Horváth Cecília ek
kor olyan kéréssel fordult a jelen
lévő', máshol élt? celldömölkiek-
hez, hogy egyik oldalról a könyvtár 
szívesen fogadja az általuk megírt 
és megjelent kötetek példányát ál
lománya részére, hogy ez által is 
követni és prezentálni tudják mun
kásságukat, másik részről viszont 
mindenkit meghívott, hogy egy 

előadás, bemutató megtartása 
erejéig jöjjenek el az intézmény
be, és ismertessék aktuális kuta
tási eredményeiket vagy munkás
ságuk legjavát. Az első között je
lezte H u s z á r Zol tán, a pécsi Ja¬
nus Pannonius Múzeum történeti 
osztályának főmuzeológusa és a 
Janus Pannonius Tudo
mányegyetem óraadó tanára, 
hogy - az ajándékozott kötetei 
mellett - szívesen tart előadást az 
érdeklődők számára. 

A számos lehetséges téma közül 

a Duna Gőzhajózási Társaság tör
ténetének bemutatására esett a vá
lasztás. A május 12-én - a Kresz
nerics Ferenc Könyvtár és a Keme
nesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 
szervezésében - megtartott előadá
son sokadszor döbbenhettünk rá, 
hogy az - általában - sötét színben 
bemutatott Osztrák-Magyar Mo
narchia egyáltalán nem az volt, 
aminek sokáig igyekeztek bemu
tatni. Ugyanez mondható el az Rt. 
1920 utáni történetéről is, hiszen ez 
a társaság - jócskán meggyöngülve 

- a mai napig létezik. Az előadás 
a cég általános története mellett 
szólt a pécsi szénbányászatról is, 
amely 1853-tól az Rt.-nek termelt, 
külön kiemelve és részletesen 
elemezve azt a magas szintű szo
ciális, infrastrukturális ellátást, 
amelyben részesültek az ott dolgo
zók. 

Az előadás - azt hiszem - min
denkit továbbgondolkodásra kész
tetett, hiszen napi aktualitás az 
egyesült Európa megteremtése, 
működtetése, és ebben a Duna újra 
összekötőkapocsként kellene, 
hogy működjön. Annak ellenére, 
hogy a gőz-, illetve a folyamhajó
zás háttérbe szorult. 

Györe Géza 

Celldömölk Város Önkormányzatának 18/1997. (IV, 28.) sz. rendelete 
az ö n k o r m á n y z a t n a k az élelmezési nyersanyagköl tségekről szóló 43/1996. ( X I I . 18.) sz. rendeletének kiegészítéséről 

A rendelet 1. §-a az alábbi szövegrésszel egészül k i : 
Balatonrendest üdülőtábor: 
napi négyszeri étkezés 300 Ft/nap 

2 . § 
Ez a rendelet 1997. május l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1997. április 28. 
Baranyai Atti láné dr. 

jegyző 
Makkos István 

polgármester 

Tiniszemmel 
a művészetről 

Néhány, a közelmúltban lezajlott kulturális 
esemény ismét megerősített abban a hitem
ben, hogy szűkebb környezetünkben is sok a 
művészettel értőn foglalkozó ember. Olyan 
fiatalok gondolataira voltam kíváncsi, akik
nek életében a művészet jelentős szerepet ját
szik. Beszélgetőtársaim voltak Kovács Nóra, 
Szemenyei Viktória és Szilvágyi Zsófia. 

Nóra mindennapjaiban jelen van az iroda
lom, a zene, vele együtt nőtt azok szeretete. 
Akár versesköteteket forgat, akár fuvolán ját
szik, mindez kedvező hatással van a hangu
latára. Mint mondta, nemcsak unaloműzőnek 
jó bármelyik tevékenység, de a gondokat is 
elfeledtetik. Közben feloldódik, talán az ép
pen olvasott vers egy-egy szava segíti hozzá 
a megoldáshoz. Szívesen merül cl a művé
szetek élvezetében, de alkotó fantáziája is 
megmutatkozott már versírás formájában. 
Gyakran játszik a gondolattal, hogy kész mű
alkotásokat képzeletben átalakít, moderneb
bé, elvontabbá teszi azokat. Szerinte ez még 
csak elméletben működik, gyakorlatban nem 
sikerült megvalósítania. Igazán versmondás, 
színjátszás közben tudja magát kifejezni, ön
magát adni. Számára így a legtermészetesebb 
lelkiállapotot érzékeltetni, karaktert formálni. 
- Olykor nincs külvilág, csak a szöveg és én 
- mondta. 

Vik i egy éve énekel a Liszt Ferenc Vegyes
karban. Egy diáknapi élmény - kórustagok 
műsora - vonzotta őt az énekelni vágyók kö
zé. A próbák hangulatát, a jó társaságot, a 
változatos műsort említi megtartó erőként. 
Közösségben énekelni kötöttséget is jelent, 
be kell tartani a karvezető utasításait, de meg

próbál magából is belevinni a műbe. V ik i sze
rint éneklés közben felszabadul az ember lel
ke. Nem áll messze tőle az irodalom sem. 
Ugyan szavalni nem kimondottan szeret, de 
szívesen olvas verseket, és játékból versírás
sal is próbálkozott. Kisebb korában bábozott, 
de ezt is és a hangszeres játékot is abbahagy
ta. Reméli, hogy visszatér még ezekhez - már 
csak a maga szórakoztatására is. 

Zsófi a Kemenesalja Néptánccsoport tagja. 
Tánc iránti vonzódása alsó tagozatos kora óta 
tart. Lcgfontosabbként ő is a hangulatot emel
te k i . A tánc, a saját hangulata éppoly lénye
ges, mint hogy sikerül-e a nézőt is kellő ér
zelmi állapotba hozni. 

- A nézőnek éreznie kell, mit akarunk adni 
- fogalmazta meg a lényeget. Néha a kore

ográfiára kell jobban figyelni, néha a mozgás 
finomságára, hiszen kis mozdulatokkal is so
kat lehet mondani. A népviseletek gyönyör
ködtetik, az elfeledett vasi táncok érdeklik. 
Amíg lehet, szívvel táncol, később talán ta
nítaná is. Zsófi szerint táncolni a legjobb, a 
mozdulatokat nem lehet félreérteni. 

Aki látta táncolni a néptáncosokat, meg
hallgatott egy-egy zeneiskolai hangversenyt 
vagy néhány verset gyerekek, fiatalok közre
működésével, megnézte alkotásaikat, az 
tudja, hogy mennyit adhatnak ők nekünk. An-
csel Éva írta: „Nincs veszve semmi - míg 
kislányok ormótlan tokban nagybőgőt cipel
nek." 

