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Épülhet a ligeti sportpálya 
Közmeghallgatás, testületi ülés 

A szokottnál jóval nagyobb ér
deklődés mellett tartott közmeg
hallgatástjúnius 25-én a színház
teremben a celldömölki képvise
lő-testület. A szépszámú érdeklő
dő jelenlétét a tárgyalt témák 
közérdekűsége magyarázza. E l 
sőnek a város általános és részle
tes rendezési terv helyi építési 

előírásait taglaló rendelet terve
zete került terítékre. A Schöm-
merUrbanconsultKft. tulajdono
sa ismertette a tervezetet. A pol
gárok a Celldömölk és Alsóság 
összeépülésének lehetőségeiről, 
a pityervári vasúti felüljáró maj
dani építési helyéről kérdeztek, 
és kaptak kielégítő választ. A kö

vetkező pontban a Ligetben k i 
alakítandó labdarúgópálya kér
dését tárgyalták. Makkos István 
polgármester Antók Zol tán , a 
CVSE labdarúgóinak fő szpon
zora, a majdani pálya építőjének 
üdvözlése után elmondta: a kép
viselők jóváhagyták az edzőpá-

(Folytatás a 3. oldalon) 

Hl$5 
Kemenesaljái 

SZDSZ-szervezet 
alakult 

1997. június 18-án Cell
dömölkön megalakult az 
SZDSZ Kemenesaljái Szer
vezete. 

Bővebb információt, tájé
koztatást a 94/316-804-es 
telefonszámon kaphatnak az 
érdeklődők. 
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Uj működési engedélyek 
Kormányrendelet értelmében 

az 1997. február 21-e előtt már 
működő üzleteknek az üzletnyi
tási bejelentést új működési en
gedélyre kell cserélni. Ennek ha
tárideje 1997. augusztus 21-e. 
A k i ezt elmulasztja, annak az üz
lete a továbbiakban nem működ
het. Az üzletnyitási bejelentés 

cseréjét a Celldömölki Polgár
mesteri Hivatal ügyfélfogadási 
idejében a műszaki osztályon te
hetik meg az érintettek. 

A cseréhez szükséges 2000 
forintos illetékbélyeg, az üzlet 
„Bejelentés kereskedelmi üzlet 
(iroda) nyitásáról" szóló engedé
lye. 

I L l Országos bajnokok az Eötvös kézilabdázói 
Előző l a p s z á m u n k b a n m á r hí rül adtuk, 

hogy az Eötvös iskola 5-6. osztályos fiú ké
zilabdacsapata országos d iákol impia i baj
noki címet szerzett. 

Hat évvel ezelőtt időt és energiát nem kí
mélve kezdődött el az a céltudatos munka, 
ami most a csúcsra vezetett. Süle N á n d o r 
testnevelő tanár, a fiúk edzője nem csak a 
testnevelésórákon és az edzéseken tett meg 
mindent a cél érdekében, hanem kihasznált 
minden lehetőséget, hogy Összemérje a csa
pat erejét a számításba jöhető legnehezebb 
ellenfelekkel. 

A siker már előre vetítette az árnyékát, hi
szen a csapat a tanév folyamán 12 kupaküz
delmen vett részt az ország különböző pont
jain, s ennek során - amellett, hogy minden 
kupát elnyertek - egyetlen egyszer sem hagy
ták el vesztesen a pályát. Mondhatnánk, ab
szolút esélyesnek számítottak az országos 
döntőn. 

A k i valaha - akár játékosként, akár edző
ként - foglalkozott a sporttal, az igazán tudja, 
mekkora teher az esélyesség. A serdülőkor 
elején lévő kis „csikókra" ez hatványozottan 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Álló sor (balról jcibbra): Józsa Péter, Ka/ári Attila, Grebenár Gábor, Császár Gábor, Németh Tamás, 
Fekete László, Süle Nándor (testnev. tanár, edző). Guggolnak: Szakos Balázs, Tarczi Pál, Erőss Péter, 
Polgár Ádám, Rozmán Gergő. A képről hiányzik Mecsed Norbert. Előtérben az idén nyert 12 serleg, 
kézben a diákolimpiai bajnoki trófea. 
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^ Országos bajnokok az Eötvös kézilabdázói 
(Folytatás az l. oldalról) 
érvényes. Elbízhatják magukat, hogy ők min
denkinél jobbak, vagy begörcsölhetnek úgy, 
hogy igazi teljesítményük közelébe se jutnak. 

Szerencsére Süle Nándor nemcsak jó edző, 
de mini tanárember, j ő pszichológus is. Sike
rült a fejekben is rendet tartania, és a várva 
várt siker nem maradt el. A történtekre így 
emlékezik: 

- Többször voltam országos döntőn. Két 
csapatom is felállhalott már a dobogó har
madik fokára. Az az érzés azonban, amit ak
kor aléltunk, amikor a dönlő végén megszó
lalt a játékvezetői síp, semmivel sem hason
lítható. Az csak kevésszer adatik meg az em
bernek, 

A tanítványaim rendkívül fegyelmezetlen 
és jó színvonalon játszottak, sikerült a forma
időzítés, és nem engediük kiénekelni a sajlot 
a szánkból. A legkisebb győzelmünk 4 gólos 
volt, s ez így elmondva rendkívül egyszerű

nek látszik. De amikor az ellenfél vezet, aztán 
hol az egyik, hol a másik csapat látszik jobb
nak, az idegőrlő dolog. Sokat számított lelki
leg is, hogy sok szülő és szurkoló kíséri el 
bennünket Kaposvárra, buzdításuk sokat se
gített. Feltétlenül szólni akarok a szponzorá
lásról, és elsősorban Esztergályos Jenőről, az 
Apáczai Tankönyvkiadó tulajdonosáról. So
kat köszönhetünk neki. hogy nem voltak 
anyagi gondjaink. 

- Nem lehet szó nélkül hagyni a rendező
ket. Kaposvár igazi jó gazdája volt a diák
olimpiának. Úgy hiszem, nem csak a bajno
kok tartják meg jó emlékezetükben Somogy 
fővárosát. 

A beszélgetést hallgatják a bajnokcsapat 
tagjai is, akik most nagyon csendes gyerekek. 
Amikor azt kérdezzük Németh Tamás tó l , 
hogy vajon mitől lett Ő a döntő legjobb ka
pusa, csak mosolyog, nem szól. A többiek 
mondják: attól, hogy ziccereket véd, és hete

seket fog meg, no meg jól indít. A torna leg
jobb játékosa címet elnyert Császár Gábor 
sem henceg. Azt mondja, hogy ő nagyon sze
reti ezt a játékot, ennyi az egész. De azt még 
hozzáteszi, ha majd pályaválasztásra kerül a 
sor, olyan helyre fog menni, ahol komoly ké¬
zilabdaélet van. Rajtuk kívül még G r e b e n á r 
G á b o r t választották a szakemberek az olim
piai torna válogatottjába, de közel állt élihez 
Kazári Att i la is. 

A hogyan továbbra Süle Nándor azt vála
szolja, hogy sok pihenőidejük nincs, mert au
gusztus közepén egy nagyszabású kézilabda-
karnevált rendeznek idehaza, amire eddig 6 
ország 36 csapata küldte el nevezését. 

Jövőre a jelenlegi bajnokcsapat tagjai egy 
korcsoporttal feljebb lépnek, a következő 
tanév a töltekezés, a további rutinszerzés éve 
lesz, aztán ismét megcélozzák a mostani jó 
eredményt. 

Völgyi László 

A múzeumot csak jövőre lehet újra látogatni 

Felújítási munkák a Sághegyen 
A Sághegyre látogató kirándu

lók és turisták tapasztalhatják, 
hogy a múzeum zárva, a hegy 
egyes részein pedig különféle 
munkálatok folynak. Ennek jár
tunk utána, és kérdeztük meg az 
illetékeseket. 

A Sághegy, mint tájvédelmi 
körzet a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park fennhatósága alá tartozik. 
Két éve a nemzeti park egy, a 
Környezetvédelmi Minisztérium 
állal kiírt bányarekultivációs pá
lyázaton indult a sághegyi ba
zaltbánya és környékének hely
reállítási tervével, amit sikerült 
elnyerniük. (Rekultiváció: az 
emberi beavatkozás miatt elpusz
tult természet helyreállítása.) A 
kivitelezési pályázatot szintén a 
minisztérium hirdette meg. Egy 
pályázó volt, így az U N I -
TRANSCOOP Fuvarozó- és 
Szolgállaló Kft. kapta meg a le
hetőséget a munkák elvégzésére. 

Valaha a bányához tartozó 
boltíves építmény az évek során 
életveszélyessé vált, így ennek 
lebontása az egyik fő feladat. Az 
ebből származó, még használha
tó építőanyagból pedig a színién 
veszélyessé vált Trianoni ke
reszthez vezető ösvény támfalait 
építik újjá. Felújításra kerülnek a 
lépcsők is, amit az idő vasfoga 
már szintén kikezdett. Megújul
nak a tanösvény ismeretterjesztő 
táblái is. 

A múzeum épülete is megérett 
a rendbehozatalra. Az utóbbi idő

ben gyakoriak voltak a beázások, 
így a tetőszerkezetjavítása a leg
fontosabb. A nyílászárók és a falak 
is festésre kerülnek kívül és belül 
egyaránt A kiállítási anyag a Sa-
varia Múzeum tulajdonában van, 
ennek felújításáról folynak a tár
gyalások, remélhetően a jövő év
ben mar egy megújult tárlatot te¬
kinthetnek meg az ide betérők. 

Az épületeken túl elhanyagolt 

állapotban vannak a hegy erdei 
is. Megkezdődölt a bozót irtása, 
az erdőfclü gyei őség engedélyé
nek birtokában pedig kivágják az 
elszáradt fákat. Mivel rendkívül 
vékony a termőréteg, ezért a k i 
vágott fákat forgácsolás után ap
rított tonnában visszajuttatják a 
talajba, ősszel pedig megkezdik 
a csemeték telepítését. 

A munkálatok május közepén 

kezdődtek, és várhatóan őszre 
befejeződnek. A nyár folyamán 
azokat a területeket, ahol éppen 
a munkákat végzik, lezárják a k i 
rándulók elől, és a múzeum is 
csak a jövő szezontól lesz láto
gatható. Kárpótlásul ígérik, hogy 
a következő évtől egy megújult 
tájvédelmi körzet várja a látoga
tókat. Reméljük, így is lesz. 

Nova ki M . 
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Épülhet a ligeti sportpálya 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

(Folyta'ós az I . oldalról) 
lya építését, ami elengedhetetlen 
egy NB III-as csapatnak. 

Az új pálya két elhelyezése le
hetséges. Az egyik merőleges, 
míg a másik a párhuzamos építé
sű" - viszonyítva a meglévő pá
lyához. A szponzor a párhuza
mos megoldást szeretné megva
lósítani. A tribün ezer férőhelyes 
lenne, és szükséges egy 100-120 
gépjármű befogadására alkalmas 
parkoló is. Ehhez fákat is ki kel
lene vágni - tudtuk meg a telep 
tervezőjétől. 

Aggodalmak: 
fogy a zöldterület 

A polgárok aggodalmukat fe
jezték ki a fogyó zöldterület mi 
att, hiszen a városban mind ke
vesebb park van. Antók Zoltán 
kifejtette, hogy a sportra szükség 
van, és ő személy szerint nem te
het arról, hogy csak ennyi zöld
területtel rendelkezik a város. 
T a r r ó s y Imre hozzászólásában 
elmondta, hogy amikor a Ligetet 
telepítette Göttmann Bódog 
1912-ben, akkor építtetett sport
pályát is. Szerinte egyáltalán 
nem helyes, hogy egyesek kutya
futtatónak használják a Ligetet. 
Szerinte a játszótér és környéke 
az a rész, amelyet pihenésre 
használnak az odajárók. Feltette 
a kérdést, hogy érdemes-e a k i 
vágandó fák miatt tiltakozni. 

Sok furcsaságot 
tapasztalt 

A következő napirendi pont a 
Hunyadi utca végén létesítendő 
szemétátrakó kérdése volt. A 
polgármester elmondta, hogy az 
előzetes felmérésekkor nem szá
molt ekkora szemé (mennyiség
gel a Müllex. A felmerült gondok 
orvoslására szerelnék elkészíteni 
a hulladékátrakót. Rudolf Wied¬
ner, a cég tulajdonosa kifejtette, 
bogy személyesen végigjárta a 
várost a szemétszállító kocsival, 
és sok furcsaságot tapasztalt. 
Szerinte két lehelőség van: az 
egyik a szelektív hulladékgyűjtés 
kihelyezett konténerekbe; a má
sik a gyűjtőhely kijelölése, ahol 
az átadott papír, üveg stb. ellen
értékeként némi pénzt adnának a 
behozónak. O - magyarországi 
tapasztalataiból kiindulva - a 
második variációt tartja elfogad
hatónak Celldömölk esetében. A 
hulladékátrakó fémkonténerek

ből állna, amelyeket meghatáro
zott időközökben vinnének el. Ez 
garantáltan szagmentes tárolást 
jelent. 

A jelen levő polgárok közül 
többen is hangsúlyozták, hogy 
nem is annyira a szemétátrakó el
len van kifogásuk, hanem annak 
elhelyezését találják rossznak, 
hiszen alig 200 méterre lenne a 
lakóházaktól. Többen kifogásol
ták a magas szemétszállítási dí
jat, és a heti egyszeri hulladékbe
gyűjtés tényét. 

A közmeghallgatás befejezté
vel a testületi tagok átvonultak a 
polgármesteri hivatal nagytermé
be, ahol testületi üléssel folytat
ták a munkát. Elsőnek a lejárt ha
táridejű határozatok végrehajtá
sáról szóló jelentést fogadták el 
egyhangúlag a képviselők. A két 
ülés között történtekről szólva a 
polgármester elmondta, hogy a 
FGKP is igényli a testületi ülések 
előterjesztéseit, mivel nincs kép
viselője a testületben. Ezt a kép
viselők egyhangúlag elfogadták. 
A/, Eötvös DSE kézilabdázói el
sők lettek az országos diákolim
pián, ennek tiszteletére fogadást 
ad a polgármester. 

Milyen a lakosság 
egészségi állapota? 

