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Ünnepi megemlékezések Celldömölkön 
az 1848-as forradalom 150. évfordulóján 

Március 13-án (pénteken) du. 3 órakor: 
a jubileumi rajzpályázat eredményhirdetése és 
a pályamunkákból készített kiállítás megnyitója 
a Kemenesaljái Művelődési Központ előcsar
nokában. 

Március 14-én (szombaton) du. 5 óra
kor: emlékkiállítás nyílik Kik érted haltak, 
szent Világszabadság címmel a Kemenesal
jái Művelődési Központ galériáján. A kiállí
tást megnyitja: dr. Lenner Tibor, a celldö
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára. 

Március 15-én (vasárnap) du. fél 3 óra
kor: Fényesebb a láncnál a kard - a felsza
badít ás i mozgalmak zenéje Buda visszafog
lalásától 1848-49-ig címmel a Música His
tórica Együttes koncertje a celldömölki re
formátus templomban. 

Március 15-én (vasárnap) du. 4 órakor: 
városi díszünnepség az lH4K-49-es forra
dalom és szabadságharc 150. évfordulója 
tiszteletére a K M K színháztermében. Ünnepi 
köszöntőt mond: Makkos István, Celldö
mölk polgármestere. 

A műsorban közreműködnek a Liszt Fe
renc Vegyeskar, a Celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium diákjai, az Ádám Jenő Ze
neiskola növendékei és a Kemenesalja Nép
tánccsoport. A megemlékezést követően ko
szorúzás a Széchenyi-dombormiínél (Széche
nyi utca), és tiszteletadás Virághalmi Ferenc 
honvédszázados sírjánál (katolikus temető). 

Közreműködik: Molnár Gábor oktatási és 
közművelődési szakreferens és az Ádám Jenő 
Zeneiskola Fúvószenekara. 

Bombariadó a szakmunkásképzőben Elfogadták az önkormányzat 
idei költségvetését 

Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
Február 25-én tartotta ülését a 

celldömölki képviselő-testület. 
Közmeghallgatás keretében tár
gyaltak az 1998. évi pénzügyi 
tervről, megvitatták az egész
ségügy területén tervezett beru
házások ütemtervét, valamint a 
város tömegközlekedésének 
problémáit és a koncessziós pá
lyázat elkészítését. 

Napirend előtt Erdélyi Antal 
képviselő szólalt fel. Véleménye 
szerint '98-ban mindenképpen el 
kell kezdeni a csatornaépítést A l 
sóságon. A könyvtárra 1 millió, 
a római katolikus temető bővíté
séhez pedig 600 ezer forintot kért 
tartalékolni a képviselő. Az alsó
sági tervek között szerepel még 
útfelújítás, az óvoda udvarának 
kibővítése, valamint új számító
gépek vásárlása a Berzsenyi Lé
nárd Általános Iskola számára. 

Makkos István polgármester 
válaszában elmondta: ha időben 
sikerül kivitelezői találni, akkor 
megkezdődhet a munka. Az út
felújításokat a következő évre 
kell beütemezni, a hiányzó járda

szakaszok építéséről pedig ké
sőbb dönt a pénzügyi és városfej
lesztési bizottság. 

Móger József képviselő sze
rint növelni kellene az utak hely
reállítására szánt 25 millió forin
tos keretet. A polgármester el
mondta: ez az összeg azért tűnt 
reálisnak, mert az önkormányzat 
ezt még képes lenne törleszteni. 

A képviselő-testületi ülés kez
detén Füzesi László szólalt fel. 
Elmondta: a napirendet megelő
zően a bizottságok külön tárgyal -
tak. Ennek eredményeként a 
pénzügyi bizottság a határozati 
javallatokat elfogadásra ajánlot
ta. Az egészségügy területén ter
vezett beruházások ütemtervét 
levették a napirendről. A közel
jövőben négy lakás építése vár
ható; 7 millió forintra emelték a 
támogatás összegét. 

Futó István könyvvizsgáló ér
tékelte az 1998. évi pénzügyi ter
vet. Véleménye szerint az előter
jesztés a törvényi előírásoknak 
eleget tesz. A kiadási oldalon 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Február 20-án délelőtt bombari
adó volt a 410. sz. Ipari Szakmun
kásképző és Szakközépiskolában. 
Varga László, az intézmény igaz
gatója ezzel kapcsolatban a követ
kezőket mondta el lapunknak: Az 
igazgatói irodában háromnegyed 
tízkor szólalt meg a telefon. A 
rendőrség szakemberei azonnal a 
helyszínre érkeztek, és az épület 
kiürítése után átvizsgálták a létesít
ményt, de robbanószerkezetet nem 

találtak. A riadó miatt elmaradt az 
utolsó három óra, ezeket a héten 
pótolták, illetve pólolják. Ameny-
nyiben a hasonló cselekmények is
métlődnének, a továbbiakban 
szombati napokon fogják megtar
tani az elmaradt órákat. 

Szerettünk volna a rendőrségtől 
is tájékoztatást kapni, de a kapi
tányság vezetőjével lapzártáig nem 
sikerült kapcsolatot teremteni. 

Völgyi 

Rekordfogás Abádszalókon 

Csöngéné Nyara? Éva, a magyar horgászválogatott tagja a Tisza abádszalókl 
szakaszán fogta a képen látható hatalmas méretű fogast. A hal súlya 8200 
gramm, hossza 79, maximális kerülete 56 centiméter. Viszonylag erös felsze
reléssel a folyó gyenge áradása közben sikerült a nem mindennapi fogás. Éva 
ezzel a teljesítménnyel az országos rekordlistára kerülhet. 
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Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az 1. oldalról) 
egyre nagyobb terheket kellene 
finanszírozni. A pénzügyi bizott
ság figyelembe vette a működési 
hiányt, amely az önkormányzat 
kötelező kiadásaiból fakad. Futó 
Ntván összességében megalapo
zottnak és korrektnek tartotta a 
tervezetet, megszavazásra java
solta. 

A képviselő-testület ezután el
fogadta a pénzügyi tervet, ezt la
punkban részletcsen ismertetjük. 
Következő napirendi pontként a 
lejárt határidejű határozatokat 
tárgyalták. Mint azt a polgármes
ter elmondta, az egyházi ingat
lanok sorsáról hirtelen döntés 
született az előző ülésen. A 
Gáycr Gyula Általános Iskola 
igazgatósága jelezte, hogy nem 
kapták meg időben a határozatot. 
A tantestület kérte, hogy az álta
luk igényelt termeket biztosítsa 
az Önkormányzat. 

* 
A Szent Benedek Katolikus 

Általános Iskolának pedig a tech
nikatermekre lenne szüksége. A 
polgármesteri hivatal vezetői és 
az iskolaigazgatók megtárgyal
ják majd a helyzetet. 

Bakó István, a Gáyer Gyula 
Általános Iskola igazgatója el
mondta, hogy az iskola működ
tetéséhez elengedhetetlenül 
szükséges a szaktanterem. Véle

ménye szerint míg az Eötvös és 
a Szent Benedek iskolának van
nak fölös tantermei, ugyanez a 
Gáyerről nem mondható el. Bakó 
István szerint a fenntartónak kö
telessége pótolni azokat a tanter
meket, amelyeket megvont az is
kolától, már csak azért is, mert 
nem lehet előre tudni, hogy me
lyik iskolát választják majd a 
szülők gyermekeik számára. 

Tima László alpolgármester 
leszögezte, hogy az önkormányzat 
eddig minden évben megoldotta az 
iskolák tanteremgondjaiL 

* 
Baranyai Attlláné dr., a vá

ros jegyzője beszámolt arról, 
hogy az elmúlt évhez képest dup
lájára emelkedett a gyermekvé
delmi támogatottak száma, és ez 
a létszám akár az 1000 főt is el
érheti majd. Megjelent egy gyer
mek- és ifjúságvédelmi pályázat, 
amelynek az a célja, hogy javítsa 
az önkormányzat és a városban 
működő diákönkormányzat kap
csolatát. 

* 
A következő napirendi pont 

keretében a folyó ügyek kérdésé
ről döntöttek a képviselők. 

Füzesi László képviselő beje
lentette, hogy a polgármesternek, 
az alpolgármesternek, valamint a 
képviselő-testület tagjainak 16 
százalékos tiszteletdíj-eme lést 

javasol. A javaslatot a testület el
fogadta. 

A helyi tömegközlekedés kon
cesszióba adásáról is tárgyaltak a 
városatyák. A képviselő-testület 
vizsgálatot végzett, melynek so
rán megállapította: a Volán Rt. 
nem rendelkezik olyan számvi
teli nyilvántartási rendszerrel, 
amely ellenőrizhető információt 
nyújtana a tömegközlekedés ön
költségének megállapításához. 
Makkos István szerint sürgősen 
tovább kell tárgyalni a Volánnal. 
A városatyák egyhangúlag elfo
gadták a határozatot. 

* 
Változnak a fogászati alapellá

tás térítési díjai és dr. Mihály 
András fogorvos azt is bejelen
tette, hogy technikai okokból 
ezentúl 17 óráig lesz fogászati 
szakrendelés. 

* 
A CELLHŐ Kft . ügyvezető 

igazgatója, Németh Sándor ké
réssel fordult a képviselő-testü
lethez a fűtéskorszerűsítés miatt 
előállt új helyzet kapcsán, ugyan
is a kft. által beszerelt új kazánok 
ellenőrzését nem tudják végre
hajtani, mivel az érintett intéz
mények vezetői - vagyonvédel
mi okokból - nem teszik lehető
vé a kazánházakba történő beju
tást. Németh Sándor azt szeretné, 

ha emberei szükség esetén bejut
hatnának az intézményekbe. 