Tulok G. 
Fotó: Hetényf László 

i 
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Ürmös Péter önálló anyaggal is bemutatkozott Celldömölkön 
A rendszeresen tárlatra járók körében bizonyára ismerősen cseng a 

pápai származású fiatal grafikusművész neve, aki már múlt év szeptem
berében bemutatkozott városunkban a Ló és lovas című kisgrafikai tárlat 
szerkesztőjeként, most pedig saját önálló anyagát tekinthettük meg. 

A tárlatot a zeneiskola tanári hangversenyének szünetében Kozmán 
László, az Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója nyitotta meg, aki 
az elemzésekkel való próbálkozás helyett egy jelképes tárlatlátogató sé
tára, szemlélődésre hívta a vendégeket, közreadva saját reflexióit a grafi
kákról. 

Ürmös Péter sokoldalú művész, hiszen mindent felvonultatott formá
ban, témában és technikában abból, amit a műfaj megenged. Láthattunk 
évfordulós alkotásokat, ex libriseket, kisgrafikákat, s megcsodálhattuk a 
rézkarcok és kőnyomatok világát, túl a fekete-fehéren - színesben is. A 
képeket szemlélve több vezérmotívum követhető nyomon. Felfedezhető 
a tájhoz való kötődés, s a természet sorsáért való aggódás is, amelynek 
megjelenítéséhez talán groteszkbe is hajló képeket alkalmaz a művész. 
Mindannyiunk Iclkiismcrtére tudnak hatni a pusztuló természetet bemu
tató alkotások. Hagyományosan megjelenteti Ünnös Péter a férfi és a nő 
kapcsolatát az öröm pillanatában, annak múlandóságát is megragadva. 
Ennek egyik legszebb példája az Emlék című alkotás. 

A jellegzetesen kisgrafikai alkotások, az ex librisek szemlélése is ér
dekes élményt adott, hiszen a művész személyiségének, s az ex libris 
tulajdonosának kettőssége jelenítődik meg bennük. 

Szimbolisztikus formanyelvvel ragadja meg a művész az emberformál
ta tájat is, megörökítve azokat a helyeket, ahol megfordult, s amelyeknek 
képi megjelenítésére vállalkozott. 

Sok minden mellett a kiállítás egyik érdekessége, hogy látható volt 
idősebb Ürmös Péternek, a művész nagyapjának három alkotása is. Jól
lehet Ürmös Péter nem ismerhette nagyapját, hiszen az ő születése előtt 
közel fél évszázaddal meghalt, mégis szembetűnő a hasonlóság, s nem 
kérdőjelezhető meg a kettejük közti lelki rokonság - a vér szerinti köte
léken túl. 

összességéhen nézve Ürmös Péter grafikáit elmondhatjuk, hogy adott 
bennük az egyéni megfejtés izgalma, az a tulajdonság, hogy minden 
szemlélőnek mást és mást képesek nyújtani. • Makray L. 

Tizenegymillió van, de háromszor ennyi kellene 
Celldömölk területén összesen több, mint 

negyven kilométer út található. Ebben az év
ben Összesen alig több, mint tizenegy millió 
forint jut a fenntartásukra. 

A város önkormányzatának ülésein vissza
térő témakent bukkan fel újra meg újra az 
utak állapota. Van, ahol az aszfaltozott úton 
minduntalan felbukkanó kátyúk miatt éri szó 
a ház elejét, míg másutt az is vágyálomnak 
számít, hogy sártenger helyett burkolt úttes
ten lehessen közlekedni. 

Valószínűleg még sokáig képviselői prog
ramok része lesz az útmizéria, hiszen az em
lített tizenegy millió forintból vajmi kevésre 
futja. A burkolt utak kátyúzására hárommillió 
forint jut, járdaépítéshez pedig egymillió fo
rint anyagfcdezclct biztosít az Önkormányzat. 
Közel ötmillió forintot szánnak viszont a M i 
kes úti lakisokkal és a szennyvízcsatorna-
építéssel kapcsolatban felmerülő igények k i 
elégítésére. 

Hogy miért kevés mindez? A képviselő

testület ülésére készített előterjesztésben 
számos olyan igény szerepel, amelyre eb
ből a tizenegy millió forintból nem ju t , így 
az 1997-es út- és hídkeretből nem oldódik 
meg a Liszt Ferenc, a Kertalja, a Kinizs i , a 
Ságvári , az Uzsok, a Bartók Béla, a Bem 
utcák aszfaltozása, javí tása . A k i nem elé
gített kérések összege több mint harminc
millió forint. Az idei űtalap csaknem há
romszorosa... 

K. 
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Édes kapcsolatok 

Hogyan leveleztek elődeink? 
Az első képes levelezőlap el

küldésének időpontjáról a szak
irodalomban eltérő véleménye
ket lehet olvasni. Tény, hogy 
Ausztriában és Magyarországon 
a világ első rányomtatott bélycgu 
postai levelezőlapja létezésének 
elfogadott időpontja 1869. októ
ber 1-jc. Ez a levelezési forma 
rohamosan terjedt, népszerűvé 
vált - újszerűsége és olcsósága 
miatt. A képes levclezőlapgyűj-
tők sok-sok érdekességnek lehet
nek birtokosai, és szerencsés 
esetben olyan példányokhoz jut
hattak, amelyek különlegesség
nek számítanak. Ha netán kicsit 
elmélyültebben vizsgáljuk a régi 
és napjaink képeslapjait, a gyö
nyörködés mellett az emberi kap
csolatoknak - rokoni, baráti - tit
kaiba, érdekességeibe, lelki, szel
lemi rezdüléseibe tekinthetünk 
be. (Mindezt saját gyűjtemé
nyünkre kell érteni, ami felett 
rendelkezünk.) Élménycinket 
szeretnénk megosztani olvasó
inkkal, és ha megnyeri tetszésü
ket, akkor lapunk hasábjain, egy-
egy érdekességet, ritkaságot, ne
tán stílust és általánosítható je
lenséget, jegyeket bemutatunk. 

A század elején és közvetlen 
előtte már annyira kibontakozott 
a levelezés ezen formája, hogy 
alig hihető nagyságrendről talá
lunk adatokat. (Erre a későbbiek
ben visszatérünk.) A most közölt 
három képes levelezőlap alapján, 
amelyek a 900-as évek első évti
zedére esnek, máris bizo
nyíthatjuk a bevezetőben leírta
kat. Divat volt abban az időben, 
hogy a lapokra azok küldői saját 
fotográfiájukat ragasztották, 
vagy jól alkalmazott fotós tech
nikával odavarázsolták. A kö
zölt szövegekből már az is k i 
tűnik, hogy pár sorban, főleg 
humoros formában utaltak ma
gukra, de meghúzódot t benne, 
hogy aki ilyen képes levelező
lapot tud küldeni, az már nem 
akárki. 