A következő pontban a városi 
tiszti főorvos, dr . Nagy János a 
város lakosságának egészségi ál
lapotáról szóló jelentését taglalta. 
A főorvos elmondása szerint a 
teljes képet nyújtó jelentés elké
szítése nem lehetséges, mivel 
nincs megfelelő adatbázisuk. Ezt 
követően az alsósági Berzsenyi 
Lénárd Általános Iskola 1993 és 
1997 közötti munkájáról szóló 
jelentését vitatták meg a képvise
lők. Vinter József, az oktatási 
ügyekkel is foglalkozó bizottság 
elnöke elmondta, hogy megtár
gyalták a jelentést, és szerinte át
gondolt és magas szintű pedagó
giai munka folyik az alsósági is
kolában. Erdélyi Antal , az alsó
sági részönkormányzat vezetője 
is kifejtette, hogy megtárgyalták 
a jelentést és jónak tartják azt. 
Javasolja, hogy a forráshiány 
mérséklésére tervezett elvonáso
kat az alsósági intézményeknél 
ne foganatosítsák. 

Ügyelet vállalkozásban 
A folyó ügyek között elsőnek 

a hétvégi és hétközi központi or
vosi ügyelet vállalkozásban tör

ténő végzéséről tárgyaltak. A 
polgármester szerint ezt még a 
többi érintett 27 település képvi
selő-testületének is el kell fogad
nia. Az egyhangúlag megszava
zott javaslat szerint az orvosi 
ügyeletet a Cell-Oxy-Med Kft . 
fogja végezni. 

Elnapolták 
az óvodaösszevonást 
Az óvodaösszevonás kérdésé

ben olyan döntés született, hogy 
a következő tanévben még nem 
történik meg az egyesítés. A pol
gármester kérésére - mivel min
den érintett fél már megtárgyalta 
a kérdést - nem nyitottak újabb 
vitát. Padosné Kiszela Edit ok
tatási szakértő mondta cl vélemé
nyét és fenntartásait a kellően 
meg nem indokolt intézmény
összevonással kapcsolatosan. 
Szerinte a gyermekszám sem iga
zolja az összevonást, hiszen 100 
százalék feletti az intézmények 
kihasználtsága. Vinter József 
szerint jövőre is nagy gond lesz 
ez, szerinte a személyi kérdések 
hatványozottan előtérbe kerül
nek. A képviselők szava
zattöbbséggel elfogadták azt a ja
vaslatot, hogy még egy évig 
Önállóan működjön a Szalóky ut
cai és a Liget óvoda. A szavazás 
után kért szót Erdélyi Antal kép
viselő, aki kioktatásnak értékelte 
az oktatási szakértő szavait. A 
részönkormányzat javaslata sze
rint jövő év június l-jétől mű
ködjön egy óvoda a három he
lyett a „belvárosban", és hogy a 
vezetői állást előbb hirdessék 
meg. Baranyai Att i láné dr. 
jegyző elmondta, hogy szorgalmi 
időben nem szüntethető meg ok
tatási intézmény, és teljesen el
képzelhetetlen, valamint jogelle
nes is előre kiírni vezetői állás 
betöltésére pályázatot. A polgár
mester javaslatára egyhangúlag 
elfogadták, hogy a képviselő-tes
tületnek szándékában áll jövőre 
összevonni az óvodákat. 

A folytatásban különösebb v i 
ta nélkül elfogadták, hogy 350 
ezer forinttal támogatják a védő
női szolgálat működési feltételei
nekjavítását, mivel sikeresen pá
lyázóit a Népjóléti Szolgálat. 
Döntöttek arról, hogy felemelik 
a gondozóházi ápolás lehetséges 
időtartamát egy éven belül 6-ról 
8 hónapra. 

A forráshiány részbeni rende
zése kérdésében támogatták a ja

vaslatot, hogy a Kemenesaljái 
Egyesített Kórház esetében zá
rolnak 6,5 millió forintot, a többi 
intézményeknél pedig (kivéve 
intézményi fejlesztési feladatok, 
egészségügyi alapellátás, házke-
zelŐségi feladatok, kézpénzsegé
lyek, kommunális feladatok, 
képviselői juttatások) 1,63 száza
lékot a költségvetési támogatás
ból. Azt a javaslatot, hogy a kép
viselők júliusi havi tiszteletdíjuk 
10 százalékáról mondjanak le, a 
polgármester javaslatára törölték 
a döntési javaslatok közül, mivel 
- szerinte - az mindenkinek ma
gánügye, hogy lemond illetmé
nye egy részéről. Füzesi László 
elmondta, hogy a pénzügyi bi
zottság megtárgyalta a javaslatot 
és elfogadja azt, azzal a megjegy
zéssel: az egyforma százalékú el
vonás nem biztos, hogy a leg
igazságosabb. Külön gondot je
lent a kórház kérdése. Vinter Jó
zsef szerint csak a plusz felada
tok végzésénél lehet valamelyes 
spórolást elérni. Az oktatási in
tézményeknél a dologi kiadások 
már nem szűkíthetők. A jegyző 
szerint a kórház hiánya nehezen 
kezelhető. Szerinte a felmerült 
problémák miatt revizori vizsgá
latot kell elrendelni. Sok függ at
tól, hogy a központi pénzelés ho
gyan alakul. 

Bérbeadások 
A továbbiakban megjegyzés 

nélkül elfogadták a képviselők, 
hogy a CELLHŐ Kft. , illetve a 
Vöröskereszt Városi Szervezete 
részére garázst adnak bérbe. E l 
vetették a kérelmet, miszerint a 
Hegyi u. végén buszmegállót 
építsenek, tekintetlcl arra, hogy 
igen tetemes kiadásról lenne szó. 
A ligeti teniszpálya felújításáról 
már döntött a testület, most arról 
határozóit, hogy bérleti szerző
dést köt a Vasi Consulting Kft.-
vel a teniszpályák felújítása érde
kében, mivel Rudolf Wiedner, a 
Müllex cég tulajdonosa ezzel a 
céggel kívánja azt elvégeztetni. 

Nem nyújt be pályázatot a vá
ros önkormányzata az Ipari park 
cím elnyeréséért, így a fejlesztési 
terv elkészítését sem kell meg
kezdeni. Ezt a magas költség (há
rom évre szóló üzleti terv elké
szítése) és a rövid beadási határ
idő is igazolttá teszi. 

Az ülés végén határozat szüle
tett arról, hogy szükséges a hul
ladékátrakó, de az ne a Hunyadi 
utca végén legyen, hanem egy 
jobb lokációt kell keresni. Ezt 
követően elfogadták az általános 
és részletes rendezési terv helyi 
építési előírásairól szóló rendele
tet. fJyöre Géza 
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Növekedett a költségráfordítás ^ 

Megkezdődött az aratás Sághegyalján 
Jún ius végén, Pé te r -Pá l -nap ja körü l a j ó 

gazda mindig körülkémlel a h a t á r b a n , m i 
kor lehet az éret t gaboná t learatni. A Ság
begyalja Mezőgazdasági és Ipar i Szövetke
zetben a múl t héten megkezdték az a r a t á s t 
az őszi á r p a be takar í t á sáva l . Ennek kap
csán kérdeztem Kovács Lajos elnököt a 
vá rha tó te rmésrő l , és a szövetkezet helyze
téről. 

- A mezőgazdaság válságának közepette 
hogyan sikerült előteremteniük az Őszi 
munkálatokhoz és a vetéshez szükséges 
összeget? 

- A pénzügyi fedezet lehetővé tette, hogy 
minden szükséges munkálatot cl tudjunk vé
gezni: a talaj-előkészítést, műtrágyázást, ve
tést, vegyszerezést és a betakarítást A szö
vetkezet a tavalyi évet jó eredménnyel zárta. 
A bruttó árbevétel 822 millió forint, az adó
zás utáni tiszta nyereség pedig 62 millió fo
rint. Ez lehetővé tette azt, hogy hitelt kap
hassunk, hiszen a bankok csak annak adnak 
hitelt, akinek megfelelő fedezete van. Sajnos 
a kamatok még állami támogatással is elég 
magasak. A szövetkezet a tavalyi évben 8 
millió forintot fizetett k i kamatként. 

- Hogyan alakultak a költségek a gabonák 
termesztése terén? 

- A talajclőkészítéstől kezdve az aratás 
megkezdéséig az őszi árpa, amit idén 130 
hektáron termesztettünk, több mint 5 millió 
forintba került. A búza vetésterülete 920 hek
tár, erre eddig 42 millió forintot költöttünk, 
de ehhez hozzájön még a gabonarozsda elleni 
védekezés, az aratás, a szárítás, a tárolás költ
sége. Főként a tavaszi munkálatok, a vegy
szerezések rendkívül költségesek, és nagy 
odafigyelést is igényelnek. Egyre több beteg
ség ellen kell védekezni, a vegyszer pedig 
rendkívül drága. Összességében az egy hek
tárrajutó költség a tavalyihoz képest mintegy 
25-30 százalékkal növekedett. 

- Milyen termésre számítanak, és mik a 
várható kilátások az értékesítést illetően? 

- Mint mondtam, az őszi árpát már beta
karítottuk, a termésátlag rendkívül magas, 47 
mázsa hektáronként. Ez a tavalyi értékesítési 
áron tisztességes jövedelmet biztosítana, de a 
bevétel valószínűleg nem lesz több a tavalyi
nál. Ennek oka az, hogy az elmúlt évben a 
tavaszi árpa alacsony hozama miatt az őszi 
árpát sörárpakent tudtuk értékesíteni 2600 fo
rint mázsánkénli áron. Az idén erre egyre ke
vesebb a remény, valószínűleg csak takar
mányárpaként kel el. Az eddigi árajánlatok 
1750 és 1800 forint között mozognak. A búza 
aratása még nem történt meg, az időjárás 
függvényében várhatóan július 10-e (lapzárta 
után - a Szerk.) körül kezdjük el. A jelenlegi 
állapot szerint rekordtermést nem várunk, de 
egy jó közepes termés - 47-48 mázsa hektá
ronként - valószínűleg betakarítható lesz. 
Sajnos a ígért felvásárlási árak alacsonyak, a 
ráfordítások növekedtek, így még rekrodter-
méssel sem lehetne az elmúlt évi jövedelme
zőségi szintet elérni. 

- Milyen gépparkkal végzik a betakarítást? 
- Hat kombájnnal folytatjuk az aratást. 

Mint általában, a mi gépparkunk is elörege
dett, de a felkészülés jól sikerült, így a 130 
hektár árpát két nap alatt, meghibásodás nél
kül sikerült betakarítani. Gondot okozott v i 
szont a csapadékos időjárás, mert a rossz ta
lajviszonyok miatt a folyamatos munkát csak 
huzatógépckkel lehetett biztosítani. 

- Mekkora területen folyik a gazdálkodás, 
és hány dolgozóval? Hogyan érintette a szö
vetkezetet a kárpótlás ebben a tekintetben? 

-Jelenleg 2300 hektár a szántóterület, 700 
hektárral kevesebb, mint a kárpótlás előtt. A 
kárpótlás során a szövetkezet összes földte
rülete 30 százalékkal, ezen belül a szántó 25 
százalékkal, a rét és Icgclőlcrület pedig 60 
százalékkal csökkent. Tennészetesen ezzel 

párhuzamosan a dolgozói létszám is keve
sebb lett. Jelenleg 185 főt foglalkoztatunk a 
korábbi 300-zal szemben. 

- A szövetkezet termelőegységei közül mit 
nevezne húzóágazatnak? 

- F ő tevékenységünknek továbbra is a nö
vénytermesztést és az állattenyésztést tekint
jük. A gabonanövények mellett kukoricát, 
napraforgót és cukorrépát termesztünk. Jó 
minőségben sikerült elvégezni az agrotechni
kai és növényvédelmi munkákat, a rendkívül 
kedvezőtlen, csapadékszegény májust sze
rencsére egy esős június követte, így ezek a 
növények is szépen fejlődnek. Mindezek el
lenére hatékonyságával legmeghatározóbb a 
festéküzem, az Összes árbevétel 60 százalékát 
ez adja. Az összes dolgozói létszámból 45 főt 
foglalkoztatunk. 

- Milyenek a kereseti lehetőségek? 
- Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 

536 ezer forint. Idén a május végi adat 640 
ezer forint, ez a tavalyihoz viszonyítva közel 
20 százalékos növekedést jelent, ami helyi 
szinten jónak mondható. Idén eddig közel 74 
millió forintot vihettek haza a dolgozóink, de 
sajnos a munkáltató által fizetendő terhek 
ugyanennyit tettek k i . 

- Hogyan segíti az állam a mezőgazdasági 
termelőket? 

- Sajnos túl nagyok az adóterhek, és kevés 
a támogatás. Az elmúlt évben közel 135 mil
lió forintot fizettünk be különböző címeken 
(pl. helyi adó, munkabér utáni terhek... stb.), 
ezzel szemben alig 23 millió forint támoga
tást vehettünk igénybe. Könnyen kiszámítha
tó, hogy a működésünk adóvonzata közel 112 
millió forint volt. 

- Mik a terveik a jövőt illetően? 
- Eddigi tevékenységeinket szeretnénk 

folytatni minél eredményesebben. Nagyobb 
arányú gépberuházásokat tervezünk, hiszen 
nem csak kombájnjaink, hanem egész gép
parkunk elöregedett. Rekonstrukciót igényel 
a szarvasmarhatelep, ahol 15-16 éve csak ki 
sebb felújítások történtek. A festéküzemben 
is folyamatos fejlesztés szükséges, ami egy
részt a termelésbiztonság javítását célozza, 
másrészt bővítést jelentene. Természetesen 
ezek megvalósítása az anyagiak függvényé
ben történhet. Legfőbb azonban az, hogy a 
személyes jövedelmeket biztosítani tudjuk 
ilyen adórendszer mellett is. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
Aki járja a határt, az láthatja, hogy min

denütt szorgos munka folyik. Zöldellik a ha
tár, a többi haszonnövény is jó termést ígér, 
de ehhez még az időjárásnak is hozzá kell 
járulnia. A mezőgazdaság mindig is munka
igényes és bizonytalan tevékenységnek szá
mított. Manapság a bizonytalanságot nem 
csak az időjárás adja, élihez a törvényi sza
bályozás is hozzáteszi a magáét. Bízzunk ab
ban, hogy a mezőgazdaság hamarosan ismét 
visszanyeri méltó megbecsülését, hiszen en
nek az ágazatnak országunkban mindig meg
határozó szerepe volt. 

NovákI Márta 
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Magyar Életrajzi Kalauz készül Celldömölkön 
Aki forgatott - és emelgetett -

már vaskos, több kötetes és több 
ezer oldalas lexikonokat, az tud
ja: milyen fárasztó és lélekölő te
vékenység, ha egy-egy ismert 
személyiségről (legyen az költő, 
író, avagy a tudományok más te
rületcin jeleskedő kiválóság) a 
szükséges információkat csak 
több lexikon átböngészése után 
lehet összegyűjteni. És arról a fe
lettébb kellemetlen szituációról 
még szó sem esett, amikor a 
könyvtárbújó olvasó kudarcot 
vallva, több tucat lexikonnal kö
rülbástyázva azon töri a fejét, va
jon melyik könyvben bújhatott el 
a keresett személy? 