A polgármester javaslata sze
rint probléma esetén - ami kü
lönben is ritkán fordul e lő - a 
gondnoknak értesítenie kell a kft. 
szakemberét, aki kijavítja a hibát. 

Nádasdy Lajos, a Honismere
ti Kör tagja kezdeményezte, 
hogy Széli József honvédőrnagy
ról, az 1848^19-es szabad
ságharc honvédtisztjéről utcát 
nevezzenek el Celldömölkön. A 
közművelődési, oktatási, gyám
ügyi és sportbizottság a szabad
ságharc 150. évfordulója kapcsán 
a honvédőrnagy emlékére kopja
fa állítását tartja indokoltnak. 

Az utcanév megváltoztatásáról 
a következő önkormányzat dönt 
majd, a kopjafa elkészítéséhez pe
dig szakembert kér fel a testület 

Döntés született az iskolafogá
szat kérdésében is. A rendelőre 
szükség van, ezért a felújítási 
munkákat el kell kezdeni. 

A folyó ügyek között több ve
zetői állás meghirdetéséről is 
döntöttek. A Vörösmarty, a Sza-
lóky és a Koptik Odó utcai Óvo
dák, valamint a Gáyer Gyula Ál
talános Iskola igazgatójának 
megbízása a nyáron lejár. A fent 
említett álláshelyek betöltéséhez 
felsőfokú iskolai végzettség, va
lamint 5 év óvodapedagógus, i l 
letve pedagógus munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat szük
séges. 

Verrasztó Tibor 

Német lelkészek vendégszolgálata 
a református gyülekezetben 

Szaporán csattognak a metszőollók a Sághe
gyen. Fotós kollégánk Rúzsa K á l m á n szőlős
gazdát örökítette meg munka közben. „Mindig 
annyit csinálok, amennyit a test megkíván" -
mondta a 70 éves ember, aztán csattogott tovább 
az olló a kezében... Fotó: Völgyi L. 

A református gyülekezetnek február 22-én 
két Németországból érkezett vendége volt, s 
a délelőtti istentisztelet alkalmából Helmuth 
Weiss düsseldorfi lelkész igehirdetéssel szol
gált, Klaus Temme pedig beszámolót tartott 
magyarországi útjuk céljáról, egy nemzetközi 
lelkigondozói konferencia előkészítéséről. 
Tájékoztatása szerint Lakilelken ez év Őszén 
kerül megrendezésre ..A reménység törté
netei" interkulturális lelkigondozói szeminá
rium, előreláthatólag 100-120 résztvevővel, 
akik a világ minden földrészét képviselik. 

A nemzetközi konferenciának az a célja, 
hogy egymástól tanulva lelkigondozókként 
ki-ki a maga kulturális, nyelvi és felekezeti 
környezetében hirdesse a Krisztusban min
denkinek adott szabadítás örömhírét. A témát 
és a címet a magyar szervezők - kik között 
ott van a celldömölki gyülekezet lelkipászto
ra is - együtt gondolták ki a német alapítású 
egyesület vezetőivel azt vallva, hogy ma a 
világban sok helyen és módon uralkodott el 
a reménytelenség. 

Tudunk-e hitünkből fakadóan reménységet 
adni a körülöttünk kilálástalanságban élők

nek? Erre a kérdésre próbál majd választ ta
lálni a több mint harminc országból érkezen-
dők közössége. Munkamódszerként a szoká
sos előadásokon kívül külön munkacsopor
tok, a konferencián átélt élmények feldolgo
zására alakított szekciók s közös fórum szol
gálnak. Ez utóbbi ad módot és lehetőséget 
arra. hogy a teljes közösség előtt is találkoz
hasson egymással a nyelvek, kultúrák, fele
kezetek, vallások, bőrszínek, hagyományok 
sokszínűsége. 

A vendégek biztosították a gyülekezetet ar
ról, hogy az imádság eszközével testvérként 
a távolság ellenére is kapcsolatban maradnak 
velük. Celldömölkről Sárvárra mentek át, 
hogy ott is szolgáljanak. Délután pedig a ta
vaszt idéző „télutói" hónap utolsó vasárnap
jának ragyogó napsütésében a Sághegy védett 
természeti szépségeivel, a messze nyújtózó 
Kemenesalja panorámájával ismerkedtek, 
majd a hegyen termő „borág" gyógyhatású 
nedvét ízlelgetve családi pincénél a vendég
szeretet melegével körülvéve fejezték be lá
togatásukat. 

Nádasdy Lajos 

Metszik a szőlőt 



3 1998. MÁRCIUS 12. ÚJ K E M E N E S A L J A 

„Szabad este" Fodor Gáborral Celldömölkön 
Március 5-én a Kemenesaljái 

Szabad Esték keretében szakmai 
fórumra, kötetlen beszélgetésre 
hívta a cclldömölkieket dr. G ö d e 
György, a térség SZDSZ-es kép
viselőjelöltje. A vendég Fodor 
G á b o r , az SZDSZ képviselője 
volt. 

Fodor Gábor előadásában el
mondta, hogy a jelen időszak 
egyértelmű" iránya a fejlett nyu
gati régióhoz való csatlakozás. 
Ennek alapfeltétele a stabilizáló
dás, melyhez nélkülözhetetlen 
volt a „Bokros-csomag", ami pár 
éve megmentette Magyarorszá
got a gazdasági összeomlástól. 
Az elmúlt év gazdasági eredmé
nyei pedig reményt adnak arra. 

hogy a növekedés a lakosság szá
mára is ér/ékelhető lesz. Kiemelte, 
hogy az oktatás ügye az ország 
stratégiai céljai közé tartozik. 

- A most felnövekvő generá
ció tagjai egy egységes Európába 
érkezvén olyan Fiatalok legye
nek, akiknek nincsenek komple
xusaik, nincsenek alacsonyabb-
rendűségi érzéseik. Nyugat-Eu
rópában élő társaikkal egyetem
ben hozzájutnak mindahhoz a tu
dáshoz, amihez nyugati társaik -
mondotta. Ehhez alakították ki -
még Fodor Gábor oktatási és 
közművelődési minisztersége 
idején - a NAT gondolalát, 
melynek alapja egy filozófiai 
szemléletváltás volt. 

A NAT, amely nagy pedagó
giai szabadságot kínál, szem előtt 
tartja a tradíciók hasznos elemeit. 
Amellett rendkívül fontos szere
pet szán az idegennyelv-oktatás
nak, az egészséges életre neve
lésnek, és a kommunikációs 
technikák elsajátításának. 

Az aktuális, rövid időn belüli 
feladatok közé sorolta a pedagó
gusok anyagi helyzetének javítá
sát, és az iskolák infrastrukturális 
állapotának fejlesztését. 

A hallgatósággal kialakult pár
beszéd során elmondta, hogy a 
népesség fogyása régi probléma, 
amihez hozzájárul a lakosság 
rossz egészségi állapota, a magas 
halandóság is. Szerinte tisztessé

ges egészségügyi program kiala
kításával lehet ezen változtatni, 
de az oktatásba is be kell építeni 
az egészségvédelmet, az egész
ségmegőrzést. A Nemzeti Szín
ház felépítésével kapcsolatban 
úgy nyilatkozott, hogy az nemzeti 
önbecsülésünk szimbóluma. A rá
fordított összeg a gazdaságélénkí
tésben nem lenne érzékelhető. 

Idegen nyelvet tanító, tan
könyvírással is foglalkozó peda
gógus vetette fel, miért nem lehet 
a N A T szerint az idegennyelv
oktatást már 3-4. osztályos kor
ban elkezdeni. Fodor Gábor vá
laszában kifejtette, hogy a nyelv
oktatás rendkívül fontos. A 
NAT-előírásokat az élet és az idő 
meg fogja változtatni, addig pá
lyázatok útján kell a problémá
kon segíteni. Völgyi László 

Koncert és kiállítás a zeneiskolában 
Február 28-án, szombaton este 6 órakor a 

Zenebarát Kör immár a negyedik alkalommal 
tartotta meg összejövetelét a zeneiskola nagy
termében. Süle Ferenc igazgató, aki a műso
rokat összeállítja és a művészeket meghívja, 
mindig összekapcsolja a koncerteket l - l k i 
állítás megnyitójával, így egyszerre gyönyör
ködhetnek a résztvevők a szép képekben és 
a gyönyörű muzsikában. A koncerten nagyon 
sok fiatal - főleg gimnáziumi tanuló - is részt 
vett, ami nagyon dicséretes, hiszen az ő kor
osztályukat általában más zenei „irányzatok" 
érdeklik. 

A három fiatal előadóművész celldömölki 
származású. Csanádi Szilvia (hegedű) és 
Kovács Róbert (kürt) a Szombathelyi Szim
fonikus Zenekarban játszik. Gosztola Tünde 
a győri Zeneművészeti Főiskola hallgatója. 
Az előadás anyaga szerencsésen lett összeál
lítva, mert ismertebb és kevésbé ismert dara
bok egyaránt műsorra lettek tűzve. A három 
fiatal zenész nagy átéléssel és bravúrral ját
szott. Az előadást befejező darab (Sarasate: 
Zigeunerweisen) hatalmas sikert aratott. A 
közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmaz
ta Csanádi Szilvia csodálatos hegedűjátékát. 

Az előadás szünetében Molnár Gábor, a 
polgármesteri hivatal szakreferense nyitotta 
meg Grábner József soproni akvarellfestő 
kiállítását. A képek a virágcsendélettől, a kör
nyező táj ábrázolásától a soproni utcarészle
tig mindent magukba ölelnek. A művész ple¬
in-air festő, aki választott témáihoz kimegy a 
szabadba. Munkáiból kiérezhető az átgon
doltság, nagy technikai tapasztalat. Sikerült 
városunkba hoznia az ősi Sopron és környéke 
csodálatos tájait és hangulatát alkotásain ke
resztül. A kiállítás március 28-áig tekinthető 
meg a zeneiskolában. B.S.I. 