Nézzük, hogyan is adták elő 
magukat az itt látható urak, a la
pok feladásának kcltezési sor
rendjében. Az elsőt Mikola Ilus-
ka úrlcánynak címeztek Hevesbe 
1907. szeptember 26-ik napi kel
tezéssel, illetve bélyegzéssel. Az 
úr a fotója alá a következőket ír
ta: „Sajnálom, de nem tudok 
szebb lenni. Kezeit csókolja: Si-
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mon." Érdekes a további közlés, 
amely arra utal, hogy nem akár
miről van szó: „Ez a lev.lap a 
Miskolczi Színházi Jubileumi 
Albumba megjelent arcképem 
kliséje után készült. (Színészek, 
színésznők s színikritikusok van
nak ott lefotografálva.)" Mindezt 
a közlését tovább fokozva, amely 
szintén divat volt, akkor és a ké
sőbbiekben is: „A bélyeget ne 
bontsa fel a lev.lapon: nem írtam 
alája semmit." És következik va
lami bensőbb más: „Mikor jön 
mihozzánk? Tán csak új kikelet
re, új akácra?" Ez már igazán 
mézédes üzenet. S végül a nyo
maték: hangsúlyozza, hogy az 
ilyen képes levelezőlap nem 
akármi: „A Bogyához küldölt el

ső arcképes lev.lapja megvan -
valahol." Tehát fontos, hogy 
megőrizzék, és ezt meg is kö
szönhetjük nekik, hogyan is 
gyűjthetnénk nélkülük? Az 1910. 
V I . 21 . keltezésű lapon a fotó 
mellett ez olvasható: „Csorgóra 
álló bajuszomat ígéretemhez hí
ven bemutatom! Sándor." Amint 
látható, megtehette. A címzés. 
Várpalota. A harmadikat szintén 
Hevesbe címezték 1912. március 
31-én. A lapon ragasztva van a 
fénykép. A szöveg komoly do
logról tudósít, betegségről ír a 
feladója. Egyik mondata másról 
szól: „A hivatalban is sok baj 
van, elvagyunk látva nagyon." 
Tehát már akkor is... 

DJ . 
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Ezt nem lehet 
elég korán kezdeni! 

Kezdje On is 
az Új Kemenesaljával! 
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GYERMEK, SZÜLŐ 
CSALÁD, ISKOLA 

Ötvenéves oktató-nevelő munkám, valamint a több ezer család
látogatás során tapasztaltak tükrében a következőkben azokat a 
kérdéseket, nevelési helyzeteket igyekszem sorba szedni, amelyek 
a család által megoldandó feladatként jelentkezhetnek, s amelyek
re vonatkozóan általános érvényességgel adhatok tanácsot. Egyút
tal válaszolni kívánok azokra a kérdésekre, amelyek a kedves 
szülőket foglalkoztatják. 

A mi időnkben szebbek, tisztábbak, virágosabbak voltak az iskolák 
és tantermek. Vagy nincs igazam? 

Ez így igaz. Az esztétikai nevelés mintha kissé háttérbe szorult 
volna az iskolában, de a gyermekek otthonában is. Pedig nem mellé
kes, hogy milyen tárgyi és személyi környezet formálja az első be
nyomások kialakulása idején a gyermek esztétikai fogékonyságát. Er
re a jövőben valóban nagyobb súlyt kell fektetnünk. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a rendes, tiszta iskola és lakás, a mindennapi élet 
kívánalmait kielégítő és kényelmet szolgáló bútoraival, berendezésé
nek csínjával, néhány szép kép, ízléses dekoráció, kézimunka, virág, 
egyszóval az ízléses otthon, tanterem, a benne élőközösség életrendjét 
és harmóniáját is kifejezésre juttatja. Ennek megteremtése nem is 
elsősorban pénz, hanem kulturáltság kérdése. A k i csak egy kicsit is 
törődik ily irányú ismeretei fejlesztésével, az igen hamar rá fog jönni 
arra, hogy milyen egyszerű eszközökkel - és milyen olcsón - lehet 
ízléses, örömöt lehelő otthont, vagy iskolát elővarázsolni falun és 
városon. Nem tudok elképzelni olyan közösséget, amelyben a gyer
mek szívesen élne, amelyre büszke tudna lenni, ha az nem volna szép 
külső megjelenési formáiban. 

Az iskolában vagy családban élő személyek magatartásának, mo
dorának, ízlésének, nézeteinek hatása világosan megmutatkozik a 
gyermekek magatartásában. ízlésében és nézeteiben. Ezért nagyon 
fontos, hogy a nevelő és szülő állandóan figyelje önmagát, tudva azt, 
hogy nincs senki, akinek viselkedése, működése erősebb ellenőrzés 
alatt áll, mint az övé. 

Sok a panasz a gyermekek magatartására és fegyelmére. Valóban 
ilyen rossz a helyzet? 

Nem mindenki rossz, és nem minden iskolában ilyenek a gyerekek. 
Ez függ a nevelőtestületek szervezettségétől, egységes nevelési mód
szerek kialakításától, a diákönkormányzat, osztályközösségek aktív 
közreműködésétől. Tapasztalatom szerint a legtöbb gyermek számára 
a gyermekközösség véleményének nagyobb a hatása, mint a felnőttek 
intézkedéseinek, rendcsinálásának, vagy utasításainak. Ezért kell az 
osztályközösségben olyan követelményt teremteni, hogy elítélje a fe
gyelmezetleneket, azokat, akik nem teljesítik iskolai kötelességeiket, 
nem készítik el házi feladataikat, nem becsületes úton émek el ered
ményt. 

A közösségnek fel kell venni a küzdelmet a súgás, a feladatok 
lemásolása, a tanár becsapása ellen. Sajnálatos, hogy sok iskolában 
az osztályok szolidaritása éppen ezekben a negatív jelenségekben 
nyilvánul meg. Azokat a tanulókat ítélik közösségellenesnek, az osz
tály érdekeit megsértőknek, akik nem hajlandók társaikat ily módon 

segíteni. A gyermekek előszeretettel utánozzák egyes iskolatársaikat, 
barátaikat, sőt ezek példái gyakran a legerősebben hatnak rájuk. A 
szülők és nevelők nem nézhetik közömbösen, hogy ki a gyermekek 
közül a többiek példaképe. Ha nem irányítjuk - kellő tapintattal - a 
példaképválasztást, előfordul, hogy a rossz úton járó gyermekek gya
korolnak hatást társaikra, azok, akiknek mindent szabad, akik szabad
idejük nagy részét az utcán, discóban, moziban töltik, akik komolyan 
udvarolnak, kalandjaikkal dicsekednek, könnyelműen beszélnek a lá
nyokról, dohányoznak, az iskola követelményeivel, a tanulókra köte
lező magatartási előírásokkal szembeszál Inak, a tanárok becsapásá
nak, bosszantásának, kicsúfolásának fő szervezői. Ezeknek a maga
tartása látszik bátornak, merésznek, hősiesnek, romantikusnak a töb
biek előtt. íme ezért kell a gyermekközvélemény alakításával és er
kölcsi felvilágosítással jól érzékelhetővé tenni a követelendő gyer
mekideál tulajdonságait, tudatosítani és megéreztetni az igazi emberi 
értékeket. 