Ha minden igaz, hamarosan 
örökké a múlté lesznek ezek a 
gondok, kellemetlenségek. Né
meth Tibor, Celldömölkön élő 
könyvtáros ugyanis jó egy évti
zeddel ezelőtt fejébe vette: elké
szíti a valaha élt magyar szemé
lyiségek bibliográfiai indexet. 
Több mint kilencven lexikon 
adattárát dolgozta fel következe
tes kitartással, valamennyi sza
badidejét a gyűjtésre fordítva. 
Kezdetben - segédeszköz nem 
lévén - „cédulázott", majd 1993-
ban, a Lakilelck Alapítvány jó

voltából egy AT 386-os számító
géphez juloit, így már jobb felté
telek között tudta folytatni a fel
dolgozást. Munkáját később egy
re többen támogatták, így: mun
kahelye, a Kresznerics Ferenc 
Könyvtár, a Berzsenyi Dániel 
Megyei Könyvtár, a Nemzeti 
Kulturális Alap, az Antók Nyom
daipari Kft. , a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete, a Vas Me
gyei Tudományos Ismeretter
jesztő Egyesület, Celldömölk 
Város Önkormányzata. 

Ha lexikonokat böngész az 
ember, számos furcsaságot fe
dezhet fel. A K i kicsoda? című 
kötetek közismerten arra hivatot
tak, hogy a jelenleg élő ismert 
személyiségeket egy kötetbe 
gyűjtsék. Az adatokat kérdőívek 
kiküldésével szerzik be, ám na
gyon esetleges, hogy a szóban 
forgó személy visszaküldi-e azt. 
így fordulhatott elő, hogy a K i 
kicsoda a hírközlésben? című kö
tetnél a tervbe vett 7650 híres
ségből mindössze 1400 válaszolt 
a kérdésekje. Az is érdekesség, 
hogy a K i kicsoda? egy másik 
kötetében az olimpiai érmet 
nyert női kajak négyesnek csu
pán két tagja szerepel. A Magyar 

Magyar Posta 
Utazzon forintért! 

Autópálya-matrica a Postán! 

Magyar Posta 
Részvénytáraság 
Soproni 
Igaigatósága 

A Magyar Posta Rt. az egész országot átfogó hálóza
tának köszönhetően vállalkozott az osztrák autópálya¬
-matricák teljes választékának magyarországi árusítására 

A magánszemélyeknek.avagy a közületeknek egyaránt 
kedvező ajánlat lényege.hogy a kötelezően előirt matricák 

forintért vásárol hatók, az árusításra kijelöit-a matrica 
szimólumával jelzett-postákon. 

Budapesten a nagyforgalmú.,vidéken a megyeszékhelyi 
nag>postákon,továbbá a jelentősebb határátkelőhelyi pos
tákon valamennyi matricaféleség megvásárolható. 
A személyautókra és a motorkerékpárokra ragasztandó 
matricák az ország minden v á r o s á b a n - á I t a l á b a n 
a f ő p o s t a k o n - k a p h a t ó k . 

További információt: 

-a matrica-szimbólummal jelzett postákon, illetve 
-a 99/328-247-es telefonszámon kérjen! 

Életrajzi Kalauz kiküszöböli eze
ket a hiányosságokat. 

A gyűjtőmunka 1985 -tői 
1990-ig csöndben, minden külö
nösebb híradás nélkül folyt, h i 
szen, mint Németh Tibor mond
ja: az elmúlt évtizedekben el
enyészett az életrajzi lexikonok 
nimbusza. Viszonylag kevés je
lent meg, azok is politikai szem
lelettel átitatva. A rendszerváltozás 
óta azonban egymás után látnak 
napvilágot a különféle szempon
tok alapján sűrítő kiadványok, így 
mind nagyobb igény mutatkozik 
egy mindent magába foglaló tájé
koztatóra (bibliográfiára). 

- Eredetileg úgy terveztük: az 

ezredfordulóra feldolgozzuk a 
kilencvennél is több lexikon és 
az addig megjelenő fontosabb k i 
adványok mintegy 100 ezer cím
szavát. Természetesen vonni kel
lett egy határt a törzsanyagban, 
hiszen így sohasem lenne vége az 
adatgyűjtésnek. Persze naivitás 
azt hinni, hogy így befejezhető: 
a mai napig felvitt Ötvenezer sze
mély anyagát is folyamatosan 
frissíteni kell majd. 

A tervek szerint 1998 áprilisá
ra készülne el az a CD-Rom, 
amely a törzsanyagba bekerült 50 
kiadványt dolgozza fel. Az idő
pont kiválasztása nem véletlen
szerű: jelzi ezt a készülő Magyar 
Életrajzi Kalauz szlogenje is: 
„1000 év, 1000 nap - százezer 
név". K.V. 

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a 

BAROMFI BOLT 
a Bevásárlóudvarból 

ÚJ HELYRE, 

a Sági u. 6-8. sz. alá költözött 
(A Jankovics-féle Bú to rház mögött i udvarban) 

RÉGI ÁRAINKKAL VÁRJUK 
KEDVES VEVŐINKET! 

Magyar Posta 
Valutaeladás a postákon! 

Magyar Posta 
Részvénytársaság 
Soproni 
Igazgatósága 

Külföldre utazik és szeretné valutáját kiváltani? 
Kiutazása előtt látogasson el postánkra és vásárolja 
meg valutáját nálunk! 
Kedvező árfolyammal és egész napos nyitvatartási 
idővel várjuk ö n t . 

Váltásra felkínált valutáink: 
-amerikai dollár, 
-német márka, 
-olasz líra, 
-osztrák schilling, 
-svájci frank. 

Új szolgáltatásunkat a következő postáinkon 
kínáljuk: 
Veszprém 1 postán./ cíni;Veszprém.Kossuth Lajos u.19 alatt/ 
Sopron 1 postán./cím:Sopron,Széchenyi tér 7-10./ 
Győr 1 postán./cím;Győr,Bajcsy-Zsilinszki u.46/ 
Szombathely 1 postán,/Kossulh Lajos u.18/ 
Mosonmagyaróvár 1 postán,/Mosonmagyaróvár,EngeIs F.u.3/ 
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(w& KISVÁROS 
Beszélgetés Makkos István celldömölki polgármesterrel 

Hét éve egy város élén. A városfő amúgy 
kereszténydemokrata, hívei szerint a pragma
tikus fajlából, úgyhogy Celldömölk akár -
ahogy az országos állapotok mutatják - le
hetne a politikai csatározások földje is. De 
nem az. Makkos Istvánnak respektje van. 
Vannak vitái is, de ezek nem nagyon hallat
szanak el a tekintetes vármegye központjáig. 
Szóval déli napsütés, meg nyugis beszélge
tés: egy kisvárosban. 

- Úgy hírlik önről, hogy nem különösebben 
rajong a KDNP mai vezetéséért, meg hogy 
manapság - tán éppen emiatt? - inkább a 
háttérben marad. 

- Bevallom, nem igazán szeretem a párt
politikát, bár a kereszténydemokrata eszmék
hez megpróbálok hű lenni. Való igaz, hogy a 
pártom olyan irányba mozdult el egy-másfél 
éve, ami nekem nem igazán tétszik. Annak 
idején sem foglalkoztam igazán országos po
litikával, ezt nem nekem találták k i . Bár ko
rábban választmányi küldött is voltam, ami
kor Giczy urat megválasztották elnöknek, 
végképp tudatosult bennem, hogy ez nem az 
én terepem. Valóban inkább az úgynevezett 
pragmatikus szárnyhoz sorolnak, dc én úgy vé
lem, hogy a KDNP igazi baja az, hogy egyik 
fel sem tisztázta, tulajdonkeppen mit is akar. 
Inkább ideológiáról folyik ma a vita, nem a 
gyakorlatról. A KDNP megszűnt gyakorlatias 
pártnak lenni, s ez nekem nem leiszik. 

- Egyes vélekedések szerint mára az orszá
gos politikából csaknem teljesen kiszorultak 
azok, akik az önkormányzatiság szemszögé
ből vizsgálják a politikát, s átadták helyüket 
az ideológia- és közhelygyártóknak. 

- Ezzel egyetértek; és sajnos a KDNP-rc 
hatványozottan vonatkozik mindez. E párt
ban nem nagyon van szükség az önkormány
zati vezetők véleményére, ami persze megint 
csak a pragmatizmus hiányára utal. Jóleső ér
zés töltött volna cl, ha összehívnak berniün
kéi, és meghallgatják a véleményünket. Sze
rintem együtt elég sok értelmes gondolatot 
hoztunk volna Össze, ami esetleg egy párt
program alapját is képezhette volna. 

- A pártpolitika mennyire nyomja rá a bé
lyegét a celli közéletre? 

- A pártpolitika nem igazán játszik fontos 
szerepet a város életében, s azt hiszem, az 
önkormányzat működésében sem. Ez néha 
persze nagyon jó tud lenni, hiszen kizárólag 
a város érdekét tudják szem elölt tartani a 
képviselők, s ezzel egy csomó felesleges vitát 
is meg tudunk spórolni. Ugyanakkor persze 
a viták megspórolása nem mindig jó: hiszen 
a nézeteltérések nyilvánvalóvá tételével job
ban ki lehel bogozni egyes problémákat. Cell
dömölk nem annyira polgárosodott és fejlett 
város, mint a megye más települései, ezt el 
kell fogadnunk. A város politikai közvélemé
nye ennek megfelelően nem túl bonyolult. Jó
szerivel két táborra osztható: a hívő keresz
tény emberekre, akik rendszerint a KDNP-re 
szavaznak, s az MSZP-nek is megvan az a 
nosztalgikus tábora, amely mindig a szocia
listákra fog szavazni. 

- Ön a már említett pragmatizmusnak tud
ja be azt is. hogy most az MSZP-vel kormá
nyozzák a várost? 

- Ez csak annyit jelent, hogy a '94-es vá
lasztásokon a KDNP-nek és az MSZP-nek 
egyenlő számú képviselője jutott be a testü
letbe. Ezek után magától értetődő volt, hogy 
MSZP-s alpolgármestert javasoljak a képvi
selő-testületnek. Egyébként annak ellenére, 
hogy más pártban vagyunk, én tiszteletremél
tó úriembernek tartom őt. 

- Szentgotthárdtót Kőszegig vitákról hall
hatunk, nem beszélve Szombathelyről; itt meg 
híre-hamva sincs a komoly csatározásnak. 
Tényleg ilyen nyugodt a helyzet, vagy ez csak 
a látszat? 

- Úgy gondolom, hogy a többi önkor
mányzathoz képest tényleg nyugodt a hely
zet. Ez részben a polgármesteri hivatal jó elő
készítő munkáján is múlik. Nyugis város, az 
lény, de hát az is igaz, hogy egyetlen hírforrás 
sem erőlteti meg magát, hogy Celldömölkről 
hírt adjon. Ebben lehet, hogy mi is hibásak 
vagyunk, talán nem elég erélyesen hívjuk fel 
magunkra a figyelmet. 

- Bocsásson meg, de van egyáltalán miről 
beszámolni? Kritikusaik azt is mondják, hogy 
a „nyugis város" jelzős szerkezetet bátran ki 
lehetne cserélni az „unalmas városra", hi
szen voltak lehetőségek, olasz beruházáster
vek, amiből végül is nem lett semmi, meg aztán 
itt ál! a Kemenesaljái Művelődési Központ 
névre hallgató kihasználatlan építmény is... 

- Hát, biztos hogy van ebben némi igazság, 
mi már csak így vagyunk elkönyvelve. De 
azért nálunk is lörlénnek dolgok, amikről se
hol nem olvasok híradást. Otí vagyok a me
gyei közgyűlésen, úgyhogy tudom, milyen 
feneket kerítenek néha jelentéktelen ügyek
nek. Számomra ez a város nem unalmas. Per
sze nem mondom, hogy itt annyi minden tör
ténik, mint Sárváron vagy Kőszegen, de ott 
a polgári életnek hagyományai vannak. Szó
val nálunk is vannak ügyek, viták, összeszó-
lalkozások: ez a természetes. 

- Vitára adott okot a közelmúltban a celli 
olajtároló ügye is. Erről a beruházásról egy 
párt sajtótájékoztatóján kijelentették: a beru
házás veszélyes a celli ivóvízkészletre, ezért 
a tiltakozók kilátásba helyezték, hogy akár a 
parlamentig is elmennek. 

- Szóval: én szimpatizálok a Fidesszel, de 
ebbe nem kellene, hogy beleüssék az orrukat. 
Higgye el mindenki, mi is átgondoltuk azt, 
hogy mit csinálunk. Ez egy stratégiai tároló, 
aminek megépítése ellen nem sokat lehetett 
tenni. Ügy hirdették meg a központi pályáza
tot, hogy a tárolónak Celldömölk környékén 
kell megépülnie. A terület sem a miénk volt, 
úgyhogy most már csak arra kell figyelnünk, 
hogy a továbbiakban minden az előírások 
szerint történjék. Természetesen az ivóvízbá
zis óvása érdekében minél több garanciát sze
retnénk kapni. 

- Azért, gondolom, önben is volt kétely, 
amikor az ivóvízkészlet veszélyeztetettsége 
került szóba. 

- Természetesen. Ilyen beruházást még 
nem láttam, olajtározó közelében sem vol
tam. Csak annyit tudtam, hogy sok ilyen van 
a világban, meg hogy egészen közel vannak 
a városokhoz. Amikor azonban már láttuk, 
hogy túl sokat ellene tenni nem tudunk, azt 
kellett néznünk, hogy mi az, ami hasznára 
lehet belőle a városnak. 

- Például a helyi adó, amelyet a hírek sze
rint elirigyeltek a kemenesmihályfaiak is. 

- Hál ' istennek ebben már megegyeztünk, 
ők 58, míg mi 42 százalékát kapjuk meg az 
adónak. 

-Ahhoz képest, hogy „Cellben nem törté
nik semmi", sokan meglehetősen karakán 
döntésként értékelték, hogy a város kilépett a 
Vasi Víz Rt.-böl. Ez meglehetősen egyedül
álló dolog a megyében, úgyhogy felvetődik a 
kérdés: megérte önállóskodni? 