Készülődés a választásokra 
Lapzártáig az Új Kemenesalja 

a következő képviselő-jelöltekről 
szerzett tudomást: a május 10-én 
megtartandó parlamenti választá
son a 4. számú (Celldömölk-Sár
vár) választókerületben a F I -
DESZ-Magyar Polgári Párt és 
a Magyar Demokrata Fórum 
Kovács Ferencet, a fiatal de
mokraták megyei szervezetének 
elnökét, a Független Kisgazda
párt Velekey József gépésztech
nikust, a Magyar Demokrata 
Néppárt dr. Gömbös Ferenc já
nosházi fogorvost, a párt megyei 
elnökét, a Magyar Szocialista 
Párt Szabó Lajos jelenlegi or
szággyűlési képviselőt, a Mun
káspárt pedig Bódi Miklóst, a 
rábapatyi alapszervezet titkárhe
lyettesét indítja képviselő-jelölt
ként. 

A választói névjegyzék össze
állítása március elején mindenütt 
megtörténik. A névjegyzékbe 
történt felvételről értesítést kap

nak a választópolgárok. A helyi 
önkormányzatoknál március 11¬
18. között közszemlére teszik a 
névjegyzéket. A listával kapcso
latban a jegyzőnél, a körjegyző
nél lehet észrevételt tenni márci
us 18-áig. 

Az ajánlócédulákat (a köz
nyelv szerint kopogtatócédulá
kat) a névjegyzékbe történt felvé
telről szóló értesítéssel együtt 
kapják meg a szavazók az egész 
megyében március 10-éig. Az or
szággyűlési képviselő-jelöltsé
gért indulóknak 750 érvényes 
ajánlócédulát kell Összegyűjteni-
ük ahhoz, hogy a hivatalos jelö
lőlistára felkerüljenek. Az aján
lócédulákat április 17-én 16 óráig 
kell leadni a választási bizottsá
goknál. A választási irodák szá
mítógéppel ellenőrzik a cédulá
kat, csak a hibátlanul kitöltött 
szelvényeket hitelesítik. Az a hi
teles ajánlószelvény, amelyre a 
választópolgár ráírja a lakcímét, 
a személyi számát, a képviselő

jelölt nevét, a jelölő szervezet ne
vét (vagy azt, hogy független), és 
saját kezűleg aláírja. A választási 
bizottság három napon belül dönt 
az ajánlócédulák érvényességé
ről, utána vehető nyilvántartásba 
a jelölt. Április 20-ára válik is
mertté, hogy Vas megye öt egyé
ni országgyűlési képviselői he
lyéért hányan indulnak harcba. 

Újjá kell választani március 
20-áig a területi választási bizott
ságot (háromtagú), az egyéni vá
lasztókerületek választási bizott-
ságail (3-3 taggal). A választott 
tagok nem lehetnek tagjai egyik 
pártnak sem, és nem állhatnak ro
konságban a képviselőjelöltek
kel. Közülük kerülnek ki a vá
lasztási bizottságok elnökei és al
elnökei. A választási bizottságok 
létszáma elérheti majd a tíz-ti
zenöt főt is, mert delegálhatnak 
bele tagokat a képviselőjelöltek. 
A szavazatszámláló bizottságo
kat április huszadikáig kell újra
választani. 

Vas megye országgyűlési 
képviselőjelöltjeire 373 szavazó-
körben adhatják le voksukat a vá
lasztók. 

F E L H Í V Á S 
A P Á R T 

S Z E R V E Z E T E K H E Z 
Folytatódik a tavalyi évben 

megkezdett Idősek Szabad
egyeteme programunk. Az orszá
gos választások előtt az élőszóban 
előadott kortcskedések nagyobb 
hatással bírnak az emberekre, mint 
a médiák által közvetítettek .Ennek 
szellemében szeretnénk helyet ad
ni a helyi pártszervezeteknek a be
mutatkozásra. 

Tudvalévő, hogy a választások 
szavazóinak jelentős részét a 
nyugdíjasok teszik k i . ő k azok, 
akik becsületbeli ügynek tekintik 
a részvételt a szavazáson. Kérem, 
szíveskedjenek megkeresni sze
mélyesen vagy telefonon idő
pont-egyeztetés miatt a helyi 
pártszervezetek vezetői. 1. sz. 
Idősek Klubja. Celldömölk, 
Koptik O. u. 4. Tel. 420-136. 

Benköné Remport Lilla 
klubvezető 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról. 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézésé-
vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű 
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. 

Kérünk tehát mindenkit, különösen is Kemenesalja települé
seinek krónikásait, küldjék el megemlékező írásalkat. Biztatjuk 
továbbá a művelődési és oktatási intézmények, rajtuk kívül ter
mészetesen minden más szervezet vezetőit, küldjenek részletes 
programot a tervezett megemlékezésekről és más eseményekről. 
Legyen ez az oldal egész éven át, s talán még jövőre is a szabad
ságharc megidézésének színtere. A Szerk. 

Felhívás a márciusi évfordulóra 
Felhívás Vas megye polgá

raihoz, önkormányzataihoz, 
közintézményeihez és civil 
szervezeteihez az 1848/49. évi 
polgári forradalom és szabad
ságharc 150. évfordulójának 
méltó megünneplésére. 

Ebben az esztendőben ünne
peljük az újkori magyar történe
lem egyik legfontosabb esemé
nyének, az 1848/49. évi polgári 
forradalomnak és szabadság
harcnak 150. évfordulóját. 

A történelmi évfordulók vélet
len, de szerencsés találkozása 
folytán lehetőség nyílik arra, 
hogy az ezredfordulóra és a Ma
gyar Millenniumra készülve -
ünnepi programjaiba illeszkedve 
- méltó módon emlékezzünk 
meg a jeles eseményekről. Ma
gyarságunk évezredes törté
netében az 1848/49. évi forrada
lom és szabadságharc hozta a 
legjelentősebb változást: az egy
kor kialakult feudális királyságot 
ekkor váltotta fel a parlamentáris 
államszervezet, a középkori gaz
dasági, társadalmi intézmények 

helyén általa indult fejlődésnek a 
polgári társadalom és a piacgaz
daság. 

A törvény előtti egyenlőség és 
a közteherviselés deklarálása, a 
népképviseleti választások tör
vénybe iktatása, a független fele
lős magyar minisztérium felállí
tása, a jobbágyrendszer felszá
molása, valamint a sajtószabad
ság kodifikálása alapvető poli t i
kai, társadalmi és gazdasági vál
tozások kezdetét jelentette. 

A polgári átalakulás megala
pozásában és kiteljesedésében 
kiváló felkészültségű" reformerek 
és politikusok vettek részt - Kos
suth, Batthyány, Széchenyi, De
ák, Eötvös stb. - , akik kiemelke
dő alakjai hazánk történelmének. 
Közös emlékezetünkben élénken 
élnek a forradalom és szabad
ságharc legendás zászlóvivői, 
hősei és bátor vértanúi. 

A nemzet felemelkedéséhez és 
önvédelmi harcához Vas megyé
ből is több jelentős személyiség 
kötődött. Közülük kiemelkedik 
Batthyány Lajos, az első függet

len felelős minisztérium elnöke 
és Vas megye országgyűlési kép
viselője, Horváth Boldizsár, 
Szombathely főjegyzője, az 1848 
márciusában Szombathelyen el
fogadott 16 pont megfogalmazója, 
a későbbi igazságügy-miniszter, 
Vidos József, a Vas Megyei Nem-
zetőrsereg parancsnoka. Marku-
sovszky Lajos, a szabadságharc őr
nagy-orvosa, Berzsenyi Lénárd, az 
olmützi várban raboskodó honvéd
ezredes, Wimmer Ágoston felsőlö
vői evangélikus lelkész, az Önvé
delmi háború sikere érdekében fá
radozó diplomata. 

A rendkívüli történelmi kor
szak örökségéből az emlékezé
sek során különösen három érték 
kiemelése fontos: 

- a polgári szabadságjogok 
megteremtése olyan vívmány, 
amelynek őrzése azóta is alapkö
vetelménye a jogállamiságnak; 

- a magyar társadalom mo
dernizálása, és ezzel Összefüg
gésben; 

-•az európaiság gondolata, 
amelyek a polgári és a nemzeti 

követeléseket egyaránt áthatot
ták. 

A kontinens egészén végigvi-
harzó eseményekkel egy időben 
és egy irányban, velük szoros 
kölcsönhatásban cselekedett az 
ország. Ennek élménye nemcsak 
szolidaritást, hanem konfliktuso
kat is okozott a térség népei kö
zött, de már akkor nyilvánvalóvá 
tette a felismerést: az alapjában 
véve közös gondokra tartós meg
oldást találni csak az európai kör
nyezettel való gazdasági, társa
dalmi és politikai harmóniában 
lehet. 

Kötelességünk, hogy a nemzet 
fejlődésére nagy hatást gyakorló 
eseményeket, azok tanulságait, és 
a helyi értékeket, emlékeket közös 
összefogással közkinccsé tegyük 
megyénk polgárai számára. 