A jó mag létrehozásával és szélesítésével egyre növelni kell és lehet 
a példamutató gyermekek számát, meg kell nyerni a közösség ügyé
nek a talpraesett, ügyes, kezdeményező- és szervezőképességgel ren
delkező, határozott, jó szándékú Önkormányzati vezetőket. Ha bízunk 
a közösségben, ha gyakran kikérjük véleményét, ha fontos ügyeket 
eléje terjesztünk, a közvélemény fejlődni, erősödni fog. Ha viszont 
mindig a közösség nélkül döntünk, ha arra kárhoztatjuk, hogy csupán 
tudomásul vegye intézkedéseinket, soha nem remélhetjük a gyerme
kek közreműködését nevelési céljaink megvalósításában. Ez legyen 
a gyermekeket nevelő családoknak is intő példája. 

A mi iskolánkban csend és nyugalom honolt. Vigyáztunk is rá. 
Csinosítottuk, használt szemléltető eszközöket javítottunk. És most mi 
van? 

Talán arra a bizonyos kínos csendre és nyugalomra nem is vágyunk, 
nem lenne természetes egy ilyen nagy családban, de normális, meg
értő beszédhangra igen. Sajnos, az iskola- és családlátogatásaim során 
gyakran megdöbbenéssel tapasztaltam, milyen lármásak, nyugtala
nok, szinte hisztériásak egyes gyerekek. Rohangálnak, ugrálnak a 
bútorokon keresztül, vagy a lépcsőn, betörik az ablakokat, orrukat, 
fejüket. A felnőttek pedig tehetetlenségük igazolására azt hangoztat
ják, „hadd csinálják", ebben nyilvánul meg természetük. A gyerme
keknek minderre egyáltalán nincs szüksége, a folytonos kiabálásból 
semmi haszon sem származik, csak rongálják az idegeit. Ilyen esetben 
a leghatározottabb formában kell a szülőknek vagy pedagógusoknak 
fellépni és ezzel megteremteni olyan rendezett, fékezett élénkséget, 
amely tekintettel van a szomszédra, a berendezési tárgyakra, ajtókra 
és ablakokra. 

Mindezek arról tanúskodnak, hogy a gyermekek a köztulajdonról 
nagyon hiányos ismeretekkel rendelkeznek, megbecsülését, jelentő
ségét sokan meg sem értik. Már kezdettől érzékeltetnünk kell, hogy 
az otthon és az iskola tárgyai a család, illetve az osztályközösség 
használatában állnak, s ha kárt tesz valaki bennük, több ember szá
mára válnak használhatatlanná, csúnyává. 

Elkeserítő egyes gyermekek könnyelmű kijelentése: „Úgyis kifizeti 
apám a betört ablakot! Azt csinálok a felszerelésemmel, amit akarok, 
az enyém!" 

Eljutunk-e a tudatnevelésnek arra a fokára, amikor megérti a tanuló, 
hogy a személyi kár népgazdasági kár is, a pazarlás közvétség? De 
vajon gondolnak erre a felnőttek is? 

Pataki Márton 
ny. tanár 

Készül Celldömölk lakásgazdálkodási koncepciója 
Az alsósági városrészre terve

zett szociális bérlakásépítés kö
rül kialakult vita kapcsán több
ször is szóba került a celldömölki 
lakáshelyzet. A közelmúltban 
megtartott alsósági lakossági fó
rumon több lakos is felvetette: 
nehéz lakáshoz jutni . A helyzet 
és a panasz persze nem celldö
mölki specialitás. 

A készülő lakásellátási prog
ram a rendelkezésre álló forráso
kat szerelné feltérképezni. Ehhez 
persze számba kell venni az önál
ló lakással nem rendelkező csa
ládok számát, a jövedelmi, va
gyoni helyzetük miatt szociális 
bérlakásra szorulók körét, ismer
ni kell a meglévő bérlakásállo
mány állapotát, tisztában kell 

lenni azzal is, hogy a település
rendezési terv szerint hol nyílik 
lehetőség lakótelkek kialakításá
ra. 

Jelenleg hatvanhat bérlakás-
igénylést tartanak számon Cell
dömölkön, s ötvenkilencen igé
nyelnek szociális bérlakást. 
Többségük szívességi lakáshasz
náló jelenleg, néhányan pedig al

bérletben élnek, egy, két vagy 
több gyermekkel. 

A lakásprivatizáció beindulása 
előtt 690 önkormányzati bérlakás 
volt Celldömölkön, ma 394 da
rab van. 

A lakások értékesítéséből kö
zel kilencvenöt millió forint be
vétele származott az önkormány
zatnak. 

Csupán öt üres lakás áll ren
delkezésre. 

K. 
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PÁLYÁZAT 
Sághegyi szüret - Celldömölk, 1997. szeptember 25-28. 

A celldömölki KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁR irodalmi 
és képzőművészeti pályázatot hirdet a SÁGHEGYYI SZÜRETI NA
POK alkalmából a Vas megyei általános iskolai és gimnáziumi ta
nulók 10-14 éves korosztályának. 

A pályázat témája: az ősz. 
Minden évszakhoz sajátos tartalmak, hangulatok, színvilág fűző

dik, amelyekkel a valóság ábrázolásán túl mélyebb összefüggések is 
kifejezhetők. Erre utal a mottóul választott költemény is. 

Felhívásunkkal olyan alkotások készítésére ösztönözzük a tanuló
kat, amelyben az őszhöz kapcsolódó gondolataikat (szüret, tanévkez
dés, őszi természet stb.) a következő formákban fejthetik ki : 

a) Képzőművészeti alkotás 
Technikája: grafika festmény (akvarell, pasztell, tempera stb.), 

kollázs. Mérete: 35 cm x 50 cm, 50 cm x 70 cm (paszpartuval) 
b) Elbeszélés 
Terjedelme: legfeljebb 4 A/4-es oldal 
c) Osz a költészetben címmel verselemzést írhatnak kortárs ma

gyar költő/költők művei alapján. 
Kérjük a tanulókat, hogy adataikat (név, iskola osztály, az iskola 

címe) a pályamunkán feltüntetni szíveskedjenek. 

Beküldési határidő: 1997. szeptember 17. 
Cím: Kresznerics Ferenc Könyvtár, 9501 Celldömölk, Dr. Géfin 

tér 1. Postafiók: 162. Telefon/fax: 95/421-818. 

Az eredményhirdetés és a könyvjutalmak átadása 1997. szep
tember 26-án 15 órakor lesz a könyvtárban. A legsikerültebb 
alkotásokból kiállítást rendezünk. 