- Már az első évben látszott, hogy megérte 
kilépni, s hogy jó ötlet volt egy önkormány
zati többségi tulajdonú kft.-t gründolni. 
Számtalan előnye közül talán a legfontosabb: 
ezentúl a celli önkormányzat határozza meg 
a vízdíj mérlékét, tehát - sokaktól eltérően -
mi legalább tudjuk, hogy miért annyi a vízdíj, 
amennyi. Én csak így tudok nyugodt szívvel 
szavazni, nem mint annak idején, amikor idc-
küldtek egy számlát, és vaktában kellett sza
vaznunk. Egyébként nekem volt is némi el
lenérzésem a vízmű-szisztémával szemben. 
Általában ilyen „vizes" fórumokon el is szok
tak marasztalni, hogy nem törődök eléggé a 
kistelepülésekkel, és csak a celli ügyet haj
tom. Igen, én itt élek, s ennek a városnak 
lartozom felelősséggel. 

- Egyesek szerint ez is az önkormányzati
ság valódi értelme, vagyis hogy; „Döntsünk 
önmagunkról, méghozzá helyben!" ön a me
gyei közgyűlés munkájában is részt vesz. Mi
ként vélekedik a megyéről: mennyire számít
hat rá itt a végeken? Azért kérdezem, mert 
sokak szerint a megyére nincs is szükség. 

- Megvan a véleményem az ügyről, bár ez 
némiképp „irányított" vélemény, ugyanis 
egybecseng a KDNP közelmúltban Vasszé-
csenyben megtartott önkormányzati fórumá-
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nak nyilatkozatával. Ott elhangzott: a megyé
re mindenképpen szükség van. Én hozzáfűz
ném: egy erős megyére. A mai megye inkább 
reprezentatív szerepet lát el. Megyepárti va
gyok, de ahogy ma működik, azzal nem értek 
egyet. Amit a megyei vezetők csinálnak, rep
rezentációs és koordinációs dolgokat, azt jól 
csinálják. De komoly pénzt kell a megye ke
zébe adni, valódi területfejlesztési célokra, 
mert vacak pénzekkel senki nem megy sem
mire. 

- Kis pénz, kis foci, nagy pénz nagy foci -
hogy egy közhelyet említsek. Egyébként foci
drukker? 

- Nagyon szeretem a futballt, de meccsek
re nem járok k i . 

- Most sem, hogy a Celldömölk feljutott az 
NB lll-ba? 

- Nem, most sem. De természetesen na
gyon Örülök a dolognak. Végre megindult va
lami. 

- Azt mondják, a celli jókedv (előzésében 
nagy szerepe van egy vállalkozó úriember
nek, aki fanatikusan bízik a csapatban. 

- Össznépi jókedvről nem beszélnék, mert 
ez elsősorban a focidrukkerek sajátja. Persze 
ez a város életében is érezteti hatását, hiszen 
ahol nincs túl sok szórakozási lehetőség, ott 
egy sikeres focicsapat sokat jelenthet. Az ön
kormányzat elsősorban azért boldog, mert az 
akció nem vesz igénybe városi pénzt. A csa
patot kizárólag Antók úr finanszírozza. 

- Hallom, lesz stadion is. Ha jók az infor
mációink, a Ligetben. 

- Éppen ebben az ügyben lesz ma közmeg
hallgatás, merthogy aki nincs oda a futballért, 
az nem rajong az Ötletért. Cellben a Liget 
nagyon megbecsült hely. Én azonban úgy lá
tom, hogy ha ilyen lelkesedés van egy jó 
ügyért, akkor nem szabad akadályokat gördí
tenünk elé. 

- A lelkesedést említette. De ön most már 
hét éve polgármester. 

- Hát vannak dolgok, amelyekbe belefárad 
az ember. Néha el is keseredek, de nagyon 
nem tudja semmi sem elvemii a kedvemet. 
Ami leginkább el tud keseríteni, az az, hogy 
a város kiesik az érdeklődés homlokteréből, 
hogy a „mezsgyén" található, hogy a befek
tetői hullám még nem érte el. De egyáltalán 
nem látom sötéten a város jövőjét. Igaz, ab
ban sem bízom túlságosan, hogy a földből 
előbújnak majd a külföldi beruházók, akik 
mind Celldömölkön akarják majd megcsinál
ni a szerencséjüket. Én tudok annak örülni, 
hogy hét év után is érzem a bizalmat, hogy 
értik az emberek: ha nem is tudok mindig, 
azért megpróbálok segíteni. Bevallom, szere
tem a munkámat. Ehhez persze kell egy sze
retőcsalád is, a feleségem, a lányaim. Amúgy 
egyszerű életet élek: ahova nem kell, oda nem 
megyek el. Ezért is hanyagolom a pártpoliti
kát, inkább otthon maradok a családommal. 

Prieger Zsolt in ter júja a Vas Népe jún i 
us 28-ai s z á m á b a n jelent meg. 

A Vas Megyei Közgyűlés kemenesaljai kitüntetettjei (3) 

Pataki Márton 
A Vas Megyei Közgyűlés öt kemenesaljai 

személyt tüntetett ki az Önkormányzat Szolgá
latáért Kitüntető Oklevél és Emlékplakett vala
melyikével. Ezúttal Pataki Már ton nyugdíjas 
tanárt mutatjuk be, aki kiemelkedő gyermek- és 
ifjúságvédelmi munkájáért kapta az elismerést. 

A most 71 éves fáradhatatlan tanárember 8 
gyermekes családban született Kópházán. Az 
elemi és a polgári iskola elvégzése után a sop
roni tanítóképzőben szerzett oklevelet 1947-
ben, majd később, 1954-ben a Pécsi Pedagógiai 
Főiskolán tanári diplomát kapott. 

Pedagógiai pályáját Apátistvánfalván kezdte, 
onnét Felsőcsatárra került, majd egyre közelebb 
Kemenesalja központjához. Nagysiinonyi, Ke-
nienesmihályfa volt az útja, aztán a celldömölki 
1. sz. iskola következett, a mai Gáyer elődje. 
1976-ban szakfelügyelőnek, majd 1980-tól ve
zető szakfelügyelőnek emelték k i . 

1987-ben nyugdíjba vonult, de az iskolának, 
a gyenneknevelésnek egy pillanatra sem fordí
tott hátat. Nyugdíjasként továbbra is az intéz
ménynél maradt, ahol ifjúsággondozási felada
tokat látott el egészen 1996. szeptember l - ig . 

Ezt a tevékenységet oly lelkiismeretesen vé
gezte, hogy azt nem lehetett nem észrevenni. 
Tíz évig tartó ilyen irányú tevékenysége során 
mindig arra törekedett, hogy azok a családok, 
fiatalok, akikkel kapcsolatot kellelt tartania, so

ha ne a pedagógust, a hivatalos személyi, hanem 
az embert, a barátot lássák benne, páciensei t" 
mindig ilyen aspektusból közelítette meg. Ne
héz körülmények között nevelkedő fiatalokat 
kelleti segítenie, a hátrányos helyzet csökkenté
se volt a feladata. A nyílt, tiszta, emberi köze
ledési, a segítőkészséget őszinteséggel hálálták 
meg a problémás családok. A látogatások során 
bizalmat és tisztelelet élvezett a szülők részéről, 
és ez tette lehetővé, hogy kiküszöbölje a hely
telen nevelési beidegződéseket. Mindig azt val
lotta, hogy a gyermek a jövő fundamentuma, és 
a jövő olyan gyümölcsöt fog teremni, amilyen 
magot a gyermekek lelkébe a szülők ma elvet
nek. 

Pataki tanár úr, Marci bácsi mindig nagy lán
gon égett. Sohasem fenyegette az a veszély, 
hogy belevész a szürkeségbe. Negyvenkilenc 
éves aktív pályafutása alait 11 alkalommal tün
tették ki . A kitüntetések közül kellőt a Minisz
tertanácstól kapott még 1979-ben és 1983-ban, 
nyugállományba vonulásakor pedig megkapta a 
Pedagógus Emlékérmei. Természetesen leg
szebben a legutolsó, a közelmúltban átvett csil
lag, hisz ezt már a hivatalos, aktív évek után, 
nyugdíjasként érdemelte ki . 

Marci bácsi soha nem volt olthonüIŐ típus, 
ma sem az. Nevéhez fűződik - Németh László 
kollégájával együtt - a Kórházért Alapítvány 

javára a közelmúltban rendezeti jótékonysági 
est, aminek eredményeként a belépők árából és 
a felajánlásokból több mint félmillió forinttal 
gyarapodott az alapítvány összege. 

Moslanság is gyakran bejár volt iskolájába 
megérdeklődni, nincs-e valami feladat. Szíve
sen készít plakátokat, rajzokat, ha arra van szük
ség. Hobbija ugyanis egyebek közt a festészet, 
a grafika. A Gáyer iskolában ma is megtekint
hetők a magyar írók grafikai arcképei, amelye
ket korábban készített. 

Az idő persze Pataki tanár úrral is halad, ö 
mindent megtesz, hogy aktivitása ne csökken
jen. Ez az akiivitás pedig eddig sem csak a saját 
javát szolgálta. 

Völgyi László 

Elfogadták Celldömölk rendezési tervét 
Közel másfél éves előkészítő 

munka uián a város képviselő
testülete legutóbbi ülésén elfo-
gadia a település általános és 
részletes rendezési tervéről szóló 
rendeletét. 

A rendezési tervet az elfoga
dást megelőző közmeghallgatá
son a kidolgozó Schőmer Urban-
consult Kft. képviseletében 
Sdií lmer A n d r á s ismertette. 

Mint mondta: alapos előkészítés, 
tájékozódás során formálódóit a 
terv, hiszen korábban már tartot
tak e kérdésben közmeghallga
tást, egy reprezentatív felmérés
ben pedig a fiatalok véleményét 
is kikérték. 

A rendezési terv elhatárolja a 
város bel-, és külterületi részeit. 
Kiemelten foglalkozik a Sághe
gyi Tájvédelmi Körzettel. 

A rendezési terv alapján a he
gyen csak a tervben meghatáro
zott létesítmények helyezliclók 
el. így például: pincék, préshá
zak, idegenforgalmi, közleke
dési, közmű, valamint mezőgaz
dasági létesítmények. Építési tel
kenként legfeljebb egy pince
présházat magába foglaló épület 
emelhető. 

Részletesen foglalkozik a terv 

a műemléki és helyi védettség
gel, számbavéve a város műem
lékeit, műemlék jellegű és város
képi jelentőségű épületeit, vala
mint az ún. műemléki környeze
tet. 

Városképi jelentőség szem
pontjából fontos épülelként tartja 
számon a volt Lázár-házat. A 
Szentháromság téren álló római 
katolikus templom, valamint a 
Romtemplom és környéke mű
emléki környezetnek számít. 



UJ KEMENESALJA 1997. JÚLIUS 17. 8 (j 

ff-1 

Vidámságok a Vörösmarty utcai óvodában 
A 150 gyermek jókedvét a kellemes tavaszi 

napsütésben a nagy pelyhekben hulló hó tetle 
ínég varázslatosabbá óvodánk udvarán, amikor 
a kiszebáb elégetésével eltemettük a telet és kö
szöntöttük a tavaszt. A népszokások felelevení
tése a gyermekek életkori sajátosságainak meg
felelően több éves szervezett program alapján 
történik. Ennek egyik hagyománya a kiszchaj-
tás, zöldágjárás óvodánkban. 

A koratavasz első napjainak kedvenc virága 
csalogatja minden évben gyermekcinket a Rá
ba-partra hóvirágot szedni, mely kedves ajándék 
az anyukáknak. Az autóbusszal történő utazás 
nagy élmény mindenkinek, de főleg azok szá
mára, akiknek még erre nem volt lehetősége. A 
kicsik kosaraiba szedett virágszálak csokrozása 
a felnőttek délutáni feladata. 

Szívügyünk az egészséges életmódra neve
lés. Ennek szellemében az idén is megszervez
tük 46 óvodás gyermek úszásoktatását a pápai 
uszodában. A gyerekek nagy része a program 
végére még a mély vizet is kipróbálta, de leg
többjüknél megalapoztuk a vízbiztonságot, a 
vízben való félelemmentes tartózkodást. Remél
hetjük, hogy a következő generációnak már nem 
kell autóbusszal utazni az uszodába... 

A tavasz utolsó közös nagy programján az 
óvodai gyermeknapon nem a szokásos gyer
mekzsivajtól, hanem a verscnyláz hangulatától, 
az önfeledt vidám énekléstől volt hangos óvo
dánk környéke. Gyermekeink az udvaron közö
sen készített vitaminsaláta összeállításánál bele
kóstoltak a szakácsművészet fortélyaiba. A Cso

rna Sütöde keinencemeleg, frissen sült ropogós 
kiflije csillapította az akadályokon átkelt gyer
mekek éhségét. Az előre elkészített akadálypá
lyák különösen újdonságént hatottak, melyeken 
napokig játszhattak, próbálgatták ügyességüket, 
erejüket, bátorságukat. 

Intézményünkben a 3-7 éves gyermekek har
monikus fejlődését a családi életvitelnek meg
felelően, családi légkörű kortárs közösségben 

biztosítjuk. Óvodánk egyéni arculatát hangsú
lyozza, hogy a hagoymányokat ápoló gyermek
csoportokban a játék érzelemgazdagító, szemé
lyiségformáló erejét sikerül nevelésünk közép
pontjába állítani. 

Nem szakítottunk a jól bevált programjaink
kal sem. Vidám évzáró műsorok, a nagycsopor
tosok búcsúztatása zárta a kötött foglalkozáso
kat. Csótár Csabáné óvodavezető 

Gáyer-svéd kapcsolat 
ö t esztendővel ezelőtt Európa 

csaknem minden országában út
jára indítottak egy nemzetközi 
környezetvédelmi programot, 
melyhez annak idején a celli 
Gáyer Gyula nevét viselő általá
nos iskola is csatlakozott, 
Győrffy Lászlóné kezdeménye
zésére. A program két részre ta
golódik. A zuzmó-program az 
éghajlatváltozás hatásait vizsgál

ja. A projekthez csatlakozók fog
lalkoznak ezenkívül a savas eső 
hatásaival, mérésével is. Tavaly 
októberben meglepő levél érke
zett a svédországi Skellefle 
Hamn nevű városkából. Staffan 
Larsson írta, aki az egyik alapfo
kú iskolában a programot képvi
seli. Élénk levelezés indult a celli 
és a svédországi iskola diákjai
tanárai közölt. Februárban vető

dölt fel az ötlet: az eddigi levél
kapcsolatot személyessel kellene 
felváltani. 

Június első felében négy napra 
három svédországi pedagógus -
a már említett Staffan Larsson, 
Jan Vinterek, Ann-Kristin Burlin 
- látogatott el Celldömölkre. 
Megismerkedtek Kemenesalja, 
illetve szűkebben a város neve
zetességeivel, ellátogattak Buda
pestre, Sárvárra, valamint a Ba
latonhoz. Az utolsó tanítási héten 

jónéhány tanítási órán részt vet
tek, többről videófelvételt készí
tettek. 