A. cselekvő hazaszeretet és lo
kálpatriotizmus érdekében ünne
peljünk méltósággal, tiszteleg
jünk a forradalom és szabad
ságharc emléke, jeles személyi
ségei előtt. Merítsünk erőt és hi
tet a nagyszerű elődök példájá
ból, nemzeti elkötelezettségéből 
és tetteiből! Vas Megyei 

Jubileumi Emlékbizottság 

Jubileumi események 
1998. március 12. 10.00 óra 

Történelmi vetélkedő középiskolásoknak 
a szombathelyi Művelődési és Sportházban 

1998. március 12. 10.00 óra 
Az 1948/49. évi polgári forradalom és szabadságharc irodalma 

a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár gyűjteményében 
(A kiállítás megtekinthető: 1998. április 10-ig) 

1998. március 13. 19.00 óra 
Bánk bán - opera keresztmetszet a Megyei Művelődési és 

Ifjúsági Központban a Szombathelyi Opera Egyesület előadásában 

1998. március 14. 17.00 óra 
Vas Megyei Közgyűlés ünnepi megemlékezése, 

megyei kitüntetések átadása 
a Szombathelyi Képtárban 

1998. március 14. 19.30 óra 
Hangverseny 1848 emlékére 

a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar előadásában 
a Bartók teremben 

Műsor: 
Liszt: Hősi sirató 
Liszt: Haláltánc 

Liszt: Faust szimfónia 
Közreműködik: Falvay Sándor zongora 

Vezényel: Hamar Zsolt 
(Az 1998. évi Szombathelyi Tavaszi Fesztivál nyitóprogramja) 

1998. március 15. 9.00 óra 
Szombathely Megyei Jogú Város ünnepi rendezvényei: 

Verbunkolás, vendégloborzás az Ungaresca Néptáncegyüttes 
közreműködésével a Savaria Múzeum parkjában 

Berzsenyi Lénárd grafikáiból rendezett kiállítás megnyitója 
a Savaria Múzeumban 

(A kiállítás megtekinthető: 1998. április 6-ig) 
Emlékbeszéd és koszorúzás Horváth Boldizsár szobránál 

Huszárfelvonulás a Március 15. térre 
Országzászló felvonása katonai tiszteletadással 

Átvonulás az Ady téri Petőfi szoborhoz 
Ünnepi beszéd 

Koszorúzás Petőfi Sándor szobránál 
A város diákpolgármesterének és alpolgármestereinek beiktatása 

A *48-as pályázat díjainak átadása 
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1998. március 15. 19.00 óra 
„1848" 

a veszprémi Petőfi Színház díszelőadása a Művelődési 
és Sportházban 

1998. március 15. 
Petőfi Sándor szobrának felavatása Csepregen 

„Ha a nép uralkodni fog..." 
- csepregí kulturális közösségek gálaestje 

1998. március 15. 
„Körmend anno..." - helytörténeti kiállítás az 1848/49. évi 

forradalom és szabadságharc körmendi eseményeinek emlékére 
a körmendi városi kiállító teremben 

(A kiállítás megtekinthető: 1998. április 15-ig) 

1998. március 15. 
„Kőszeg anno..." - sajtó- és helytörténeti kiállítás 

az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 
kőszegi eseményeiről a Jurisics várban 

(A kiállítás megtekinthető: 1998. április 26-ig) 

1998. április 9. 
„1848/49 a sajtóban" 

kiállítás az Oladi Művelődési Központban 
(A kiállítás megtekinthető: 1998. április 30-ig) 

1998. április 28. 8.30 óra 
X V , Vas Megyei Levéltári Nap 

a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban 
„Adatok 1848/49 és utóélete Vas megyei eseményeihez" 

1998. május 15. 10.00 óra 
Markusovszky Lajos tudományos emlékülés 
Megemlékezés a forradalom és szabadságharc 

honvédőmagyorvosáról a megyei Markusovszky kórházban 
Koszorúzás Vasegerszegen 

1998. május 29. 10.00 óra 
„Akit Szombathely adott a hazának: Horváth Boldizsár" 

Tudományos emlékülés Horváth Boldizsár munkásságáról 
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban 

1998. május 29. 17.00 óra 
Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc vasi emlékei 

A forradalom „polgári" arca Vas megyében - történeti kiállítás 
a Savaria Múzeumban 

(A kiállítás 1999. október 31-ig tekinthető meg) 

1998. június 5. 9.00 óra 
1848/49-es forradalom és szabadságharc Petőfi költészetében 

Megyei szavalóverseny általános iskolások részére 
az ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési 

Központban 
Kiállítás Kemenesaljához és Petőfi Sándorhoz fűződő 

tárgyi emlékekből a forradalom és szabadságharc korából 

PÁLYÁZAT 
Asztalitenisz 
D u n a ú J v á r o s - C V S E - M Á V É P C E L L 15:3 
Celldömölk. NB H-es férfi mérkőzés. 
A Duna-parti csapat egységesebb a celldömölkinél, győzelmük 

megérdemelt. A tizenegy három játszmás mérkőzés azonban jól 
mutatja a celli csapat erejét. Ennek tudatában más a színezete a 
számserűségében nagy arányú vereségnek. Győztek: Felleg G. (3), 
Tarr Sándor. Ölbei Péter ( l - l ) . 

1998. június 13; 9.00 óra 
IV. Megyei Pátria Nap 

• Megyei honismereti találkozó Ikerváron 
Emlékezés Vasvármegye Nemzetőrsége 

Ikervári zászlóavató ünnepségére 
és gróf Batthyány Lajosra 

Előadások, könyvbemutató, koszorúzás 

1998. szeptember 4. 15.00 óra 
Polgári viselet a szabadságharc éveiben 

Szabó Daniella ruhatervező és -készítő kiállítása 
a Savaria Múzeumban 

(A kiállítás megtekinthető: 1998. október 4-ig) 

1998. szeptember 4. 17.00 óra 
„A szabadság" 

15. Magyar Textilbíennálé. Fal- és Tértextil Biennálé, 
2. Nemzetközi Zászlóbiennálé 

a Pannon Ősz '98 nyitórendezvénye 
(A kiállítás megtekinthető: 1998. október 3 l - ig ) 

1998. szeptember 12-13. 
V I . Nemzetközi Huszártalálkozó 

a sárvári Nádasdy várban 
Huszárok felvonulása, tudományos ülés, kiállításmegnyitő 

1998. szeptember 
Emlékezés a forradalomra és szabadságharcra 

A Szombathelyi Tudományos Társaság 
(Societas Scientiarum Savariensis) 

felolvasó ülése 
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 

Előadó: Dr. Katona Tamás történész 

1999. május 
Progresszív tervek és a valóság 

Nemzetiségek együttélése a nyugat-pannon térségben a 
nemzetiségi törvények tükrében - konferencia Szentgotthárdon 

1999. szeptember 
Tudományos konferencia Batthyány Lajos miniszterelnök 

tiszteletére 
a Megyeháza dísztermében 

Batthyány Lajos emléktábla elhelyezése 
(Az ünnepi programsorozat záróeseménye) 

*• 

A jubileumra megjelenő kiadványok: 

p e t í c i ó " - Horváth Boldizsár irata (reprint) 
Áz 1848. évi áprilisi törvénycikkek (reprint) 

Balogh Gyula: Vasvármegye honvédsége 1848-49-ben (reprint) 
Életünk folyóirat (emlékszám) 

Vasi Szemle folyóirat (emlékszám) 
Vasi Honismereti Közlemények folyóirat (emlékszám) 

„Progresszív tervek és a valóság" konferencia előadásai 
Batthyány Lajos tudományos konferencia előadásai 

CVSE-MÁVÉPCELL H.-Peremarton 9:9 
Celldömölk, NB III-as férfi mérkőzés. 
A peremartoni csapat rendkívül szívósan küzdött. így csak az 

egyik pontot sikerült itthon tartani ellenük. Győztek: Tamás László 
(3). Balázs Béla, Tekét Attila (2-2), Balázs Gyula (1) és a T a m á s -
Fekete páros. 

Ajka-CVSE-MÁVÉPCELL I I . 11:7 
Celldömölk, NB III-as mérkőzés. 
A listaveeztő Ajka ellen ezúttal csak Tamás és Tekét tudót ér

vényesülni. Győztek: Tamás László és Tekét Attila (3-3) illetve a 
Balázs B.-Balázs Gy. páros. 
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A Sághegyről - egy kicsit másként, közelebb a valósághoz 
A hegy körül kialakult viták, polémiák az 

utóbbi időben felerősödtek, és még fokozódni 
ls fognak. Mindez a hegy régi hírnevének 
visszaállítása érdekében történik. Sok erőfe
szítést kívánó, Összetett feladatról van szó, eb
ben mindenki egyetért. 

Egy biztos: eredmény csak akkor várható, 

ha megvalósul a hegyközség, a szőlőtermelők, 
az Illetékes önkormányzatok előremutató 
Összefogása, mert hosszabb távról van szó, és 
a közös akarathoz párosul a központi támo
gatásokból igényelhető fejlesztés, ami elen
gedhetetlen a fogadókészség minőségi javítá
sához. 

Egyik sem könnyen elérhető" 
cél. Itt van például az Önkor
mányzatok szerepe. Van egy 
hegy és három érintett önkor
mányzat, de nincs egység a fej
lesztések tekintetében. Jelenleg a 
celli önkormányzat áll k i egyér
telműen a hegy jövőjét érintő fej
lesztések mellett. M i van a másik 
kettővel? Ők is észrevétetik ma
gukat, csak más módon. Mesteri 
és Kemcneskápolna körjegyzője 
nemrég hozta a szőlősgazdák tu
domására, hogy az úgynevezett 
pihenő részen túl az egész pince 
adóalapot képez, tehát a bortáro
ló is. (Van még a terület után fi
zetett hegyközségi hozzájárulás 
- s a csökkenő termelési kedv. 
Mit mondhat erre a szenvedő fél? 
Tudomásul veszi az önkormányzat 
döntését, és elmondhatja vélemé
nyét. Sőt: megkérdezheti, mire 
költik az így befolyt pénzeket. 

Van itt még egy másik problé
ma is. Azonos mértékű" adót fizet 
a mesteri fürdőövezetben épült 
házak és a sághegyi pincék tulaj
donosa. A fürdőövezetben van 
vezetékes víz, villanyhálózat, jó 
minőségűek az utak, ott a fürdő 
és sok más. M i van mindebhől a 
hegyen? Semmi, legfeljebb nyá
ron a saját izzadságunkban für-
dünk, és sokan skszor bosszan
kodnak a rossz utak miatt. . 