A kiállítást megnyitja az a két tanuló, aki a legjobb irodalmi 
pályamunkát küldte be a b) és c) kategóriában. 

Jótett helyébe jót várj} 
Valamikor élt három fiú, Feri, 

Laci, Jóska. Mindháromnak volt 
egy-egy biciklije. Egy alkalom
mal elhatározták, hogy versenyt 
rendeznek. Igen ám, de a bicikli
ket rendbe kellene hozni. Jóska 
mindig nagyon féltette bringáját, 
mert ö tudta, hogy egyhamar újat 
nem kaphat, de Ferit és Lacit 
nem sokat zavarta, mert az övék 
új volt. Meghallották ezt a bicik
lik. Gondolták: most megleckéz
tetik gazdáikat. Feri és Laci egy
szer-kétszer rácsaptak, megrug
dosták, ez náluk a porolást jelen
tette, és ledobták őket az árok
partra. Jóska viszont lemosta, 
mint mindig, törölgette, és még 
beszélt is hozzá: Segíts nekem, 
kedves pajtás, hogy ne veszítsem 
el a versenyt, hisz akkor megint 
kinevetnek, kigúnyolnak. 

Elérkezett a verseny ideje. A 
három fiú elindult a starthelyről. 
Tekergett, kanyargott az út. Már 

úgy látszott, hogy Jóska megint 
lemarad, de lám, mi tör/ént az 
egyik kanyarban? Feri jobbra re
pült, Laci balra. Az egyik bicik
linek a kereke lyukadt ki, a másik 
a láncot dobta le, de még a pedál 
is leugrott róla. Jóska az öreg, 
régi bringával pedig száguldott a 
cél felé. Feri és Laci a földön fek
ve halk nevetést hallott. A bicik
lik voltak azok. Egyszer csak az 
egyik megszólalt. Tanuljátok 
meg! Jótett helyébe jót várj! Ti 
nem gondoskodtatok rólunk, mi 
pedig így háláltuk meg, fiogy 
rúgtok, szórtok bennünket! 

Jóska célba ért, és boldog volt, 
hogy megérte a sok gondosko
dást. Most is, mint máskor, mi
előtt helyére tette, leporolta, le
mosta, de talán még meg is simo
gatta. 

Te is gondoskodj biciklidről, 
játékaidról, mert a maguk mód
ján ők is éreznek! 

Az írást Katavics Ágnes, a Gáyer Gyula Általános Iskola 2. b 
osztályos tanulója készítette az M S A T televízió kerékpáros pá
lyázatára. 

A pályamunka 5. helyezést ért el. Az értékelésről a televízió 
május 11-én (vasárnap) közvetítést adott. 

AZ 19 EVES 
E Ö T V Ö S C I R K U S Z 0 

szeretettel várja Önt 
új, jubileumi, nemzetközi gálaműsorával 
C E L L D Ö M Ö L K Ö N 

az AVANTIBenzinkút melletti szabad területen 
június 18-tól 19-ig! 

Egy családi tradíció egyedüli Örököse, minket a név kötelezi 

MN* WÁÁÁS/A7//* 
ÉLŐ LEGENDA 

EÖTVÖS GÁBOR 
Jásza <Hju, ÉRDEMES MŰVÉSZ, a Magyar KúzUrutég Cs**grtnd tótünlotaüjt, 

világhírű zwwbohóc és SZTÁR vsndágo.: 

BRAZIL KARNEVÁL - AFRIKAI ATTRAKCIÓK - OKOS MEDVÉK - MAJOM REVÜ - MACSKA SHOW 

ÉLETBEN MARAD VAGY SEM? 
EÖTVÖS CHILY lélegzetelállító produkciója Magyarországon először! 
A megvásárolt belépőjegyekkel minden előadáson AQUAFRESH, ESKIMO, LISS. 

BILLERBECK, UNICEF. MATCHBOX, POLAROID ajándékait nyerheti. 
Előadások időpontja: MINDEN SZERDÁN 

Június 18-án szerdán 18 órakor I jjjgS*ff*jj*#*r 
Június 19-én csütörtökön 18 órakor 

I M I S I I I P l 

Jegyek elővételben is kaphatók a cirkusz pénztáraiban 
vagy telefonon megrendelhetők: 06-(60) 325-939 Pénztámyitása: de 10 óra. 
Látvány, kacagás, bátorság és attrakciók randevúja csak az eredeti 

E Ö T V Ö S C I R K U S Z B A N : 
Legyen a vendégünk 1997-ben is! 

LISS P o l a r o i d 
É L V E I D AP1UANATOT1 

' b ü l e r b e c k ' 

\mim/fBnrA 
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Újdonság a könyvtárban 
Háztervek építkezőknek és álmodozóknak — 

Budapest, 1997 

A házépítés, otthonteremtés 
mindig nagy kihívásnak számított. 
Mint minden nagy vállalkozás, ez 
is tele van buktatókkal. Az Alom
ház 2000 című könyv egy azon 
könyvek közül, amely az építés ter
vezési szakában igyekszik hasznos 
tanácsot adni. A 200 családi ház 
terve mellett számos hasznos ötlet
tel is szolgál. Megismertet bennün
ket mindazon feladatokkal, ame
lyeket az építkezés megkezdése 
előtt el kell végezni, közli a témára 
vonatkozó hatályos jogszabályo
kat, címjegyzékében viszont a 
szakhatóságok, tervezők, vállalko
zók, gyártók, kereskedők címada
tait közli. 

A tervek szebbnél-szebb családi 

házakat mutatnak be gyakorló ter
vezők munkaasztaláról. A határta
lan lehetőségeket sejtetik ezek a 
tervek. A legkülönösebb alaprajzú 
és felépítésű épületeket ismerhe
tünk meg, valóban a legkülönbö
zőbb igények kielégítése is elkép
zelhető. 

A könyv mindenben eligazít, 
csak arról nem szól, hogy a szük
séges anyagiak (a könyv szerint 
egy 100 négyzetméteres ház már 4 
millió forintból felépíthető) hon
nan teremthetők elő. Még jó, hogy 
az alcímben az álmodozók szó is 
szerepel, így bárki - lelkiismeret-
furdalás nélkül - kézbe veheti és 
bátran lapozgathatja ezt a szép k i 
vitelezésű kötetet. Györe Géza 

Barátaink! 
A Kemenesalja kórházért alapít

vány javára rendezett jótékonysági 
előadások, adományok és felajánlá
sok elszámolását 1997. május 8-án a 
Kemenesaljái Egyesített Kórház gaz
dasági igazgatói irodában a rendező
ség kezdeményezésére együttesen 
elvégeztük. 

Az elszámolás főösszegei az aláb
biak: 

A két előadáson eladott belépőjegyek ára és az adományok összege; 
280 100 forint. 