A két iskola nevelői megálla
podtak abban, hogy jövőre köl
csönös látogatással erősítik meg 
a két iskola, illetve a két város 
kapcsolatát. 

1998 májusában a svéd diákok 
és tanárok látogatnak Magyaror
szágra, szeptemberben pedig a 
celliek vendégeskednek Svédor
szágban. 
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A Jánosháza és Vidéke Takarékszövetkezet 
négy évtizede 

Május 24-én emlékeztek meg 
e gy vidéket is magához vonzó 
pénzintézet elmúlt négy évtize
déről, az alapítókról, arról a szor
galomról, amely a nagyközség 
központi szerepét talán egyedül 
példázza napjainkban. Kovács 
Ferenc ügyvezető" összegezte a 
megtett utat, felemlítve az épüle
teket is, ahogyan a községben 
„vándorütját" megjárta a szövet
kezetük. De eljött az ideje, hogy 
végleges helyet találjanak és kor
szerűbb körülmények között 
szolgálják a lakosságot, a tagsá
got, és azt a húsz települést, 
amely hozzájuk tartozik. Ez szin
te még ma is megfelel egy kisebb 
járás területének. 

A központon kívül, ahol ma 
hét fő dolgozik, kirendeltségük 
működik Káldon és betélbegyűj-
tő pénztár Hosszú peresztegen és 
Gércén. Az ünnepi beszámolót 
olvasva régi nevekre bukkanunk 
az alapító tagok, az igazgatóság 
személyeit is beleértve, és hogy 
„elfutott" az idő, az is mutatja, 
hogy sokan a régiekből már nin
csenek az élők sorában, de meg
tisztelő emléküket őrzik. A ne
vek között ott találjuk M á r k u s 
László volt ügyvezetőt, akit ezer 
szál fűzött ehhez az intézmény
hez, és egy alapvetésű egységet 
hagyott az utókorra. Ismerve sze
rénységét, mégis az ő szerepét ki 
kell emelni, ahogyan ezt az el
hangzott ünnepi előadásban is 
szeretettel elmondták. A neveze
tes évfordulóra felújították az 
épületet, ahogy belépünk, megle
pő korszerűsítésnek lehetünk ta
núi. S ez már a mai pénzvilágban 
valóban banki megjelenési for
ma, megállja a helyét. Az anya
giakat megteremtették ehhez, 
hisz saját forrásból fedezték a 

felújítást és a régi cégér alatt egy 
korszerű pénzintézet mutatja ma
gát. 

A negyven év alatt elért ered
mények megalapozták, hogy ma 
is működhet a főleg kis települé
seket szolgáló intézmény, a vala
mikori 137 alapító tagot számlá
ló szövetkezet ma már 3581 ta
gúra emelkedett, ez mindenkép
pen biztató a jövőre nézve is. 
Volt idő, amikor területvesztcsé-
get is elszenvedett a Jánosháza és 
Vidéke Takarékszövetkezet, de 
ez már tényleg a múlté. A felújult 
épület sejteti e jövőt, erről is szó 
esett. Válaszolni erre egyértel
műen nem nagyon lehet, hisz a 
rohamosan változó körülmények 
meghatározzák a települések sor
sát, az emberek, a tagság anyagi 
lehetőségeit, ami kihat a lakossá
got mindig jól szolgáló szövetke
zel létére. A pénz mindig megha
tározó volt az emberek, a csalá
dok életében, és hogy napjaink
ban ez fokozottabban így van, 
annak tanúi vagyunk, most már 
nemzetközi és országos tekintet
ben is. A rádió és tv-műsorok, a 

napilapok szinte óráról órára ad
nak híradásokat a banki élet fej
leményeiről. Akadnak elriasztó 
és lehangoló információk, ha va
lamikor, akkor napjainkban való
ban a pénz a meghatározó és az 
dönt el létfontosságú ügyeket. 
Ezzel szembe kell nézni. 

A már említett beszámolót 
meghallgatva és újra olvasva 
azért a bizakodás töltheti el a tag
ságot, a vezetőséget, abban a biz
tos tudatban és felfogásban, hogy 
keményebben meg kell dolgozni 
a fennmaradásért. Jánosháza va
lóban szegényebb lenne e szövet
kezel nélkül. A valamikori járási 
székhelynek is számító nagyköz
ség a térség központja maradt ép
pen e banki szolgáltatás révén, 
hisz az ide tartozó falvak legin
kább e kötődés révén érzik ma
gukénak Jánosházát, a lakók 
pénzügyeik végett jelennek itt 
meg gyakorisággal. A régi időkre 
visszagondolva nagy kötődés 
volt a jánosházi piac, a vásárok, 
a rangos kereskedelem és a kul
turális rang. Beismervén, hogy 
sok minden változóit és megko

pott az évtizedek során, éppen 
ezért hangsúlyozottan elsőrendű 
szerepet jelent a Jánosháza és V i 
déke Takarékszövetkezet. 

Minden bank életképességét a 
pénzügyi helyzete alakítja. E te
kintetben a jánosházi szövetke
zetre a stabilitás a jellemző, a be
tétállomány emelkedő tendenciát 
mutat, és ez mindenképpen biz
tató. Ha bekövetkezne egy jelen
tősebb gazdasági fejlődés az 
érintett térségben, akkor a talpon 
maradás biztosított, és ez remé
nyekkel kecsegtet. A felújított 
szép épületben nem csak a látvá
nyosság adja az értéket, hanem a 
gondolkodás módja is lépést kí
ván tartani a kor követelményei
vel, és ez megkívánja a célszerű
séget, a tervezést, a távlatokra 
mutató gondolkodást. Az évfor
dulós ünnepi ülésen minderről 
szó esett, törvényes keretek kö
zött a gazdálkodás fontosságát 
látják maguk előtt a vezetők és a 
tagság is. A gazdálkodási ténye
zők beható ismerete, a tőkeellá
tottság perdöntő a létezéshez, és 
a nevében is rejlő „takarék" ott 
munkál a mai vezetőkben, erre 
tanította és tanítja őket a megtett 
út és napjaink kihívásai. Tudják, 
hogy saját erejükkel lehet ered
ményesen és magabiztosan meg
vívni a harcot. Mindezt üzenet
ként is felfoghatjuk mindazok 
számára, akik tagságuk révén 
vagy más módon kötődnek ehhez 
a - négy évtizedet megélt - ran
gos és fontos gazdasági egység
hez. Akarják, hogy továbbra is 
hivatásuknak megfelelően szol
gáljanak és birtokosai lehessenek 
a bizalomnak, amely eddig is él
tette Jánosháza és környéke 
bankját. 

(X) 
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A celli gimnázium alapításának hiteles krónikája 
Gimnáz iumunk 50 éves jubi leumi ünnepségeinek ha tása 

nyomán több oldalról felmerült annak óhaja , hogy az iskola 
a lapí tásának részletes és hiteles tö r téne té t is hasznos lenne fel
tá rn i a mai nemzedékek előtt . Igaz, hogy megjelent az iskola 
Évkönyve, mely átfogó ismereteket ad a mú l t ró l , s ehhez j á r u l 
az első, mondhatjuk alapí tó öregdiákok által kiadott ÍGY 
K E Z D Ő D Ö T T című emlékkönyv , de a részletes ismeretekre is 
érdemes lenne odafigyelni, hiszen egy h á b o r ú s összeomlás u tán 
romokon kisarjadt élet „v i lágra j ö t t e " a m á n a k Is üzen. A 
következő időszakban megpróbá l juk olvasóink elé t á rn i mind
azt, amit az alapí tás küzdelmeiből hasznosnak lá tunk . Mot tónk 
ehhez: „Minden kifejlődés, e lőmenetel , e r ő , é r ték és szerencsé
nek legmélyebb sarkalatja a k iművel t ember fő . A tudományos 
emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma." (Széchenyi Ist
ván: Hitel.) 

1. Az előzmények - az iskolavonatok 

Amint megindult az élei a front átvonulása után városunkban, úgy 
indult meg iskoláinkban is a tanítás, majd megtörtentek a kény
szervizsgák június hónapban. A Nemzeti Bizottság ülésén már a kora 
nyár elején felvetődött az a kérdés: mi lesz a vidéki középiskolákban 
- Pápán, Szombathelyen - tanuló ejáró diákgyerekek sorsa?! Hogyan 
járnak iskolába az 1945/46. tanévben, hogyan fogják tanulmányaikat 
folytatni? A vasúti forgalom az előzetes tájékozódás szerint eleve 
kizárta annak lehetőségét, hogy biztosítani tudja szeptemberben, az 
iskolaév kezdetén a regi iskolavonatok beindítását. Ezért az egyik 
gyűlésen elfogadtak egy határozatot, amely szerint be kell adni azon
nal egy jól megindokolt kérvényt, még most, a kellő időben Szom
bathelyre a M A V Üzletvezetőségre, hogy az új iskolaévben indítsa 
meg és közlekedtesse azt a vonatot, amelyik a korábbi években szál
lította a diákokat Pápára. Ennél a vonatnál érdekelve volt Celldömölk, 
Külsővat, Mihályháza, Nemesszalók, Vinár, Marcalgcrgclyi, Szer-
gény, Békás, Mezőlak a maga 160-180 diákjával. A celldömölki Nem
zeti Bizottság levélben kereste meg az érdekelt községek Nemzeti 
Bizottságait: ők is küldjék meg indokolt kérvényüket, hogy megfelelő 
indokokkal lehessen érvelni a vonat megindítása érdekében. 

Az összesített adatokat s a kérvényeket a celldömölki Nemzeti 
Bizottság júliusban felterjesztette, azonban a válasz, mely elutasító 
volt, csak szeptember 3-án érkezett meg. Indoklása az volt, hogy a 
kérdéses vonatot: mozdony, szén és személykocsi hiányában bevezet
ni nem tudják. Pártközi megegyezés alapján még aznap éjjel három 
tagú küldöttség - Békéli György, Jobb István, Szita István érdekelt 

szülők - az 1319-es vonattal felutazott Budapestre Gerő Ernő akkori 
közlekedésügyi miniszterhez, döntsön ebben az ügyben. A miniszter 
külföldön, Bebrits államtitkár izgalmas várakozás után fogadta a kül
döttséget (Ő a miniszterelnökségen tárgyalt), és meghallgatta őket. És 
most idézem a nálam lévő kéziratos emlékezést: 

„Elmondva ügyünket és olvasva iratainkat fel volt háborodva, ve
gyék tudomásul elvtársak, van szén, van mozdony és kocsi, tehát 
nincs akadálya az iskolavonat beindításának. Azonnal táviratot kül
detett a szombathelyi ÜV-nek, hogy a kért vonatot szeptember 6-án 
feltétlenül vezessék be s a tett intézkedést azonnal jelentsék. M i persze 
boldog örömmel köszöntük a hathatós és gyors intézkedést s búcsúzni 
kezdtünk. Nem úgy elvtársak, mondotta mosolyogva az államtitkár, 
amikor igyekezetünket látta. Nekem is volna egy kérésem Önök felé. 
Tudják, hogy teherkocsi-hiányunk van. Hozzanak Önök is egy kis 
áldozatot ellenértékül a bevezetett iskolavonatért: javítsanak meg tíz 
db. fedett teherkocsit társadalmi munkában. Kicsit zavarba jöttünk, 
hiszen nem tudtuk elképzelni, hogyan teszünk eleget a kérésnek, még
is, gondolkodásra nem volt i d ő s nem volt más feleletünk: a feladatot 
elvállaljuk és a kocsikat rendbe hozzuk. Erre az államtitkár elbúcsú
zott és kérte, hogy a kocsikat az állomásfőnöknek adjuk át és ő je
lentse azoknak elkészültéi neki." (Szita István kéziratos emlékezése.) 

A küldöttségjárás eredményéről értesítette a Nemzeti Bizottság az 
érdekelt falvak hasonló szervezeteit azzal, hogy doboltassák ki a fal
vakban: szeptember 6-án az iskolavonat menni fog! De mi lett a tíz 
kocsival? Először nem mozdult senki! Micsoda kocsit állítottak ki : 
az oldala lukas, a feneke részben van meg, oldalvasai elgörbülve! 
Szerszámjuk nincs. Hát még a többi kilenc kocsi: siralom! S aztán 
mégis Koltai József asztalos irányításával a műhely dolgozói megja
vítják őket, munkaidő után, és az érdekelt szülők kifizették. S az 
állomásfőnök három hét múlva jelentette: a tíz kocsi társadalmi mun
kában elkészült. 

A fentebb elmondottak előzménye annak a harcnak, amely ezután 
teljes erővel megindult és állandóan napirenden volt a celldömölki 
gimnázium létesítéséért. Nem csodálkozhatunk rajta, ha a családok 
közül - látva, hogy milyen körülményes utánjárás eredményezte az 
iskolavonat, a távoli iskolába járás lehetőségét, küzdeni végeredmé
nyében a nagyobb tudás, a magasabb műveltség megszerzéséért, azaz 
a jövő, a holnap érdekében - egyre többen ébredtek rá arra a gondo
latra, hogyha ennyi gyerek jár be a környező városok iskoláiba, akkor 
itt Celldömölkön is benépesíthető egy középiskola. Ámde az iskola 
létesítésére irányuló hivatalos kérelem - az állandó sürgetés ellenére 
nagyon későn ment el, kellő személyi és tárgyi indokok alá nem 
támasztották. 

Nádasdy Lajos 

PECZNYIK PAL 

Tegyük munkánk boldogan 
Tervezgetünk mi emberek, 
álmot szövünk előre, 
ha jó termés lesz a nyáron, 
hasznot hajtunk belőle. 
Am jó termést illetően, 
megszégyenít az álom, 
késő-tavaszi fagy nyomán, 
nem lesz gyümölcs a fákon! 
Azért mégse keseregjünk. 
Atyánk gondot visel ránk. 
Nála: mindenből van bőven, 
szégyenkeznénk ha látnánk. 
Bízzunk benne: tavaly is volt, 
idén is lesz kenyerünk. 

reménységgel aratunk majd, 
hogyha reménnyel vetünk. 
Urunk ránk bízta a munkát. 
Áldás, szent kezébe van. 
Ne kérdezzük: érdemes-e? 
tegyünk munkánk boldogan. 
S ha eljŐ a gyümölcsszedés, 
szőlőszüret ideje, 
színes, ízes gyümölcsökben, 
gyönyörködjön a szeme. 
Szálljon hozzá hálaimánk, 
a tőle nyert erőért, 
asztalunknál elfogyasztott, 
mindennapi kenyérért! 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja kéthetente! 