A félreértések elkerülésére je
lezni kívánom, nem a célirányos 
adók, hanem a befolyt pénzek 
visszaforgatása érdekében szó
lok. Például egy-egy útszakaszt 
évenként rendbe lehetne tenni, 
annál is inkább, mivel a hegy fő 
közlekedési útjai a községek tu
lajdonában vannak. 

A hegy sokszor volt tárgya or
szágos és helyi lapokban megje
lent írásoknak, ahol szóba került 
a hagyomány teremtés, á hagyo
mányápolás, a szőlőkultúra ér
tékítéletében bekövetkezett vál
tozás. A bányaművelés hegyre 
gyakorolt hatása írókat, tudóso
kat késztetett gondolataik megfo
galmazására. Ne higgyük, hogy a 
napjainkban felerősödött termé
szetvédelem újkcletű dolog len
ne. Ritkán olvashatunk egy táj, 
egy hegy védelme érdekében úgy 
megfogalmazott gondolatokat, 
mint azt Hcrczeg Ferenc író, 
földrajztudósok és mások a 20-as 
évektől megfogalmaztak. Sok 
mindent el is értek. 

Felmerül a kérdés: miért fog
lalkoztak c témával olyan sokat 
és behatóan? Nem az útépítések 
ellen voltak, ellenkezőleg: azt v i 
tatták, hogy az utak alapjaiba 
szükséges bazaltot a Badacsony 
vagy a Sághegy tönkrctételévcl 
kell-e előteremteni. írásaikat in

telemnek szánták azoknak, akik 
egy tál lencséért eladják a holnap 
örökségét. Tudták: a somlai, a 
badacsonyi, a sághegyi borok za
matukat, erejüket, tüzüket annak 
a bazaltnak az anyagából mentik, 
amit az idő, az erózió a talajba 
juttatott. Ez adja a tájjelleget, az 
egységes minőséget. Akkor a 
hegy megóvása volt. ma a foga
dókészség, a szőlőkultúra fej
lesztése, a minőségi bor előállí
tása a cél. 

A vastag bazalt takarónak volt 
még két igen fontos feladata. 
Védte a alatta lévő réteget és a 
kisugárzásával hatott a környeze
ti klímára, ami pedig a szőlő és 
a bor minőségét befolyásolta. 

Maradjunk még a klímánál. 
Kevesen gondolnak a hegy körül 
végzett melioráció káros hatása
ira. Általában az egyébként vitat
hatatlan termésfokozó hatását 
szokás emlegetni, a hegy talaj
nedvesség-tartalmának csökken
téséről kevesebb szó esik. Ezen 
kívül eltűnt a Cinca szabályozá
sával már visszaszorult lápos ős-
gyep és annak természetes foná
sai a kápolnai oldalon. Ma ott bú
zát, kukoricát termelnek. Egykor 
erről a lápos ősgyeprŐl az uralko
dó légáramlat enyhe párát sodort 
a hegyre, ez szintén befolyással 
bírt a szőlő és bor minőségére. 

Bár az emberi beavatkozás 
vissza nem állítható változtatáso
kat eszközölt a hegyen, a legna
gyobb gondot mégsem ez okoz
za, hanem a tulajdonviszonyok, 
illetve annak rendezetlensége. 
Miről van szó? 1945 előtt a tulaj
donosok két dologra nagyon oda
figyeltek. Jó kezekbe kerüljön a 
szőlő, és ne aprózódjon el a bir
tok. Évszázadok során jól műkö
dött az az öröklési rend, amit már 
az első, 1734-es hegytörvényben 
is megfogalmaztak. A fiúgyer
mek elsőbbségi jogáról van szó, 
amit kisebb módosításokkal ké
sőbb is betartottak. 

Jött a földosztás, a parcellázás, 
a területhez kötött beszolgáltatás, 
a háztáji földek rendszere, a bor-
adó stb. A kiskapukat régen is 
megtalálták. Családon belül szét
osztották a szőlőt, a terület nem, 
csak a tulajdonos lett több, és 
mindjárt alatta maradtak a külön
böző megszorítási határoknak. 
Mára a természetes továbbosztó-
dást is figyelembe véve nehezen 
kezelhető helyzet alakult ki ab
ban az értelemben, hogy a több 
mint ötezer, sokszor csak névle
ges tulajdonossal nehéz az 
együttműködés. 

A helyzet azért nem reményte-

Czeilüömölk Sátfhcgy 

1» 
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len, kis lépésekben előbb vagy 
utóbb meglesz a hegyközség ál
tal szervezett összefogás eredmé
nye. Elkészült a gyalogút egy je¬
lentŐs szakaszon. Hamarosan el
készül a hegy főközlekedési útja
inak rekonstrukciós terve. Elfo
gadás előtt áll a mindenkire kö
telező hegyközségi rendtartás. 
Komoly erőfeszítés árán a Ság
hegy a Kissomlyóval visszake
rült a Somlói Borvidékbe. A mó
dosított hegyközségi rendelet, i l 
letve a törvény már 500 négyzet
méter felett kötelező tagságot ír 
elő. Megjelent a bortörvény. 

amelynek igen fontos rendelke
zése a minőségi bortermelés, az 
eredetvédelem. Lesz ezzel is 
gond bőven. Ezekről majd más 
alkalommal szólunk. 

A teljesség igénye nélkül em
lített befolyásoló tényezők érvé
nyesülése az alapja az ősök által 
egyszer már megalapozott, a mo
dem követelményekhez igazított 
hírnév helyreállításának. 

A törvényekkel sok mindent el 
lehet érni, de milyen jő lenne, ha 
ki-ki a saját meggyőződése alap
ján tenne rendet a saját portáján! 
Ez is nélkülözhetetlen lesz. 

Kildos Gyula 

A G a z d a s z o r , 

Az 1997/98-as eddigi téli időjárás következtében a hamarosan el
kezdődő kertészkedési időszakban néhány speciális körülményre jó 
előre fel kell készülni. 

Első, és talán legfontosabb tapasztalat a téli csapadék hiánya. Feb
ruár második felében szinte téli szárazság volt. A téli nedvesség hiá
nya a mélyebben gyökerező kultúrák, a szőlő, a gyümölcsfélék és a 
díszfák tartalék vízkészletét is csökkenti. A száraz, enyhe időjárás 
kedvez a károsítók és kártevők áttclclésének. Az ápolatlan árokpartok 
és gyepterületek ideális helyet biztosítanak.a mezei pocoknak, a kü
lönböző földi bolháknak, hernyóknak és báboknak. Az enyhe időjárás 
nem ritkítja a kecskerágó és labdarózsa bokrokon áttelelő levéltctű 
tojásokat, a fa kérge alá húzódott rovarokat, a különböző molylcpké-
ket, bimbólikasztókat, pajzstetveket. Ezeket az általános szemponto
kat figyelembe véve célszerű" megszervezni munkánkat a tavasz.kö
zeledtével. 

A szőlőben 

Az időjárás függvényében el lehet kezdeni a metszési munkákat. 
Napjainkig rügyelfagyástól nem kell tartani. Viszont a késő őszi liszt
harmat és peronoszpóra spórák átteleltek, ezért a tavasszal fokozott 
figyelemmel ajánlatos a lemosó permetezéseket végezni. 

A hagyományos, engedélyezett lemosószereket az engedélyezett 
felső dózisban célszerű használni. Különösen akácerdők közelében 
kell számolni egy erősebb pajzstetűfertőzés áttelcléssel is, amely ellen 
az, emelt permet lé-koncentráció hatásos csak. Fokozott jelentősége 
van a tőkefejek mechanikai tisztításának, a levágott, fertőzött vesszők 
mielőbbi elégetésének, a lehullott beteg levelek mielőbbi földbe mun-
kálásának. 

A száraz talajból nehezebben tudja a növény felvenni a gyors in
duláshoz szükséges tápanyagokat. E/ért most fokozott szerepe van az 
időben és jó helyre adott szerves- vagy műtrágyának. A szőlő gyökerei 
kb. 30 cm-en kezdődnek, tehát ide kell juttatni a táplálékot. 

A gyümölcsösökben 

Fagymentes napokon elkezdhetjük az alma- és körtefák tisztogatá
sát. A munka megkezdése előtt jó , ha a fa alját beterítjük egy darab 
régi fóliával, ponyvával vagy csomagolópapírral. így a kaparóvassal, 
drótkefével leválasztott kéregdarabok cs az alattuk meglapuló áttelelő 
károsítók egyszerűen összegyűjthetők. A lehullott kaparékot feltétle
nül égessük el naponta! A tisztogatáshoz tartozzon hozzá a fán maradt, 
összesodródott levelek összegyűjtése, a megszáradt, mumifikálódott 
termések megsemmisítése. 

A tisztogatással egyidŐben végezhetjük az almatermésűek metszé

sét is. A metszés alkalmával törekedjünk a szellős, áttekinthető ko
ronaforma kialakítására. A lefűrészelt ágak helyén keletkezett sebeket 
kezeljük valamilyen sebkezelő anyaggal. (Fasebkátrány, Faplaszt, 
Fixpol stb.) A Jonathan fajok eltávolított gallyait a fák körül össze
takarított levelekkel együtt égessük el! A szárazságra való tekintettel 
a tűzrendészeti szabályokat mindenki saját érdekében maradéktalanul 
tartsa be! 