Felajánlások összege: 254 350 forint, bevétel összesen: 534 450 forint; 
Számottevő ez az összeg, amellyel kórházunk műszerparkját tudjukí 

ezáltal javítani, de ugyanilyen, vagy fontosabb az a tény, hogy városunk 
lakosságának figyelmét a kórházunkra irányítottuk, bizonyítva, hogy Cell
dömölk lakossága magáénak tudja a kórházat. 

Megköszönjük Celldömölk lakóinak, az iskolák és a művelődési kö_ 
pont kultúrcsoportjainak, vezetőinek e magasztos és nemes ügy melletti 
kiállásukat, áldozatvállalásukat és támogatásukat. 

Köszönettel: 
, JCórházért" szervezőbizottság 

Kereket oldott a Sághegy Étterem vevője 
Átok, balsors lengheti körül a celldömölki 

Sághegy Éttermet. A Vas megyei Vendéglá
tóipari Vállalat és a celldömölki tanács közös 
beruházásában épült restauráció kálváriája a 
privatizációs folyamat elindulásakor kezdő
dött. 

Ekkor bomlott fel a Vendéglátó ipari Vál
lalat, és derült k i : a földterület az önkormány
zaté, a felépítményre pedig nem volt beje
gyezve a vállalat tulajdonjoga. A furcsa hely
zet vitát, a vita pert szült, amelyből az önkor
mányzat került k i győztesen. 

Vesztes lett nemcsak a Vendég látó ipari 
Vállalat, hanem az épület is, hiszen a vita 
alatt, hosszú éveken át kihasználatlanul állt. 
Pár éve egyszer már pályázatot írt k i az ön
kormányzat a hasznosításra, de nem volt túl
jelentkezés vállalkozó szellemű pályázókból. 

A kudarc nem keserítette el az önkormány¬
zatot. A közelmúltban újra gazdát keresett az 
épületnek. A kiírt pályázatot egy keszthelyi 
orvos, dr. Tóth Sándor nyerte. Az épületben 

melegkonyhás éttermet, üzleteket, bankot kí
vánt létrehozni. Szándéka azonban nem lehe
tett különösebben eltökélt, mert a fizetésre 
megadott időszak eredménytelenül telt el: az 
orvos - illetve a nádudvari székhelyű Hár
mashatár Bt. - nem jelentkezett a hat millió 
forintos vételárral március huszadikáig. Ehe
lyett haladékot kért, átmeneti fizetési nehéz
ségeire hivatkozva. Ha kért, hát kapott is, 
mintegy két hetet. 

Ez az idd is eredménytelenül pergett le, ám 
az utolsó pillanatban, telefonon újra jelentke
zett a vevőjelölt - és további haladékot kért. 
Az önkormányzat pedig angyali türelméről 
tett tanúbizonyságot: megint újabb határna
potjelölt meg a fizetésre az ország különböző 
helyein egyre nehezebben fellelhető orvos
nak. 

Mondani sem kell: ez a határnap is annyit 
ért, mint a többi. A változatosság csak annyi 
volt a már forgatókönyvszerűén ismétlődő 
haladékkérésben, hogy most május másodi

káig kért lehetőséget a fizetésre. Ezt már az 
önkormányzat is megelégelte. Szerződést 
bontott, amiről levélben értesítették az orvost. 
Illetve értesítették volna, ha nem jön vissza a' 
levél azzal, hogy a címzett más helyen tar
tózkodik. 

Minden maradt hát a régiben. Az épület áll 
üresen, kihasználatlanul, miközben állaga 
egyre romlik, az önkormányzat pedig újra 
gondolkodhat azon: mi is legyen a szebb na
pokat látott étterem sorsa? írjanak k i új pá
lyázatot? Végezzenek állagmegóvást? Netán 
hasznosítsa maga az önkormányzat? Nehéz 
kérdések. 

Ahogyan azt sem könnyebb megválaszol
ni, hogy a helyben működd, referenciákkal 
rendelkezd, az épületért a messziről jött or
vossal azonos összeget - igaz három részlet
ben - ígérd helyi vállalkozás (Sághegy Bt 
helyett miért esett a választás az ismeretlen, 
nehezen utolérhetd orvos ajánlatára? 

K. 

Változó ügyeleti rendszer Celldömölkön 
Eddig a Népjóléti Szolgálat szervezte Cell

dömölkön és a környező településeken az or
vosi ügyeletet. Jelenleg hétköznap délután 
négytől reggel nyolcig, hétvégén péntek dél
utántól hétfő reggelig van ügyelet. A hétközi 
ügyelet Celldömölkön kívül Bobára, Nemes-
kocsra, Mcrsevátra, Mesterire, Kemenessöm-
jénre terjed k i , hétvégén pedig a celli ügyelet 
látja el egész Kemenesalját. 

A közelmúltban Celldömölkön az érintett 
települések polgármesterei, és az orvosi 
ügyelet tevékenységében részt vevő, vagy 
részt venni szándékozd orvosok tanácskoztak 
a jelenlegi rendszer átalakításának lehetősé
geiről. Tervek szerint a jövőben egy korlátolt 
felelősségű társaság vállalkozási formában 

látná el az ügyeletet. Vezetője dr. Kovács 
Zol tán vönöcki orvos lenne. Az ügyeleti 
rendben változás nem lesz. A tanácskozáson 
részt vevő orvosok felvetették: jó lenne, ha 
az érintett önkormányzatok hozzájárulnának 
a kft. műszer - és eszközparkjának kialakítá
sához, fenntartásához. A felvetésről konk
rét döntés nem született, hiszen erről csak 
a települések képviselő-testületei határoz
hatnak. 

Az orvosi ügyelet vállalkozási formába Ön
tése talán megoldhatja azt az anomáliát is, 
amely több éve komoly fejtörést okoz Cell
dömölkön. Legutóbb február 19-ei ülésén tár
gyalt a város képviselő-testülete a háziorvo
sok ügyeleti díjának rendezéséről. Tavaly 

ugyanis háziorvosok jeleztek, hogy ügyeleti 
díjuk nem felel meg a jogszabályi előírások
nak. A városban utoljára 1995-ben rendezték 
e kérdést, s azóta jelentősen megváltoztak a 
díjak. 

Az említett februári ülésen a „képviselő
testület kifejezte szándékát, hogy 1997-ben; 
az ügyeleti díjak jogos mértékéhez hozzájá
rul". Egyúttal döntés született arról is, hogy 
„az Önkormányzat felkéri az ügyelet működ
tetésében érdekelt önkormányzatokat, hogy a 
tavalyi évi elmaradások miatti, valamint az 
idén jelentkezd többlet-ügyeleti díjat arányo
san viseljék". 