Az Uj Kemenesalja 
hirdetési tarifái: 

egész oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 
apróhirdetés 

16 000 forint 
8 800 forint 
5 600 forint 
3 900 forint 
2 100 forint 

600 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli 

A többször , azonos szöveggel h i rde tők megje lenésenként 

5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal 
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti 
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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GYERMEK, SZÜLŐ 
CSALÁD, ISKOLA 

Ötvenéves okta tó-nevelő m u n k á m , valamint a több ezer család
látogatás so rán tapasztaltak t ü k r é b e n a köve tkezőkben azokat a 
kérdéseket, nevelési helyzeteket igyekszem sorba szedni, amelyek 
a család által m e g o l d a n d ó fe ladatként jelentkezhetnek, s amelyek
re vonatkozóan á l t a l ános érvényességgel adhatok tanácsot . Egyút
tal válaszolni k ívánok azokra a ké rdések re , amelyek a kedves 
szülőket foglalkoztat ják. 

Egyes szülők már előre félnek az óvodától, kerülik a játszótereket, 
mert szégyellik gyermekük viselkedését. Tehetnek ők erről? 

Az eltelt évtizedek alatt rengeteg gyereket ismertem meg, sok csa
lád életébe pillanthattam bele, lehetőségem nyílt nevelési módszereik, 
szokásaik megismerésére. Érdekes összehasonlítani a 20-25 évvel 
ezelőtti helyzetet a maival. A mostani gyermek nem álmodozhat, 
vágyakozhat semmi után, igazából nem is akarhat semmit, mert a 
szü lő-ami t csak a száján kiejt - azonnal megveszi, teljesíti. A jelszó: 
„Több legyen, jobb legyen neki, mint nekem volt." Van aztán a do
lognak másik oldala is: a folytonos rohanás, hajsza (főállás, másodál
lás, kft., túlóra stb.) forgatagában a gyermek nevelésére már nem jut 
idő. Tehát a szülők mindent megadnak, ráaggatnak, és ezzel meg
nyugtatják a lelkiismeretüket. Észre sem veszik, hogy a legfontosabb-
tól fosztották meg őket, az igazi, bensőséges, meleg szülő-gyerek 
kapcsolattól, amely nélkülözhetetlen a nevelés minden területén. Ami 
a gyermekek viselkedését i l leti , azt nem szégyellni kell, hanem aka
ratát kell fejleszteni, erősíteni, edzeni. Ha ez elmarad, legtöbbször az 
akarat helyett „az akaratosság" fejlődik k i , és ez okozza a gyakori 
konfliktusokat, szülői elkeseredést, s egyszerűen nem tudja, hol, mit 
rontott el. 

Az akarat fejlesztését már kisgyermekkorban kell elkezdeni. Pl.: 
hagyjuk a gyereket, hadd próbálgassa a cipőjét felhúzni, befűzni, 
begombolni a kabátot, engedjük egyedül enni stb. Kezdetben ezek a 
munkálatok nehezen mennek, sok időt vesznek igénybe, de kárpótlást 
jelent az a büszkeség, hogy egyedül tudta elvégezni mindazt, amit 
eddig csak a „nagyok" tudtak. 

Ha játék közben összedől a dominó, a torony, a ház, nem szabad 
rögtön odaugrani, megcsinálni helyelte. Türelemmel, okos szóval biz
tatni kell, hogy kezdje újra. Esetleg mellé ülni segíteni, irányítani, de 
nem helyette elvégezni. Ha nem vesszük k i a kezéből a tennivalókat, 
idővel rájön, ha nagyon akarja, maga is el tudja végezni azokat. Ha 
mindig kiszolgáljuk, ha mindent elvégzünk helyette, soha nem keiül 
konfliktushelyzetbe, a gyermeknek nem lesz módja a konfliktust meg
oldó képességének fejlesztésére. 

Ha semmiért nem kell erőlködnie, le is szokik arról, hogy bármit 
is akarjon, hogy önállóan cselekedjen. És mi történik akkor, ha a szülő 
esetleg nem ér rá vele foglalkozni? Ilyenkor „ég, föld rászakad", 
hiszen nem is tudja, hogy egyedül is öltözködhetne, ehetne. Ilyenkor 
addig ordít, rúg, kapálódzik, amíg el nem éri célját. 

A valóság az, hogy az Önállósághoz akaratra van szükség, és az 
Önállótlan gyermekek egyben akaratgyengék, s ebből kifolyólag aka
ratossá fejlődnek, félreneveltségük gyakran megkeseríti szüleik életét. 
Ha a kismamák az otthon töltött időt okosan használnák k i , nem 
szégyellnének egy-két pedagógiai szakkönyvet is elolvasni, nem ke
rülne annyi neveletlen, félrencvclt, akaratos gyermek az óvodákba, 
iskolákba. Mert nem ezekben az intézményekben romlanak el. Ezt 
felelősséggel merem kijelenteni. Nincs az a rossz óvoda vagy iskola, 
amely le tudná rombolni egy gyermekben mindazt, amit a szülői ház 
épített. 

Óriási jelentőséggel bír - egy életre szól - a szülők példája, nevelési 
felfogása a bontakozó értelmű kicsiny gyermek életében. Ha jól ne
velték, jó példát látott a tisztclettudásra, a becsületes munkára, a sze
rénységre, az őszinteségre, arra, hogy erős akarattal, a saját erejéből 
igyekezzen célt elérni, akkor ezzel a gyermekkel nem lesz probléma 
az óvodában, az iskolában, mert ott tovább folytatjuk az otthon meg
kezdett jó szokások, tulajdonságok építését. De. ha mindezek hiányoz
nak, nem építődnek bele az első években a gyermek személyiségébe. 

akkor az iskolában nehéz lesz, nem is lehet elkezdeni. Talán az óvoda 
tud valamit pótolni, behozni a hátrányokból, de ez is csak akkor 
hatásos, ha az otthoni háttér megerősíti azt. 

Mi a véleménye az országot járó csellengő gyermekekről? Kik ők? 
A gyermeknevelés legfontosabb színtere a család és az iskola. Ha 

a két intézmény között megbomlik az egymást kisegítő, harmonikus 
kapcsolat, akkor nagy baj van. Rohanó életünkben felborultak a régi 
normák, s a fent említett párkapcsolatok veszélybe kerültek. A szülő, 
hogy terveit, álmait megvalósíthassa, ideges, semmire sincs ideje, 
ezért a nevelés gondját teljes egészében a bölcsődére, óvodára, isko
lára akarja testálni. Á magukra maradt gyermekek csak nézik és nem 
értik, hogy mire jó ez. ő k is a világon vannak, miért nem törődnek 
egy keveset velük is. A gyermek nem felnőtt, nem lakásra, pénzre, 
ruhára van elsősorban szüksége, hanem szeretetre, biztonságra, hogy 
bármi történik is, ő a legfontosabb. Mert valóban, történjék bármi; 
válás, lakás-, vagy álláscsere, a gyerek életét nem lehet újra kezdeni. 
A gyermek érzi ezt a feszült helyzetet, előbb-utóbb befelé fordulva 
igyekszik a környezetével a kapcsolatot megszakítani, menekülésként 
intézményen kívül galerikbe verődik, mert tartozni akar valakihez. A 
megromlott kapcsolat eredményeképpen a gyermek a családon kívül 
választ magának „szülőképet". Olyan barátokat keres, akik befogad
ják, de számára egyértelműen negatív példát adnak, helytelen visel
kedésmódot sajátíttatnak el vele. Ezekből a gyermekekből lesznek a 
bandatagok, a gyerekkorú bűnelkövetők, erkölcsileg érzéketlenek, kö
zösségellenesek, valamilyen élvezeti cikkhez, esetleg droghoz kötőd
nek. 

Ezek a gyerekek általában azok, akiknek otthoni körülményeik 
rendezetlenek, akiket elhanyagolnak, akikből hiányzik a családhoz 
való kötődés, akik nap mint nap csak gyűlölködést, ridegséget, nem
törődömséget tapasztalnak otthon, akiknek szülei alkoholisták, brutá
lisak, erkölcstelen életvitelűek, vagy éppen bűnözők. Félreértés ne 
essék, a világért sem akarok általánosítani. A vészharang nem azt 
jelenti, hogy ég a ház, csupán azt, hogy szaporodnak benne a gyúlé
kony anyagok, s félő, hogy mindaddig nem tudunk ellene tenni, míg 
nem változik meg helyes nevelési módszerünk, és családon belül nem 
jön létre a békés, boldog, egymást megértő, szerető szülő-gyermek 
kapcsolat. Erre annál is inkább szükség van, mert az ifjúság között 
egyre több a lelki beteg, a befeléforduló, az arrogáns, a passzív, s 
akadnak jónéhányan, akik lezser közönnyel, vagy éppen görcsös dac
cal lépnek az önpusztítás útjára. 

Most, hogy vége van a tanításnak, milyen nyári programokat ajánl 
a gyermekes családoknak? 

Ez függ természetesen a család anyagi körülményeitől. A nevelés
lélektani szempontból a válogatás nélküli televíziózás, a céltalan ke
rékpárhajsza, disco, az üres lötyögés, csavargás helyett a nyári tábo
rozást tanom a legmegfelelőbbnek. A tábor világa minőségileg kü
lönbözik az iskoláétól. Ez egy kilépés a megszokott társas - családi, 
baráti - helyzetekből. A pedagógus-gyermek kapcsolat a táborban 
sokkal intenzívebb, érzelcmgazdagabb és tartósabb, mint az iskolá
ban. Ebben a helyzetben a gyermek függése, nevelőre utaltsága nyi l 
vánvalóbb. 

Más lesz adott gyermeknek az iskolához, a pedagógushoz fűződő 
kapcsolata, ha tapasztalja a személyes ügyekben való törődést, segí
tőkészséget, gondoskodást és szeretetet. A túlságosan elkényeztetett 
gyermeknek, úgymond „anyámasszony katonának" sem árt, ha két 
hétig önállóságot, helytállást tanul a táborban, de ugyanez vonatkozik 
az agresszív, összeférhetetlen, vagy önző gyermekekre is. A tábor sok 
gyermek számára tartogat valódi újdonságot, hiszen végre termé
szetközeibe kerülnek. Kiszakadva a kényelmes, mindennel elhalmozó 
komfortos városi létből az erdő fái, a mezők és legelők élőlényei 
kerülnek testközelbe. így tudatosodik bennük az a tény, hogy mennyi 
szépség és mennyi érték van ebben a csodálatos kis országban. A 
különböző tábori vetélkedők, sport foglalkozások, kirándulások, tá
bortűzi műsorok töltik ki a gyermekek életét. Nevelő és fejlesztő 
hatásuk jótékonyan befolyásolja az önállóság, az öntevékenység erő
södését, amellett a szórakozás és pihenés igényét is kielégítik. A 
gyermek függetlenebb és önállóbb lesz, önismerete mélyül, gazdag
szik. 

Ne féljünk a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű tanulók tábo
roztatásától sem. 

Pataki Márton 
ny. tanár 
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Egy fotós szép terve 
A családok rejtett fiókjai őrzik 

a régi fényképeket, de gyűjtik in
tézmények, különösen a múzeu
mok és helytörténészek, legfőbb 
értékük az emlékezés lehetősége. 
A megfakult fényképeken szinte 
tapintható a kor, azaz a történe
lem, a család emléke, a gyermek
kor, öregszülők, esküvői képek, 
katonaság és sok minden más. A 
fényképezés nagy dolog, szép 
mesterség, régebben és ma is va

lamiféle misztikum lengi körül. 
A pillanatot Örökítő fotó a kíván
csiság hordozója, milyenek is va
gyunk, ez adja a leghitelesebb 
választ. A történetírás része egy
ben, nélküle nehezebb lenne h i 
teles választ adni. 

A fényképezés hőskora egye
nesen bámulatos. Gyűjtemé
nyemben találtam egy képes le
velezőlapot, amelynek a keltezé
se a századelő, pontosabban az 

1908-as esztendő. A lepel alá bú
vó fényképész előtt ülnek a gyer
mekek, és bizonyosan elhangzott 
a repül a kismadár!, s máris kat
tant a régi „masina", majd egy 
idő után elővarázsolódott a kép. 
Minden városnak, tájnak meg
voltak a rangos fényképészei, 
csak említjük Mesterházy Gyu
la bácsit, vagy Szabó Gizellát 
városunkból. Köztiszteletben ál
ló művészek voltak a fotózásban. 
Napjainkban is - természetesen 
már más technikával - dolgoz
nak műtermeikben Hetényi 

László és a „Szilvi fotó". Nagy 
tisztelettel gondolok az amatőr 
fotósokra is. Szabó Ferenc muri. 
káiból is őrzök nagyszerű, pótol, 
hatatlan képeket. Őrzik ezek a ré
gi, még eredeti formájában lév$ 
Sághegyet, a város utcáit, „piar. 
ezot", állomást, más középü. 
leteket. Ha Szabó Ferenc nem fo
tózza le mondjuk a Ság tetején 
még a harmincas években meg. 
lévő várromot, amelynek omla
dozó falain mi is ültünk, akkor, 
csak tényleg legenda lenne Vak 
Béla király várépítési terve, 
amely hegyünk jeles történelme 
a régi korokra utalva. 

Mindezért nagyszerű kezde
ményezésnek érzem Hetényi 
László elhatározását, hogy fotó
történeti gyűjteményt kíván lét
rehozni. Ez nagyban gazdagítás 
ná, színesítené Celldömölk kul
turális értékeit. A régi eszközök, 
más tárgyak kíséretében a fény
képezés nagyszerű múltját tár
hatja fel. Ezúton kérhető, hogy! 
aki teheti, támogassa a vállalko
zást, Önzetlenül, a szép cél érde
kében. A lakásban, padlásokon 
porosodó fotózási eszközök ke
rüljenek méltó helyükre. 

Arra hívunk fel e cikkben, 
hogy aki teheti, kopogtasson be 
Hetényi László műtermébe, gya
rapítván a kialakulóban lévő 
gyűjteményt. Mindezt ezúton is 
előre köszöni a nemes ügy érde
kében. 

D J . 

Zenebarátsás Krieglachban Q^^>^ 

Magyar lány Brahms zongorájánál 
,J0cr Mensch ist ohne Musik 

nicht vollständig, sondern ein 
Fragment". (Zene nélkül az ember 
csupán töredék, nem egész.) Az 
idézet Kodály Zoltántól szárma
zik, és az ausztriai Krieglach zene
iskolája próbatermének falán dísz
lik. A steiermarkti, mintegy ötezer 
lakost számláló nagyközségben 
adtak júniusban nagysikerű kon
certet a celldömölki Ádám Jenő 
Zeneiskola növendékei. 