A zöldségeskertben 

A szabadföldön a fagyálló borsó és petrezselyem vetésén kívül 
enyhe időjárás mellett is csak az elmaradt munkákat lehet most pó
tolni, viszont annál több előkészítő munka hárul a lakásra, vagy egyéb 
fűtött helyiségre. Itt a paradicsom és a paprika palántanevelésének 
ideje. (A paprika is és a paradicsom is szereti a frissen szervestrágyá
zott területet, ez még gyorsan pótolható!) 

Csak megbízható helyről származó, lehetőleg fémzárolt vetőmagot 
vessünk. Saját gyűjtésű paprikamagot csak akkor vessünk, ha egészen 
biztosak vagyunk az anyatövek vírusmentességében, a fajta pedig 
nem hibrid (F—l) volt. A vírus fertőzött magból kelt növény kezdetben 
semmilyen eltérést nem mutat az egészséges példánytól, azonban a 
termése deformálódott, apró, vékonyhúsú lesz. 

A hibrid magból származó növény viszont „visszaüt" őseire. Ezért 
fordul elő, hogy édesnek tudott paprika csípőssé válik, vagy alma
paprika helyett valami ismeretlen bogyó terem, mint ahogy ez sajnos 
1997-ben sok kiskertben megtörtént. A paprikának és a paradicsom
nak a csírázáshoz viszonylag magas, 22-28 C fok hőmennyiségre van 
szüksége. A kikelt, szikleveles növényeket viszont 18-20 C fokon 
kell tartani. Ezt azért fontos figyelembe venni, mert a nagy meleg a 
palánták nyurgaságát eredményezi. A jó és egészséges palánta viszont 
zömök! 

MegelŐzhetjk a palántadőlést, ha a vetés előtt a palántaföldet fer
tőtlenítjük. Ennek több formája ismert. Kis mennyiség esetén megol
dás, ha a földet sütőben át forrósítjuk. Nagyobb földtömeg esetén 
vegyszeres kezelést kell alkalmazni. A palánta földhöz Zinebet vagy 
Oi thocidot kell keverni, és az így kezelt földbe kell a magot belevetni. 
Ha a földet nem kezeltük, és fellépne a betegség, akkor az öntöző
vízben kell a vegyszert (0,2-0,5%) kijuttatni, egyúttal gondoskodni 
kell a huzatmentes szellőztetésről is. 

A palánták öntözését óvatosan kell végezni. Arra kell ügyelni, hogy 
a föld ne száradjon k i , de túl nedves se legyen. A túlöntözés elősegíti 
a palántadőlés kialakulását. A palánták meghálálják az egy-két alka
lommal 0,2-0,3%-os töménységű Volldünger vagy Buvifer tápoldatos 
öntözést. 

A gyorsabb szabadföldi fejlődés érdekében egyre többen tűzdelik 
a palántákat tejfölöspoharakba, tápkockákba, cserepekbe. Ehhez ideá
lis fejlettségű a palánta 2 sziklevelcs és 2 lombleveles állapotában. 
Ez az egyetlen alkalom, amikor helyes tocsogósra öntözni a növénye
ket, hogy ezáltal a gyökerek mellől szoruljon ki a levegő. A pikírozott 
palánta további nevelése ugyanolyan figyelmet igényel, mint a tűz
del ellené. 

Dr. Hollós? István 
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Egészség és környezet 
Környezetvédelem, egészséges életmód. Gyakran használatos fo

galmak, sokat tudunk ezekről elméletben. De mit valósítunk meg a 
gyakorlatban? Megrekedünk ott, hogy nem dobjuk el a szemetet (ha 
nem dobjuk el), és esetenként időt szánunk mozgásra (ha szánunk rá 
időt). Rohanó életvitelünkre fogunk mindent, nem törődünk magunk
kal sem, környezetünkkel sem. Közben megbetegszünk, nőnek körü
löttünk a hulladékhegyek, visszafordíthatatlan következményei van
nak viselkedésünknek. 

Vannak, akik tudják, mit kellene tenni, vannak, akik tesznek is 
annak érdekében, hogy harmóniában éljenek önmagukkal és a körü
löttük levő világgal. Tényeket, tanácsokat, ötleteket olvashatnak, ha 
tenni akarnak; tehessenek és tegyenek is, hogy megváltozzon a hely
zet. A jövőért tesszük. „Nem a Föld sérülékeny, hanem mi. A termé
szet már az általunk előidézett éknél sokkal szörnyűbb katasztrófákat 
is átvészelt. A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet. 
De magunkat annál inkább." (James Lovelock) 

Szemetet termelünk 

Magyarországon az évi egy főre jutó szeméttermelés mintegy fél 
tonna. A szemétprobléma a vásárlási szokásainknál ragadható meg 
igazin. A heti bevásárláskor gondoljunk arra is, mennyi szemetet 
cipelünk haza. Az otthoni hulladék térfogatának csaknem a felét. 

súlyának egynegyedét a csomagolóanyagok teszik k i . A kommunális 
szemét térfogatának több mint egyharmada levegő, mert sok benne 
az üres doboz, flakon. A szállítandó térfogatot csökkenthetjük azzal, 
ha a dobozokat, flakonokat összenyomjuk, mielőtt kidobnánk a sze
mélbe. A környezetbarát csomagolás egyféle anyagból készül, újra
tölthető vagy újrahasznosítható. Az újratöltés kevesebb energiát és 
nyersanyagot használ, mint az újbatöllés. Ha újratölthető, akkor ne
vezik többutasnak a csomagolást. Az üveg 8-60 alkalommal újratölt
hető, s mivel a természetben nem bomlik le, csak akkor környezet
barát, ha törmelékként visszaforgatják a gyártási folyamatba. A mű
anyagok nagy részében veszélyes segédanyagok is vannak, nehezen 
bomlanak le, a lerakókhan évszázadokig állnak változatlanul. A 
visszaváltós palack csak néhányszor tölthető újra, mert rongálódik. A 
joghurtos, margarinos dobozok, az eldobós poharak újrahasznosítha-
tóak. de ennek feltételei még nincsenek megteremtve. 

Műanyagmentesen 

A PVC-t tartalmazó hulladék égetésekor veszélyes vegyületek 
szabadulnak fel. Amennyire lehet, kerüljük a műanyagokat. A papír 
természetes alapú csomagolóanyag: a természetben 20-30 év alatt 
teljesen lebomlik. A vadonatúj papírlapok azonban sok fa élete árán 
születnek, a papírgyártás folyamata is sok szennyeződést okoz. Vá
lasszunk hulladékpapírból készült környezetbarát papírt vagy újra
hasznosított papírt. Van már papírzsebkendő, szalvéta, bevásárlótáska 
is ilyen. 

Az újrahasznosításnak azonban előfeltétele, hogy a hulladékokat 
ne keverjék össze. Remélhetőleg Celldömölkön is hamarosan megol
dódik a szelektív hulladékgyűjtés. Az újrahasznosítással védjük a 
földterületeket, hiszen csökkentve a szemét mennyiségét kevesebb új 
területet kell elfoglalni szemétlerakónak. Tulok G. 

Eleink így cselekedtek... 
Régi. száz-százötven éves naptárak sok

szor kerültek a kezembe pápai könyvtárunk 
rendezése közben. Ezekben található, olvas
ható számtalan ajánlás, hasznos tanács az ol 
vasók számára István bácsi naptárától a Nép
barát Kalendáriumig, valóban gyakorlati 
használatra, eredményes tapasztalatok alap
ján. Ezekből gyűjtöttem össze egy csokorra 
valót. Mosolyoghatunk rajtuk tán manapság, 
dc elődeink bizalommal éltek is velük. 

• Gyümölcsfákról a verebek távol marad
nak, ha a fát megkenjük fokhagymával, vagy 
néhány csomót reákötünk, reáakasztunk. 

• Ajánlatos fogpor: két kanál hársfaszén, 
két kanál kalamus gyökér, egy késhegynyi 
cremor tartari: porrá törve a fogat fehéren, 
tisztán tartja. 

• Cukrot, sót, borsot összeolvasztva ha azt 
a lyukas fogba tesszük, megszűnik a fogfájás. 

• Gyermekektől a giliszták eltávoznak, ha 
fokhagymás tejet isznak; ha fok- és veres
hagymát, továbbá nyers sárgarépát etetünk 
velük gyakran. 

• Ha kezünket, arcunkat köménymagos 
ecettel, vagy borral megmossuk, a szúnyogok 
nem csípnek. 

• Ruhákból elűzhetők a kártékony mo
lyok, ha sága mézkerepet (Mclilotus officina
lis) teszünk közéje. 

• Erős borecet tüzes téglára öntve oly gőzt 
fejleszt, mely a molyokat azonnal megöli. A 
szőrneműek tehát a gőz fölé tartandók. 

• Patkányok annyira gyűlölik az orvosi 
árnő (Cynogossum officinale) szagát, hogy 
ahol a növény elszóratik, a patkányok elköl

töznek. Hajókba téve a patkány inkább a víz
be ugrik, meg sem szagolja. 

• Finomra törött gipsz ecsettel péppé ke-
vertetik, vele a megfeketedett ezüst megdör
zsöltetik, azután krélás ruhával megtöröltet
vén visszanyeri eredeti fényét. 

• Sajtot, húst s egyebeket nem rágnak meg 
az egerek, ha közelébe menta (Menta hirsuta) 
tétetik. Az egerek kerülik a mentaszagot. 

• Magtárakból a gabonazsizsik eltávozik, 
ha kender szárát helyezzük bele. 

• Fejéskor rúgni szokott tehénnek hideg
vízbe mártott zsákot teszünk a hátgerincére. 
Ritka eset, ha ezen egyszerű eljárás által fejés 
alatt meg nem csendesül. 

• Cukros víz, krétapor vagy magnesia egy 
pohár vízben megszünteti a gyomorégést. 