A város képviseld-testülcte is megvitatta 
az ügyeleti rendszer átszervezését. Mivel sok 
a rendezetlen kérdés, a városatyák fontosnak 
tartották a részletek kidolgozását. 

K. 
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Kis helyen nagy sikerek 
hírt 

Ostffyasszonyfai birkózócsillagok 
- Birkózóink a versenyévad 

során nagyon sok versenyen lép
nek szőnyegre. A legügyesebbek 
rengeteg oklevelet, érmet, serle
get gyűjtenek be, de ezeken a 
versenyeken azért vagyunk ott, 
hogy amikor elkövetkezik a leg
fontosabb, az országos bajnok
ság, minél jobban helyt tudjunk 
állni - mondja Földi Csaba, az 
ostffyasszonyfai birkózósikerek 
kovácsa. 

Az a bizonyos legfontosabb, 
vagyis az országos verseny már
cius 29-én volt, ahol két asszony
fai versenyző is bejutott a leg
jobb hat közé. Horváth Csaba a 
66 kilogrammosok. Somogyi Er
nő a 35 kilogrammosok súlycso
portjában egyaránt az 5. helyen 
végeztek, de reális esélyük volt a 
dobogó harmadik fokára is. Nem 
véletlen, hogy Bacsa Ferenc, a 
Magyar Birkózó Szövetség 
Szakfelügyelőjétől mindketten 
meghívást kaptak a korosztályos 
magyar válogatott keretbe. 

Közülük Horváth Csaba a cell
dömölki Eötvös iskola 7. osztá
lyos tanulója. Kemény kötésű kis 
fiatalember. Somogyi Ernőt, az 
ostffyasszonyfai iskola 6. osztá
lyosát inkább olyas valakinek 
nézné a gyanútlan szemlélődő, 
aki inkább alsós társaival fogócs-
kázik, vagy bújócskát játszik. Pe
dig ez óriási tévedés Rendkívül 
hajlékony, ruganyos, gyors, és 
súlycsoportjában kegyetlenül 
erős. Bár ő azt mondja, ha a na
gyobbak belekötnek, egyelőre in

kább a gyorsaságára hagyatko
zik. A szőnyegen azonban más a 
helyzet. Ott azonos súlyúak nyü-
vik egymást. Ernő pedig eddig 
szinte minden ellenfelénél erő-
sebbnek bizonyu 11. B i zony ítj a 
ezt több mint 20 érméből, sok

lehetne. Elárulja, hogy kedvenc 
étele a palacsinta, az aranygalus
ka, és minden édesség. 

Széles mosolyok között újsá
golja, hogy az országos 5. helyért 
épp most kapott igazgatói dicsé
retet. 

Horváth Csaba, Földi Csaba és Somogyi Ernő 

sok kupából és oklevelekből álló 
gyűjteménye. 

Azt mondja, második osztá
lyos korától birkózik, és azt sem 
titkolja, hogy szorgalmasabb is 

Horváth Csaba istenáldotta 
sporttehetség. Dilemmája is eb
ből adódik. A mostani birkózó 
Ötödik hely és a válogatott keret
tagság mellett ő az elmúlt évben 

az Eötvös iskola játékosaként tagja 
volt kézilabdában a diákolimpia IL 
korcsoportos válogatottjának is. A 
két szakember, Földi Csaba és Sü
lé Nándor egyelőre ügyesen oszto
zik rajta, d pedig jól kamatoztatja 
a tehetségét. M i lesz végül is belő
le? Ezt majd eldönti az idő, és re
méljük ő maga. 

Földi Csaba a két fiú birkózó-
sikereihez azt is hozzáteszi, hogy 
még egy tanítványának, Györkös 
Attilának ugyanilyen esélyei vol
tak, de végül is a szakosztály töb
bi tagjai között is csak minimáli
sak a különbségek. 

Földi edzdrdl el kell mondani, 
hogy a sportág iránti szeretetből, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül 4 
éve irányítja az egyre szebb ered
ményeket elérd ostffyasszonyfai 
szakosztályt. Elmondja, hogy bár 
körülményeik korántsem ideáli
sak, rengeteg segítséget kapnak a 
helyi önkormányzattól, az Ostf-
fyasszonyfáért alapítványtól, a 
helyi téesztdl, és több magánsze
mélytől. Sokat segít a M Á V É P -
CELL Kft . és kaptak támogatást 
az Apáczai Tankönyvkiadótól is. 

Szakmai téren pedig volt 
egyesülete, a Haladás VSE, és 
volt edzői, Koronczai József és 
Szalóky Sándor nyújt neki sok 
segítséget. 

Miért írtuk le mindezt ezen a 
helyen? Azért, hogy kicsit alá
húzzuk, nem csak a pénz, hanem 
sok esetben az egyén, a kis kol
lektívák hozzáállása dönti el a 
munka színvonalát. 

Az asszonyfai birkózók min
denképpen azt példázzák, hogy 
kis helyen is lehet figyelemre 
méltót alkotni - példás hozzáál
lással. Völgyi László 

K. 

Eötvösös 
tornászlányok 

országos 
sikere 

Az országos elődöntőn 3. helyezést értek 
el a képen látható tornászlányok 134,7 
Összpontszámmal a II—III. korcsoportban. 
Előttük csak nagy egyesületek (Szombat
hely és Veszprém) végeztek. Jövőre már 
cél lehet az országos döntő, amelyről az 
idén sem sokkal maradtak le. 

A képen balról jobbra: Németh Jolán, 
Csupor Szilvia, Tánczos Júlia, Németh 
Viktória, Horváth Georgina, Rába And
rea. Edző: Kovács Hajnalka. 
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4> SPORTÉ eredmények 

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

A megyei l adarúgó-ba jnokság 32. fo rdu ló jában a CVSE-Antók 
Nyomda csapata 5:1 a r á n y b a n győzött Csempeszkopácson a Pa
mut ellen, ezzel a ba jnokság vége előtt két fordulóval m á r meg
nyerte a bajnokságot , és jogot szerzett az NB I l l - r a . A feljutáshoz 
g ra tu lá lunk! Az ér tékelésre később v i ssza té rünk . 

T o v á b b tart viszont a vönöcki csapat mélyrepülése . Legutóbbi 
vereségükkel komoly veszélybe kerü l t ek . Remél jük az utolsó két 
fordulóban megmentik maguknak a megyei I . osztályt . 

Celldömölki V S E - A n t ó k N y o m d a - N a g y r á k o s 2:0 (1:0) 
Celldömölk, 900 nézd, vezette: Pusztai 
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A. Csákvári. Kelemen (László). La-

tyák - Nagy L, Dohány, Slicbcr - Békés (Molnár), Pccz, Balhási 
(Nyári). Ed /ő : Sebestyén Attila. 

A bajnokaspiráns nagy mezőny fölényben játszott, de csak nehezen 
tudott kibontakozni a betömörülő vendégek ellen. G.: Dobány, Nyárt. 
I f i : 7:0. 