Kodály-idézcüe bukkanni egy 
hegyek közé rejtett osztták telepü
lésen: kellemes meglepetés. Ennél 
meglepőbb élmény csak akkor éri 
a Magyarországról jött látogatót, 
amikor - a celli zeneiskolások 
koncertjének kellős közepén - egy 
tízéves forma osztrák fiúcska azt 
újságolja, hogy „ő tudja ám, hol 
van Vas megye, meg Celldömölk, 
mert sokszor jáit már arrafelé". 

Apró, a kívülállónak olykor 
mit sem mondó jelek - gesztu

sok, mozdulatok, közös kódok -
jelzik két ember, két iskola, és -
kitágítva egy kicsit a kört - két 
náció kapcsolatát. 

- Itt a Mürz völgyében négy 
zeneiskola nagyon szorosan 
összetart: köztük a mürzzuschla-
gi és a krieglachi. A legjobb vo
nósnövendékek bői alakult egy 
zenekar, amely tavaly Budapes
ten vendégszerepelt, majd visz-
szafelé megálllak Celldömölkön 
is egy hangverseny erejéig - me
sélte Szép Zoltán, a szombathelyi 
szimfonikusok egykori vezetője, 
aki jó tíz esztendeje három Mür-
medencei zeneiskola között oszt
ja meg idejét, s aki - mint azt 
később, a közös ebédnél Rudolf 
Zangl, a krieglachi iskola igazga
tója megjegyezte, eséllyel pá
lyázhatna a „magyar és az oszt
rák kultúra nagykövete" címre. 

A kis osztrák településen, és a 
szomszédos, kilencezer lelket 

számláló Mürzzuschlagban élénk 
kulturális élet folyik: a Magyar
országon holtszezonnak számító 
nyári időszakban is egymást érik 
a kulturális rendezvények. A cell
dömölki vendégeket Ernst Smole, 
a mürzzuschlagi Kunslhaus veze
tője is köszöntötte és kalauzolta. 
Az igazgató - aki apai ágon szlo
vén származású - érdeklődésünkre 
elmondta: nagyon fontosnak tartja, 
hogy legalább Közép-Európa ná
ciói megismerjék és megértsék 
egymást. A Kunslhaus rendezvé
nyei, „Was" címen negyedévente 
megjelenő folyóiratának számai 
is ezt a célt szolgálják. Évente 
tizenhárom millió schillingből 
gazdálkodhatnak, és - az igazga
tóval együtt - mindössze négy 
főállású alkalmazottat foglalkoz
tat az intézmény. 

Jákob Schrittwieser, Kricglach 
polgármestere - miután egyen
ként kezet fogott a népes celldö

mölki delegáció minden egyes 
tagjával - a kultúra népek felet
tiségéről szólt. „A zene összeköti, 
a szíveket" - mondta. 

S hogy e mondatban mennyi 
igazság rejtezik, arra egy óra el
teltével ékes bizonyságot szol
gáltatott a mürzzuschlagi 
Brahms Múzeumban tett látoga
tás, ahol a galériatulajdonos jó
voltából a celli vendégek - köz
tük is a legbátrabb Mogyoróssy 
Júlia, aki egy rövid darab elját
szására is vállalkozott - kipróbál
hatták azt a zongorát, amelyen 
Johannes Brahms komponálta jó-
néhány híres és ismert művét. 

Tervek szerint a tavaly az oszt
rák növendékek celldömölki lá
togatásával kezdődő, idén celli 
viszonzással felelevenített isko
lák és városok közötti kapcsolat
nak jövőre lesz folytatása: Orosz 
Sándor, a celli iskola tanára -
Szép Zoltán mellett az ő erőfe
szítését is dicséri a mostani láto
gatás - és Süle Ferenc igazgató 
celldömölki találkozásra hívták 
az osztrák vendéglátókat, és 
diákjaikat. K . V. 
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A Gáyer-hét '97 eredményei 
Angol fordítói pá lyáza t : 

1. helyezett: Ambrus Gábor, 
2. helyezett: Finta Violetta, 
3. helyezett: Németh Mátyás. 

Német fordítói pá lyáza t : 
I . kategória (5. o. tagozat és 5-8. o. nem tagozat) 

1. helyezett: Gerencsér Orsolya, Lukács Eszter, 
Nagy Tamás, 

2. helyezett: Németh Mátyás, Rózsás Zsófia. 
I I . kategória (6-8. o. tagozat) 

1. helyezett: Ambrus Dániel, 
2. helyezett: Ambrus Gábor, 
3. helyezett: Döbörhegyi Nóra. 

Szavalóverseny: 
7-8. o. 1. helyezett: Szíjártó Viktória, 

2. helyezett: Balogh Veronika, 
3. helyezett: Kormányos Erzsébet. 

5-6. o. 1. helyezett: Hartmann Nóra, 
2-3. helyezett: Berta Rita, Majlinger Marietta. 

1. o. 1. helyezett: 
2. helyezett: 
3. helyezett: 

2. o. 1. helyezett: 
2. helyezett: 
3. helyezett: 

3. o. 1. helyezett: 
2. helyezett: 
3. helyezett: 

4. o. 1. helyezett: 
2. helyezett: 
3. helyezett: 

M esemo n d ó verse ny: 
Vargyai Viktória, 
Linka Bernadett, 
Rózsás Márton. 
Rózsi Margit, 
Gerencsér Dóra, Varga Viktória, 
Kerék Adrienn. 
Gombási Árpád, Rózsás Árpád, 
Horváth Ramóna, 
Vargyai Zsuzsanna, Hegedűs Máté. 
Holpert Enikő, Remete S. Gergő, 
Bakonyi Ildikó, 
Kozma Sándor. 

K F T 
Celldömölk, Építők útja 2. 

/ volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén / 

1997. július 1-től értékesítünk 
zártszelvény, lemez, idomacél 

és egyéb vasárukat. 
Továbbra is kedvező áron értékesítjük 

a járólapokat, csempéket és fajansz árukat 

E termékekből 
20.000 Ft feletti készpénzes vásárlás 

esetén 5 % kedvezményt adunk! 

Egyes termékeink akciós áron kaphatók. 

Pályázati felhívás 
A Vasi Honismereti Egyesület és a Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége pályázatot hirdet 

Lakóhe lyünk , te lepülésünk rejtett ér tékei 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 értékleltárát, és növelhetik idegenforgalmi vonzerejét. 

A pályázat mind a szellemi, mind a tárgyi érték fel tárást és értékőrzést ösztönözni kívánja a következő 
témakörökben: 

1. Helyi é r t é k l e l t á r 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 ér tékek leírása (beleértve 
a szokásokat, hagyományokat, sajátos helyi ünnepeket, gasztronómiát stb.) és javaslat ezek továbbélésé
nek, megmentésének, hasznosításának lehetőségeire. 

3. Idegenforgalom, turizmus m á s k é p p e n . 
a) Néhány napos komplex program megtervezése, összeáll í tása a településre látogatók, érdeklődő 

turisták számára, amely maximálisan a helyi sajátosságok, látnivalók és értekek megismertetését segíti. 
b) Javaslat, tématerv helyi kiadvány, ajánló katalógus, prospektus, leporelló stb. tartalmának, anyagának 

Összeállításához. 
Pá lyáza to t n y ú j t h a t n a k be magánszemélyek , családok, és egyéb közösségek, in tézmények. A pá

lyázat je l igés! A pályázó nevét és pontos címét t a r t a l m a z ó , zá r t bor í tékot ké r jük mellékelni. Terje
delmi ko r l á tozás nincs. 

D Í J A Z Á S : Témánként: I—H—HL díj, valamint oklevelek, különdíjak kerülnek átadásra. 
(Ifjúsági és felnőtt kategóriák) 
A pályamunkákat 2 példányban kérjük benyújtani az alábbi címre: 

V A S I H O N I S M E R E T I E G Y E S Ü L E T 
9700 Szombathely, Ady tér 5. 
H a t á r i d ő : 1997. november 15. 

Az eredményhirdetés 1998. január 31-ig megtörténik. 
A meghirdetők fenntartják a jogot a pályamunkák hasznosítására, kiadványokban való megjelentetésére. 

Egyedül 

Ennyire azért mégsem kellett volna 
magamra hagynotok... 
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A szőlőben 
A folyamatos peronoszpóra és lisztharmat elleni megelőző perme

tezések mellé napjainkban feltétlen be kell iktatni a zöldrothadás és 
a molyok elleni védekezéseket is. 

A nyerges szőlŐmoiy második nemzedéke most károsít. Aki a raj
zás során nem védekezett ellene, mert a permetezési fordulója éppen 
más időpontban volt, az feltétlenül akadályozza most meg a hernyók 
károsítását. A használható szerekről részletes listát közöltem a május 
22-Í számban. A molyok elleni védekezés fontosságát indokolja a 
rágáshelyek sebein bekövetkező Botritisz megtelepedés és fertőződés. 
A szőlő zöldrothadását és szürkepenészes rolhadását ugyanaz a káro
sító mikrogomba okozza. 

Csupán a kárkép és a fertőzési időpont alapján nevezzük kétféle
képpen a bajt. Ha a kórokozó a virágzás alatt fertőzte meg a szőlő
szemet, akkor a bogyó belseje kezdetben bámul, majd az élősködő 
felelve a nedvességet megtöppeszti azt. Ekkor beszélünk zöldrotha-
dásról. 

Ellenben ha ugyanez a kórokozó a kifejlődő, vagy érésben levő 
szőlőbogyó felületén sérülést talál, akkor kívülről telepszik meg, el
szívja a nedvességet, a bogyó aszalódik, a felületén szürke penészki-
vcrŐdés jön létre. A károsításnak ezt a formáját nevezik szürkerotha
dásnak. 

Most kell a tetejezéseket, más néven csonkázásokat elvégezni. A 
júniusi csonkázás gyengíti a tőke erejét, rontja a minőséget. Akkor 
szakszerű a művelet, ha a fürt felett még megmarad 7-8 levél. Ekkor 
csökken a hónalj hajtás-képződési inger, elegendő levél, azaz vegy
konyha marad a szőlőcukor-termelésre. 

A júliusi forróság beköszöntével erős levél- és fürtlisztharmat-fer
tőzésre számíthatunk. 

A gyümölcsösben 
Az almatermésűek varasodás és lisztharmat elleni permetezéseit a 

kialakított menetrend szerint folytatni kell. A csonthéjasok közül a 
már lctermctt meggy- és cseresznyefák védelmét sem szabad azonban 
elfeledni. A lcvéllikasztó gombák ellen továbbra is rendszeres per
metezés szükséges. 

Rendkívül fontos a fákon maradt termés eltávolítása és megsem
misítése, mert ezek a múmiák a továbbvivői a moniliának. 

Az almatermésűek rendkívül súlyos betegsége a közelmúltban ha¬
zánkban is fellépett TŰZELHALÁS, amelyet az Alföld után a szoro. 
szédos Zala megyében is megtaláltak. 

A betegséget egy baktérium okozza. Nevét a ttízperzselésre emlél 
keztető hajtásszáradásról kapta. A betegség csak az almaiermésüeket 
- mint az alma, körte, birs, naspolya, galagonya, berkenye, m a d á r b a 
tűztövis, japánbirs, Stravaesia - pusztítja, a csonthéjasokat nem fer| 
tűzi meg. 

A betegség legszembetűnőbb tünete a Fiatal hajtásvégek pásztori 
botszerü meghajlása, amelyeken a megvörösödött levelek még a kö
vetkező tavaszon is megmaradnak, mintha rásültek volna. Ránézésre 
könnyen összetéveszthető más kártevők okozta kárképpel. Csak a 
baktérium laboratóriumi meghatározása után lehet a hasonló kárké^ 
pékről eldönteni, hogy tűzelhalásról van e szó. 

A közölt képek közül az 1. kép szivarsodró eszelény kárképét, ( 
3. kép a hajtáshervasztó darázs kárképét, a 2. kép pedig a tuzelhaláf 
kárképét mutatja. 

A baktérium fertőzi a virágzatot, a terméskezdeményt is. A fertő-! 
ződött terméskezdemény megfeketedik, mumifikálódik, de nem hullik 
le. Az ágakon és a fa törzsén bekövetkező fertőződésnél a beteg és 
az egészséges rész határán lilás színű, besüppedt kéregelhalások, se
bek keletkeznek. A kéreg rendszerint felreped. 

A kórokozó egyaránt terjed szaporítóanyaggal, virágporral, a vir; 
gokat és a baktérium-kiverődés nyálkacseppjeit látogató rovarokkal, 
művelő eszközökkel és szerszámokkal, széllel, esőcseppel stb. 

A fertőzés terjedési sebessége elérheti a napi 70 centimétert haj
tásonként! 

Az egyes fajok és fajták fogékonysága és érzékenysége rendkívül 
eltérő. Eddigi ismeretek szerint a birs és a körte menthetetlen. A H 
almafajták általában gyors metszéssel gyógyíthatók, azonban az egyes; 
fajták és alanyok érzékenysége nagyon eltérő. 

A tűzelhalás ellen leghatékonyabban a megelőzéssel érhetünk el 
eredményt. Csak növény egészségügyileg mentesnek igazolt fákat ül
tessünk. 

Fontos további feladat a korai felderítés. A beteg növényi részeket, 
hajtásokat azonnal el kell távolítani úgy, hogy a tünetmentes részből 
is kimetszünk 40-60 cm-t. A kimetszett részeket el kell égetni. 

A vegyszeres védekezés lehetősége adott. Használható a Champion 
50 WP, Bordóilé FW, Bordóipor, Rézoxidklorid 50 WP, Aliette 80 
WP, Kasumin 2 L . Az engedélyezési okiratokat nem régen módosí
tották, ezért csak az újonnan nyomtatott címkéken találkozunk ennek 
a veszedelmes betegségnek a nevével. 

Virágzásban fellépő járványkor a növény egészségügyi hatóság ke
reskedelmi forgalomba nem kerülő antibiotikumot biztosít térítésmen
tesen. 

Dr. Hollósy István 

ü. 

Szivarsudro eszdény (kurtef Tü/.d hálás (alma) HajlásluTvasztó darázs (körte) 
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Ülést tartott a Kemenesaljái Területfejlesztési Társulás 
Jó egy évvel ezelőtt szerte az országban 

egymás után alakultak meg a kistérségi terü
letfejlesztési társulások, azzal a céllal, hogy 
hazai és nemzetközi pályázatok elnyerésével, 
több település összefogásával olyan beruhá
zásokat valósítsanak meg, melyekre önerőből 
nem lennének képesek az önkormányzatok. 