Nádasdy Lajos 

HIRDETMÉNY 
Celldömölk Város önkormányzata 

meghirdeti garázsépítésre a Zalka M . utcai 
garázsok folytatásában (Vágóhíd mellett) 
lévő 936/10. hrsz.-ú ingatlanát 500 Ft/m 2-
es eladási áron. Az értékesítés megkezdé
séhez legalább 5 fő jelentkező szükséges. 

Jelentkezések benyújtása a Polgármeste
ri Hivatal vagyonkezelőjénél, részletes fel
világosítás ugyanitt a 421-833-as, illetve a 
Műszaki Osztályon a 421-831-es telefo
non. 

Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk 

Betegklub 
és alapítvány 

Tisztelt Betegeink! 

Talán már értesültek arról, hogy 1997 
decembere óta működik a Kemenesaljái 
Szív-Érrendszeri és Cukorbetegek klubja 
a Kemenesalja Művelődési Központban. 
A foglalkozások minden páros hét kedd
jén este 17 óra 30 perckor kezdődnek, 
ezekre minden kedves érdeklődőt sok 
szeretettel várunk. 

A klub fő célja a magas vérnyomás
ban, szív- és cukorbetegségben szenve
dők részére hasznos dictctlkai és élet
módra vonatkozó orvosi tanácsadás. A 
klubfoglalkozás keretében lehetőség nyí
lik kisebb eszközös orvosi vizsgálatok 
(vérnyomás, vércukormérés, EKG, 
Doppleres-érvizsgálat) elvégzésére, va
lamint személyre szóló orvosi szak
tanácsadásra is. 

A betegklubnak van egy alapítványa, 
mely anyagi támogatást nyújt a klub mű
ködéséhez (pl.: orvosi műszerek beszer
zése, betegtájékoztató videokazetták vá
sárlása). 

Amennyiben megnyerte tetszésüket a 
betegklub tevékenysége, úgy kérjük, szí
veskedjenek azt támogatni. Az alapít
vány számlaszáma: A B N A M R O B A N K 
Celldömölk 10200696-43110762. 

Tisztelettel és köszönettel 
Klub vezetőség 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 1998. évi pénzügyi terve 
A város képviselő-testülete 1998. február 25-én fogadta el a város 

1998. évi költségvetését. A rendelkezésre álló pénzforrások mintegy 
egymilliárd-hatszázmillió forintos összegű" kiadást tesznek lehetővé. 

A források több mint 50%-a állami, illetve egyéb központi elosz
tásból származik. A fennmaradó forrásrészt a város saját bevételei 
adják. Ezek közül kiemelhető: mintegy 112 millió forint a helyi adók 
összege, 100 millió forint vagyonhasznosításból származó bevétel, 
150 millió forint az intézmények saját bevételei, 71 millió forint átvett 
pénzeszköz. Ugyancsak e bevételi források között szerepel különféle 
fejlesztési célokra és a működési hiányának kiegyenlítésére 168 millió 
forint hitel is. 

A kiadások mintegy 70%-át az intézmények működésére kell for
dítani. Ezen összegekkel lehet biztosítani a fennálló intézményhálózat 
tavalyi szintű gazdálkodását, megemelve a közalkalmazotti bérfej
lesztésekre, azok járulékaira és a dologi kiadásokhoz kapcsolódó el
engedhetetlen növekményekre tervezett keretekkel. 

A működési kiadások 35%-a oktatási feladatokra szolgál, az egész
ségügyi ellátásra pedig 38% jut. Művelődési és sportfeladatokra a 
költségvetés 5,5%-a, a szociális feladatokra szintén 5,5%-a. kommu
nális feladatokra 6%-a, a tűzoltósági és igazgatási feladatokra a költ
ségvetés 10%-a áll rendelkezésre. Segélyekre, különféle szervezetek 
támogatására a költségvetésben 65 millió forint áll rendelkezésre. 

A beruházások tervezett összege 320 millió forint, melynek nagy
része olyan feladatokra szolgál, melyek folyamatban vannak, illetve 
a szerződés megkötésre került. Ezek az alábbiak: 

- szennyvízhálózat kiépítésének folytatása a celldömölki városré
szen, ennek befejezése és indítása Alsóságon; 

- ovosi rendelők építése: a celldömölki rendelő befejezése, illetve 
Alsóságon 2 rendelő és 2 lakás építése; 

- a kórház műszerezettségének fejlesztése: új röntgen illetve labo
ratóriumi műszerek beszerzése; 

- továbbértékesítési céllal lakásépítés I . ütemben Alsóságon, a 
Marx K . utcában; 

- útépítések: konkrét ütemezése később kerül meghatározásra. 
Több, kisebb aktuális, de szükségszerű feladat ellátása, mint pl . 

sporttelep kerítésének helyreállítása, csapadékvíz-elvezetés, politech
nikai épület bővítése stb. is napirenden van. 

Egyesületek, alapítványok, városi rendezvények támogatására 7 
millió forint, egyházak fejlesztési célú támogatására 1 millió forint 
áll rendelkezésre, melynek felosztására március hónapban kerül sor. 

A költségvetés 7,5 millió forint tartalékot tartalmaz az intézmények 
további karbantartási, illetve eszközbeszerzési igényeinek kielégíté
sére, melyről szintén március 31 -ig döntenek az illetékes bizottságok. 

A városnak ez évben is meg kell pályáznia az önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatását, hogy a forrásoknál 
említett működési célú hitel felvételét egészben, vagy részben mellé
kelni lehessen. (Ilyen támogatást kapott az önkormányzat 1997-ben 
is 58,5 millió forint összegben). 

A jelenleg számbavett pénzügyi források további látványos beru
házást - elsősorban útépítések terén - nem tesznek lehetővé. Év köz
ben azonban amennyiben az Önkormányzati vagyon értékesítéséből 
újabb bevételre tesz szert az önkormányzat, úgy további fejlesztési 
feladatok kerülhetnek a tervbe. Ezek: további lakásépítés, orvosi ren
delők Celldömölkön, illetve az útépítés ütemének növelése. 

Celldömölk. 1998. március 1. 
Makkos István 

polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
11/1998. (II. 25.) sz. rendelete 

az 1998. évi költségvetésről 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ma

gyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi C X L V I . 
törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. 
évi X X X V I I I . tv. előírásainak megfelelően az 1998. évi költségvetés
ről az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételi 
főösszegét 1 594 789 000 Ft-ban állapítja meg. 

2. § 

Az 1. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését az 
1. sz. melléklet tartalmazza. 

3. § 

Az 1. §-ban meghatározott bevételi főösszegből működési célokat 
szolgáló forrás 1 242 394 000 Ft, felhalmozási célú bevétel 
352 395 000 Ft. 

4. § 

A működési célú források között 124 028 000 Ft hitel kiváltására 
az önkormányzat megpályázza az önhibáján kívül hátrányos helyzetű 
önkormányzatok támogatását. 

s.§ 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak fő-
Összegét 1 593 789 000 Ft-ban, a főösszegen belül 

a) működési, fenntartási előirányzatra 1 182 335 000 Ft-ot 
b) felhalmozási célú kiadásokra 320 254 000 Ft-ot 
c) támogatásokra 64 800 000 Ft-ot 
d) hiteltörlesztésre, kamatfizetésre 9 100 000 Ft-ot 
biztosít, melyet a 2. és 3. sz. mellékletek szerinti részletezettséggel 

hagy jóvá. 
6. § 

A képviselő-testület 18 300 000 Ft-ot tartalékba helyez. 

7. § 

A képviselő-testület az 5. § a) pontjában megjelölt kiadások kiemelt 
előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- személyi juttatások 537 819 E Ft 
- j á ru l ékok 243 563 E Ft 
- egyéb pénzben! juttatások 35 500 E Ft 
- dologi jellegű előirányzatok 400 953 E Ft 

Az 5. § a) pontjában megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzato
kat intézményi megbontásban a 2/a sz. melléklet tartalmazza. 

9. § 

Az 5. § b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadásokat részletesen 
a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

10. § 

A Polgármesteri Hivatalban kezelt szakfeladatok működési kiadá
sait a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

11. § 

A több évre áthúzódó beruházások és fizetési kötelezettségek pénz
ügyi kihatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

12. § 

Az önkormányzat 3 évre prognosztizált költségvetését a 6. sz. mel
lékletben mutatja be. 
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13. § 

A képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását 
521 120 000 Ft összegben az l/a sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

14. § 

A Helyi Kisebbségi önkormányzat költségvetési támogatása 
630 000 Ft. 

15. § 

A költségvetési intézmények létszámkeretét a 7. sz. melléklet sze
rint rögzíti. Létszámot növelni a képviselő-testület, üres álláshelyet 
betölteni a polgármester engedélye alapján lehet. 

16. § 

A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosí
tott pótelőirányzattal a költségvetési rendeletet a félévi és éves beszá
moló elkészítéséhez kapcsolódóan módosítja. 

17. § 

A képviselő-testület valamennyi költségvetési szervét teljes jogkör
rel felruházza az intézményi előirányzatok feletti rendelkezési joggal. 

18. § 

A költségvetési szervek előirányzatait - saját hatáskörű" előirányzat 
módosítási lehetőségeit is tudomásul véve - az önkormányzat évente 
kétszer, a féléves és éves beszámolóhoz kapcsolódóan módosítja. 

19. § 

A képviselő-testület felhatalmazza a Közművelődési, Oktatási, 
Gyámügyi és Sport Bizottságot, hogy a szervezetek támogatására jó 
váhagyott keretösszeg felhasználásáról döntsön. 

20. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1998. február 25. 