Nára l -Kemenesa l j a (3:0 (1:0) 
Nárai, 200 nézd, vezette. Papp. 
Kemenesalja: Zseli - Princzes, Sebestyén, Horváth, Huszár (Szán

tó), - Vincze, Varga, Rúzsa, Fenyő - Gulyás. Fűzfa. Edző: Marsai 
József. 

A második felidei játéka alapján megérdemelten nyert a hazai 
együttes. Góllövők: Horváth A. (2). Nyul . I f i : 0:6. 

CVSE-Antók Nyomda-Pamut 5:1 (2:0) 
Cscmpcszkopács, 200 néző. vezette: Klujber. 
Celldömölk: Horváth Zs. - Nagy A., Csákvári, Latyák - Nagy I . , 

Dobány, Kelemen. Lengyel, Slieber (Molnár T.) - Pécz (László), 
Békás (Dénes). Edző: Sebestyén Attila. 

Ezzel a győzelmével a további eredményektől függetlenül már baj
nok a celli csapat. Jogos volt a pezsgdbontás. G: Dobány (2). Lengyel, 
Békés, László, illetve Döbör. I l i : 4 :1 . 

Vép-Kemenesa l j a 3:2 (0:1) 
Vönöck. 250 néző, vezette: Lukács. 
Kemenesalja: Zseli - Sebestyén. Vincze. Huszár, Princzes - Hor

váth T., Varga, Fűzfa, Rúzsa (Berta) - Fenyő (Szántó), Gulyás. Edző: 
Marsai József. 

Kétgólos előnyükkel sajnos nem tudtak élni a hazaiak. G.: Illés (2), 
Szálai, ¡11. Gulyás (2). I f i : 2:6. 

M E G Y E I I I . O S Z T Á L Y 

Kemenesmagasi R é m u s - H ú s - K ő r i s m e n t i 2:0 (1:0) 
A hazai csapatnak kötelezd volt begyűjteni a 3 pontot, ha dobogón 

akar maradni. G.: Velencei, Bakodi. 

^BIRKÓZÁS 
Először rendeztek birkózóversenyt az alsó

sági tornacsarnok falai között. A verseny 
nagy közönségsikert aratott. 

Az ostffyasszonyfai b i rkózók e r e d m é 
nyei: 

A-kategór ia : 
28 kg: Kovács Zsolt (2.) 

- események ^ SPORT -0-
Hegyhát SE-Ostffyasszonyfa 2:6 (1:1) 
Második félidei játékával biztosan győztek a vendégek a sereghaj

tók otthonában. G.: Nagy T., Molnár J., ül. Hajba, Töreki (2-2), Szabó 
G., Bogyai. 

Szergény-Szeleste 2:3 (1:2) 
A vendégek jobban kihasználták a helyzeteiket. G: Elek, Figerl, ül. 

Peszlen, Rozmán, Enzsöl. 
J ánosháza -Nagys imony i 2:0 (1:0) 
A hazaiak biztosan tartották otthon a 3 pontot. 
Hegyhát S E - J á n o s h á z a 2:5 (1:3) 
Ennek a jánosházi győzelemnek igazi értékét a Pecöl szergényi 

veresége adta, mert így pontszámban utolérték az első helyezettet. G: 
Molnár, Joó K., itt, Markos (3), Horváth T., Tóth. 

Kflrismentl SE-Nagysimonyl 2:2 (1:0) 
Jó iramú mérkőzésen az utolsó percben egyenlítettek a simonyiak. 

G: Fülöp (2). DL Asbóth (2). 
Sze rgény -Pecö l -HOZER 1:0 (0:0) 
A határtalan lelkesedéssel játszó Szergény megérdemelten nyert, 

és ezzel a forduló nagy meglepetését szolgáltatta. 
G: M e z ő N . 
Ostffyasszonyfa-BŐ 2:0 (0:0) 
Megérdemelten nyertek a hazaiak. G: Szabó G. (2). 
Gérce -Vásá rosmiske -Kemenesmagas l R é m u s - H ú s 3:1 (1:1) 
Rangadót vesztett a Magasi Gércén, és lecsúszott a 4. helyre. G: 

Berke K., Cscledi, Berke G., Ül. Bodor. 

K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 

Izsák fa-Alsóság 2:0 (1:0) - Megérdemelt hazai győzelem. G: Hor
váth L . , Tóth P. 

Csénye -Boba 3:3 (1:2) - Bravúrt hajtott végre a Boba a bajnok-
jelölt otthonában. G: Fazekas, Dénes, Nagy A. (öngól). Ül. Porkoláb, 
Györkös, Horváth F. 

S imaság-Egyházashe tye 4:0 (2:0) - Simán nyert a Simaság. G: 
Sabján (3), Galavics. 

Sitke-Kenyeri 5:0 (2:0) - Ezzel a győzelmével a Sitke már a 6. 
helyen van. 

Mersevá t -Csőnge 15:0 - Ekkora arányú győzelem csak ritkán 
adatik meg a labdarúgásban. 

S imaság-Csönge 5:1 (1:0) - A Csöngén játszott mérkőzésen biz
tosan nyert a vendégcsapat, és ezzel a tabella élére került. G: Sabján 
(3), Zeke Attila, Galavics, i l l . Bárdosi. 

Egyházashe tye-Nemeskocs 5:3 (2:2) - Gólerős hajrával nyertek 
a hazaiak. G: Csőre (2), Németh (2), Zsoldos, i l l . Farkas (2). Szabó. 

Boba-Sitke 1:1 (1:0) - Gyenge játék, gyenge játékvezetés, igaz
ságos eredmény. G: Horváth F., ül. Péntek. 

Izsák fa-Ke nyeri 5:1 (2:0) - Biztosan nyert a hazai csapat. 
Alsóság-Mersevá t 1:3. - Biztosan nyert a jó formában lévő mersei 

csapat. 

38 kg: Pongor Zoltán (2.) 
45 kg: Boda Péter (1.) 
B-ka tegór ia : 
38 kg: Horváth Róbert (1.) 

Ádám Zoltán ( 2 ) 
53 kg: Györkös Attila (2.) 

Csőre Szabolcs (3.) 
66 kg: Horváth Csaba (2.) 
85 kg: Tarczi Sándor (1.) 

Június 7-én Egerben rendezték az Orszá
gos kötöttfogású korosztályos bajnokságot, 
ahol az ostffyasszonyfai színekben versenyzi 
Horvá th Csaba a 66 kilogrammosok súly
csoportjában ötödik helyezést ért el! 

Dicséretes volt G y ö r k ö s At t i la versenyzé
se is az 53 kilósok között. Györkös a mezőny 
legnépesebb csoportjában (27), az előkelő 7. 
helyet szerezte meg. 

-vl-
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