A kemenesaljai, huszonnyolc községet ma
gábafoglaló társulás június tizenegyedikén 
értékelte működésének első évét. Mint Mak
kos Is tván, a társulás elnöke elmondta: az 
első év biztató tapasztalatokat hozott. A részt 
vevő önkormányzatok tagdíjaiból összesen 
950 ezer forint folyt be a társulás számlájára. 
Több pályázaton is sikerrel szerepeltek ezen
kívül, így: egymillió forintot kaptak a Vas 
Megyei Területfejlesztési Tanácstól kistérsé

gi turisztikai program megvalósítására, a Ma
gyar Turisztikai Szolgálat pedig egy kistérsé
get bemutató kiadvány megjelentetését támo
gatta. 

Az elért eredményeken kívül szó esett az 
elkövetkező időszak feladatairól, pályázati 
lehetőségeiről is. 

A részt vevő polgármesterek azokról a pá
lyázatokról szóltak, melyeken településük in
dulni szeretne, s ismertették a legszüksége
sebb beruházásokat is. Mes terházy Ilona, 
Kemenessömjén polgármestere egy Sömjént 
Celldömölkkel összekötő út létesítését, illet
ve a község csatornázását, Szelestey László, 
Boba első embere a Boba-Nemeskocs alkotta 
mikrotérség földgázellátásának megoldását 
szorgalmazta. Nagysimonyiban komoly 

problémát jelent a belvíz - derült k i M o l n á r 
Miklós polgármester szavaiból, míg Jánoshá
zán a nemrég elkészült szenny víztisztítómű
höz szeretnének megfelelő csatornahálózatot 
kiépíteni. 

Maj thényi László, Egyházashetye polgár
mestere pedig a dél-kemenesaljai ökorehabi-
litációs program elképzeléseit vázolta. A tér
ség egyetlen városi rangú településén, Cell
dömölkön - Sárvárral közösen regionális 
hulladéklerakó, hulladékfeldolgozó telep lé
tesítését tervezik. Szükséges lenne továbbá a 
sághegyi utak rendbetétele is. 

Az ülés végén szó esett arról, hogy - egy 
korábbi határozatnak megfelelően - a jövő
ben lakosonként 100 forintra emelkedik a te
lepülések által fizetendő hozzájárulás. 

A Vöröskereszt kitüntetettje: Horváthné Stukics Erzsébet 
Az idei vöröskeresztes na

pon, amelyet Cel ldömölkön 
rendeztek meg, két lelkes vö
röskeresztes tag vehetett á t k i 
tüntetést . Egy ikükrő l , Erdélyi 
Antalról m á r egyik k o r á b b i 
s zámunkban olvashattak. 

Horvá thné Stukics Erzsébe t , 
a jánosházi alapszervezet titkára 
a Kiváló vöröskeresztes munká
ért kitüntetés ezüst fokozatát ve
hette át a megemlékezésen. 

Huszonöt éve védőnő, 1984 
óta dolgozik Jánosházán. Szintén 
negyedszázada vöröskeresztes 
titkár is. Részt vesz a vöröske
reszt területi vezetőségének 
munkájában. Az önkormányzati 
választásokon a FIDESZ jelöltje
ként indult, és került be a helyi 
képviselő-testületbe. Védőnő
ként az Országos Egészségügyi 
Kabinet tagja. A Kiváló egész
ségnevelő kitüntetéssel jutalmaz
ták odaadó, önzetlen munkájáért. 

A jánosházi alapszervezet 34 
lelkes taggal működik. Legfőbb 
feladatuknak tekintik a véradá
sok szervezését, az idősek és a 
szociálisan rászorulók segítését. 

1995 óta részt vesznek a „Pályá
zat egészséges falvakért" mozga
lomban. Ennek keretébne sike
rült pénzbeli támogatást nyerni
ük, amit játszótérépítésre, óvodai 
úszásoktatásra, és az idősek nap
jának megszervezésére fordítot
tak. Tavaly nagyobb összeghez 
jutottak, így százezer forint ér
tékben élelmiszercsomagot tud
tak kiosztani a rászorulóknak, és 
jutott belőle az óvodának is. 
Minden évben mozgássérült gye
rekeket üdültetnek Balatonfeny
vesen, nyár végén pedig ugyanitt 
két nyugdíjas tagjuk nyaralhat 
több éves lelkiismeretes munkája 
jutalmául. 

Jelentős programjuk volt a 
véradók kitüntetése, amely ünne
pélyes keretek között zajlott. Ta
valy novemberben fogászati ve
télkedőt rendeztek a két általános 
iskola között, ahol a zsűri vörös
keresztes tagokból állt, és a díja
kat is a szervezet ajánlotta fel. Si
keres volt a húsvéti tojásfestés és 
a kismamaklub is. 

Több mint 10 éve működtetik 
a 8-as és 84-es út Jánosháza mel
letti kereszteződésében az első
segélynyújtó állomást. Az első
segélyhely nyaranta június 15-
étől augusztus 30-áig, pénteken 
délután 2 órától 8-ig, szombaton 
és vasárnap déltől este 8-ig nyújt 
segítséget az arra autózóknak. 
Tudjuk, hogy a nyári hőségben 
jól esik egy pohár hideg víz, de 
fájdalomcsillapítót is kaphatnak 
itt az erre járók. Az ügyeletet a ta
gok biztosítják, a felszerelést pe
dig a celli és a helyi önkormány
zat. Ezért anyagi ellenszolgálta
tást nem kapnak a lelkes segítők, 
de munkájuk elismeréseként a 
Vöröskereszt megyei szervezete 

minden évben, nyár végén juta
lomkirándulást szervez részükre. 

Az utánpótlás is megoldott, h i 
szen ifjú vöröskeresztesek tevé
kenykednek az iskolában, és se
gítenek a rendezvények lebonyo
lításában, gyakran kimennek az 
elsősegélynyújtó állomásra is az 
ügyeletessel. Horváthné Stukics 
Erzsébet csecsemőgondozó tan
folyamot is vezet az iskolások
nak, akik sikeresen szerepelnek a 
különböző versenyeken. 

Eddigi tevékenységüket sze
retnék folytatni, így terveik kö
zött továbbra is az öregekre és a 
rászorulókra való odafigyelés áll 
az első helyen. Tervezik a Baba

mama klub megszervezését, 
melyhez szponzorok támogatását 
várják. 

Horváthné Stukics Erzsébet vé
dőnőként eljut a családokhoz, is
meri helyzetüket, ez képviselői és 
vöröskeresztes munkájában egy
aránt előny. Egészségnevelő tevé
kenységére és lelkes odaadására 
nagy szükség is van a faluban. 

Kitüntetéséhez gratulálunk, és 
kívánjuk, hogy továbbra is ha
sonló lendülettel és kitartással 
végezze munkáját a gyerekek és 
kismamák körében, a képviselő
testületben és a vöröskeresztes 
szervezet élén egyaránt. 

Nováki M. 

Jól sikerült 
a református hittantábor 

Június végén hittantábor volt a Zalaegerszeg melletti Káváson 
a celldömölki református egyházközség szervezésében. Erről kér
deztük Szentpály-Juhász Imre református lelkészt. 

- Milyen mottóval szerveztétek a tábort? 
- Fő célunk volt hitünk megerősítése, de az új barátságok 

kialakulása és az eseménydúsán eltöltött napok sem elhanyagol
ható tények. 

- Kik vettek részt a táborban, milyen program várta a jelen
levőket? 

- Az első csoportban 15, az általános iskola 1-3. osztályos 
tanulója, míg a másodikban 11, 4-7. osztályos diák vett részt 
Celldömölkről és Sárvárról, illetve a környező községekből. Az 
Összesen öt napig tartott rendezvényen a központi téma Jézus 
példázatai Voltak. Ezt egy 15 fordulós vetélkedő, valamint a reg
geli és esti áhítat keretében dolgoztuk fel. Más, kötetlenebb prog
ram is volt: rajz-, festés- és gyurmaverseny; K i mit tud?; éjszakai 
kirándulás és bújócska; tábortűz; énektanulás stb. 

- Várható-e folytatás? 
- A gyerekek hazafelé már azt kérdezték, mikor lesz megint 

tábor. Ettől jobb buzdítás nem igen kell a jövő évi hittantábor -
a reménység szerint - még hosszabb időtartamú és tartalmasabb 
megszervezéséhez. gy. 
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4- SPORTÉ eredmények - eseményeké SPORT<r 

^ LABDARÚGÁS 
12. Nárai SK 
13. Csörötnek 

34 
34 

11 
10 

8 
10 

15 
14 

51- 68 
52- 65 

41 
40 

14. Kemenesalja 33 10 9 14 49-70 39 
Befejeződött a bajnokság a megyei IJ. osztály sárvári csoportjában 15. Vép KSK 34 9 10 15 49-68 37 

is. A bajnokság jánosházi sikerrel zárult, ők végeztek az első helyen. 16. Nagyrákos 34 10 5 19 47-74 35! 
így 15 év után ismét a megyei I . osztályban szerepelhetnek a nagy 17. Csepreg 33 7 13 13 44-60 34 
község labdarúgói. 18. Csákányd. 34 8 3 23 58-102 27 

A kemenesaljai csapatok utolsó fordulóban elért eredményei: Megjegyzés: Lapzártakor a Kemenesalja-Csepreg óvás alatt lév$ 
J ánosháza -Kemenesmagas i 2:0 (0:0) mérkőzés ügyében még nem született döntés. 
Jáhosháza, 350 néző, vezette: Kotsis. 
Jánosháza: Szenté - Pacsi, Takács, Rétfalvi (Závecz), Szomorko- Megyei I I . osztály 

vics (Laczi) - Tóth, Kiss, Horváth, Hermann - Markos, Lenorics. 1. Jánosháza 26 18 4 4 61-22 58 
Edző: Szenté József. 2. Pecöl 26 14 9 3 56-20 51 

Az első félidő eredménytelen játéka után a I I . félidőben magasabb 3. Gérce 26 13 9 4 48-22 48 
fokozatra kapcsoltak a hazaiak, így győzelemmel ünnepelhették baj 4. Kemenesmagasi 26 14 6 6 36-22 48 
noki címüket. G: Lenorics és Kiss. 5. Ostffyasszonyfa 26 12 6 8 47-50 42 

Sze rgény-Rábapa ty 2:1 (0:1) 6. Szeleste 26 10 7 9 40-43 37 
Sportszerű mérkőzésen a második félidőben sikerült a szergényi- 7. Nagysimonyi 26 11 3 12 44-50 36 

eknek fordítani, és begyűjteni a 3 pontot. 8. Hegyfalu 26 9 7 10 44A6 34 
G: Horváth B., Barna, illetve Biró Koméi . 9. Jákfa 26 7 10 9 34-42 31 
Nagysimonyi-Ostffy asszony fa 4:0 (3:0) 10. Kőrismenti 26 7 10 9 35^18 31 
A simonyi csapat ezen a mérkőzésen minden csapatrészben az el 11. Rábapaty 26 6 8 12 36-56 26 

lenfél fölé nőtt, és ilyen arányban is megérdemelten nyert. G: Asbóth 12. Szergény 26 6 5 15 39-51 23 
(3), Gosztola. 13. B ő 26 3 9 14 29-50 18 

Tabellaparádé 
14. Hegyhát SE 26 4 3 19 32-69 15 

Tabellaparádé 
14. Hegyhát SE 

Megyei L osztály Körzet i ba jnokság 
1. Celldömölk 34 27 5 2 109-20 86 1. Simaság 20 15 1 4 72-23 46 
2. Kőszeg 34 23 5 6 106^1 74 2. Mersevát 20 14 2 4 71-71 44 
3. Tanárképző 34 16 9 9 58-39 57 3. Csénye 20 13 3 4 57-24 42 
4. Uraiújfalu 34 17 6 11 5 8 ^ 2 57 4. Alsóság 20 12 1 7 62-30 37 
5. Rábatótfalu 34 14 9 11 47-36 51 5. Izsákfa 20 10 2 8 37-28 32 
6. Tápián 34 14 8 12 57-40 50 6. Sitke 20 7 3 10 26-36 24 
7. Gyh-Szt.kir. 34 14 6 14 57-62 48 7. Boba 20 7 3 10 34-56 24 
8. Pamut 34 12 9 13 42-53 45 8. Nemeskocs 20 7 0 13 39-68 21 
9. Sárvári V. 34 12 7 15 49-63 43 9. Egyházashetye 20 6 0 14 36-60 18 

10. Tr ikaKSE 34 11 9 14 42-58 42 10. Csönge 20 5 2 13 32-80 17 
11. Vasvár HSK 34 12 5 17 40-54 41 11. Kenyéri 20 5 1 14 27-67 16 

ASZTALITENISZ CsB 
Férfi NB I I . , Barna-csoport 

1. Kaucsuk SE Kaposvár 18 17 1 - 35 
2. CVSE-MÁVÉPCELL 18 11 5 2 27 
3. Linde-Aladdin SE 18 11 1 6 23 
4. Fejérvíz SK 18 9 4 5 22 
5. Kanizsa Sörgyár SE 18 10 1 7 21 
6. Csanádi Á. K S I I I . 18 8 1 9 17 
7. Dombóvári Vasutas 18 7 2 9 16 
8. O. Jutás Veszprém 18 5 2 11 12 
9. Alfádat SE Tatabánya 18 2 1 15 5 

10. Széchenyi FSC Győr 18 2 16 2 

4. Vertikál 20 13 1 6 27 

5. Mosonmagyaróvár 20 10 3 7 'Ű 23 

6. Peremarton 20 11 - 9 22 

7. Várpalota 20 8 1 11 17 
8. Celldömölk I I . 20 6 2 12 14 
9. Kanizsa I I . 20 4 — 16 8 

10. Sümeg 20 2 2 16 6 
11. Pápa 20 1 1 18 3 

{ \ 

Férfi NB I I I . , Kehrling-csoport 

1. Vasép 
2. Bük 
3. ÉVSE-HIDRO G M 

20 
20 
20 

16 3 
16 2 
14 1 

35 
34 
31 

C E L L H ü A N K O 
Gyógyászati segédeszköz 

kereskedés 
Járókeretek, mankók, ágytálak. 

Minden betegellátással kapcsolatos eszköz. 
Orvosi vények beváltása is. 

Telefon: 06/60/376-917, 95/420-623 
NYITVA: Hétfő: szünnap 

Kedd-csütörtök: 8.30-12.00 és 13.00-16.30 
Péntek: 13.00-16.00, szombat: 8.00-12.00 

afuste*^* 

kütpen! 

flJJ CELLDÖMÖLK VAROS 
% J ff ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA mmmsAijA 
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