Baranyai Attlláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

1. sz. melléklet 

Celldömölk város 1998. évi 
pénzügyi tervének bevételei 

1. Állami hozzájárulások: 
- normatív állami hozzájárulás 298 475 
- kiegészítő támogatások 4 553 
- tűzoltóság támogatása 7 350 

2. Személyi jövedelemadó: 
3. TB-támogatás: 
4. Gépjárműadó: 
5. Céltámogatás: 
6. Helyi adók: 

- iparűzési 90 000 
- kommunális 22 000 

7. Átvett pénzeszközök: 
- működésre 4 000 
- felhalmozásra 

- CELLVÍZ Kft.-től 2 000 
- KKA-támogatás 29 000 
- Területfeji. 6 195 

ezer Ft 

310 378 
168 498 
385 810 

10 500 
21 560 

112 000 

4 000 

- orvosi műszer 2 000 
- alsósági szennyvíz

csatornához 28 000 
8. Vagyonhasznosítás: 

- te rü le te ladás 53 000 
- korábbi évek 

lakáseladása 25 000 
- lakásértékesítés (4 db) 18 000 
- egyéb ingatlan 4 000 

9. Kamatbevételek: 
10. Részesedés, érdekeltségi 

hozzájárulás: 
11. Visszatérülések 

(lakástámogatás): 
12. ÁFA-visszaigénylés: 
13. Intézményi saját bevételek: 
14. Hitelfelvétel: 

- útépítéshez 
- csatornaépítéshez 
- működési célra 

15. Víziközművek bérleti díja: 
Tárgyévi források: 
16. Előző évi pénzmaradvány: 
Összes forrás: 

67 195 71 195 

25 000 
20 000 

123 028 

100 000 
5 000 

2 000 

7 000 
10 000 

149 180 

168 028 
12 640 

1 533 789 
60 000 

1 593 789 

l/a melléklet 

Intézmények 1998. évi bevételei 
összes Ebből: 

Intézmény bevétel saját tb.-tám. kv - i 
bevétel tálTL 

Berzsenyi D. Gimnáz. 52 831 4 910 47 921 
410. sz. Ipari 

SzakmunkásépzŐ. 44 931 2 600 42 331 
Kemenesaljái Műv. Kp. 20 755 6 228 14 527 
Népjóléti Szolg. 122 956 17 030 29 530 76 396 
Városgondnokság 75 111 25 866 49 245 
Gayer Gy. Ált. Iskola 95 169 14 682 80 487 
Eötvös L . Ált. Iskola 70 974 10 576 60 398 
Berzsenyi L . Ált. Iskola 54 255 9 003 45 252 
Vörösmarty u. Óvoda 27 734 4 716 23 018 
Koptik 0 . u. Óvoda 15 461 2 521 12 940 
Szalóky S. u. ó v o d a 22 938 3 713 19 225 
Alsósági ó v o d a 15 743 1 766 13 977 
Kresznerics F. Könyvtár 11 296 607 10 689 
Üdülőtábor 3 224 3 220 4 
Ádám J. Zeneiskola 17 497 607 16 890 
Kemenesaljái . 

Egyesített Kórház 400 455 36 355 356 280 7 820 
Intézmények együtt 1 051 330 144 400 385 810 527 120 
Polgármesteri Hivatal 4 780 
Önkormányzat 

összesen: 149 180 385 810 

2. sz. melléklet 

Celldömölk város 1998. évi 
pénzügyi tervének kiadásai 

1. Működési kiadások: 
2. Felhalmozási kiadások: 
3. Támogatások, juttatások: 
4. Hiteltörlesztések, kamatok: 
5. Tartalékok: 
Kiadások összesen: 

ezer Ft-ban 

1 182 335 
320 254 

63 800 
9 100 

18 300 
1 593 789 
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2/a melléklet 

Intézmények 1998. évi kiadásai 
Támogatások, 1998 

Intézmény összes Ebből kiemelt előirányzatok 
kiadás személyi járu- dologi, felhal-

juttatás lékok egyéb juttat, mozás 

Berzsenyi D. 
Gimnázium 52 831 29 431 12 804 10 596 

410. sz. Ipari 
Szakmunkáskép. 44 931 25 506 11 798 7 627 

Kemenesaljái 
Művelődési Kp. 20 755 9 204 4 167 7 384 

Népjóléti Szolg. 122 956 49 902 22 505 25 049 25 500 
Városgondnokság 75 196 14 476 6 472 54 163 
Gayer Gy. 

Ált. Iskola 95 169 49 064 23 402 22 703 
Eötvös L . 

Ált. Iskola 70 974 37 115 17 158 16 701 
Berzsenyi L . 

Ált. Iskola 54 255 26 938 11 896 15 421 
Vörösmarty u. ó v . 27 734 14 215 6 292 7 227 
Koptik 0 . u. Óv. 15 461 7 604 3 333 4 524 
Szalóky S. u. Óv. 22 938 11 833 5 194 5 911 
Alsósági Óvoda 15 743 8 536 3 708 3 499 
Kresznerics F. 

Könyvtár 11 296 6 398 2 771 2 127 
Üdülőtábor 3 224 684 260 2 280 
Ádám J. 

Zeneiskola 17 497 11 078 4 859 1 560 
Kemenesaljái 

Egyesített Kórh. 400 455 173 480 79 969 147 006 
Intézmények 

együtt 1 051 330 475 464 216 588 333 778 25 500 
Polgármesteri 

Hivatal 62 355 26 975 67 175 38 300 
Önkormányzat 

összesen: 1 051 330 537 819 243 563 400 953 63 800 

3. sz. melléklet 

Felhalmozási kiadások, 1998 

1. Szennyvízhálózat I . ütem 
2. Szennyvízhálózat I I . ütem 
3. Izsákfai faluházbővítés 
4. Irodabútor, telefonközpont, számítógépek 
5. Ügyeleti és hivatali gépkocsik 
6. Termálkút-fúrás terve 
7. Orvosi rendelők 

- Celldömölk 2 rendelő végszámla 
- Alsóság 
- ügyeleti garázs 

8. Mikes u. lakások végszámla 
9. Orvosi gép-műszerbeszerzés (saját erő) 

10. Alsósági szennyvízhálózat kiépítése 
(20%-hoz saját erő, bonyolítás) 

11. 4 db lakás építése 
12. Lakás-rendelő közművek 
13. Víziközmű-vagyon felújítása 
14. Sághegyi úttervek 
15. Sporttelep-kerítés 
16. Politechnikai épület bővítése 
17. Csapadékvíz-elvezetés (vasúti aluljáró) 
18. Kórházi mosoda 
19. Útépítés 
Összesen: 

1 126 
47 500 

665 

ezer Ft-ban 

25 000 
22 125 

5 828 
3 600 
5 700 
1 250 

49 291 
4 000 

19 400 

54 000 
18 000 
8 000 

12 640 
3 920 
2 500 
2 000 
2 000 
1 000 

80 000 
320 254 

1. Egyesületek, alapítványok, városi rendezvények 
2. Helyi adóból célirányos felhasználás 
3. Segélyek 

- gyermekvédelmi támogatás 10 000 
- felnőtt 25 500 

4. Lakásépítés 
5. Egyházak támogatása 
összesen: 

Hiteltörlesztés 
1. Lakáscélú támogatásra felvett hitel törlesztése 
2. Szennyvíztisztító építésére felvett hitel törlesztése 
Összesen: 

Tartalék 
1. Céltámogatás visszafizetésére 
2. Működési kiadások tartaléka 
Összesen: 

ezer Ft-ban 
7 000 
6 300 

35 500 
14 000 

1 000 
63 800 

1 300 
7 800 
9 100 

10 780 
7 520 

18 300 

4. sz. melléklet 

Polgármesteri hivatalban kezelt 
feladatok kiadásai, 1998 

Szakfeladat Kiadás Ebből kiemelt előír 
Összesen személyi járulékok dologi 

juttat. 

Helyi utak fenntartása 12 144 12 144 
Város és község 

gazdálkodás 3 040 1 345 602 1 093 
Települési 

hulladékkezelés 14 224 14 224 
Igazgatási feladatok 99 881 49 639 21 402 28 840 
Körzeti igazgatási 

feladatok 9 372 5 730 2 606 1 036 
Helyi kisebbségi 

önkormányzat 630 356 262 12 
önkormányzati tűzoltóság 7 350 3 392 1 489 2 469 
Polgári védelem 100 58 20 22 
Egyéb kulturális 
tevékenység 5 482 1 742 561 3 179 
Sportcélok és feladatok 1 078 93 33 952 
Helyi T V 3 204 3 204 

156 505 62 355 26 975 67175 

5. sz. melléklet 

Több évre áthúzódó beruházások, 
illetve fizetési kötelezettségek 

1. Szennyvíztisztító hitele + 
kamatterhe 

2. Lakásépítési támogatásra 
felvett hitel törlesztése 

3. Szennyvíztisztító-építés 
Alsóság-Celldömölk 
(saját erő) 

1998 

17 000 

1 300 

53 991 
72 29/ 

1999 

19 973 

1 225 

134 977 
156 175 

ezer forint 
2000 

17 493 

1 000 

80 987 
99 480 
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6. sz. melléklet 

A működési és fejlesztési célú bevételek 
és kiadások 1998/99/2000. évi 

alakulását külön bemutató mérleg 
I . Működési bevételek és kiadások 

Megnevezés 1998. évre 
Intézményi működési bevétel. 

Levonva a felhalm. 
áfa-visszatérítések, 
értékesített tárgyi eszközök 
és immateriális javak 

E Ft-ban 
1999. évre 2000. évre 

áfája. 149 180 161 114 170 781 
önkormányzatok sajátos 

működési bevételei. 
Levonva a komm. adó. 
amennyiben feji. célra 
vetették k i . 268 998 295 898 319 570 

önkormányzatok 
költségvetési támog. 
(feji. célű tám. nélkül) 310 378 341 416 368 729 

Működési célú 
pénzeszköz átvét. 389 810 428 791 463 094 

Működési célú hitel 123 028 285 643 485 785 
Működési célú elző évi 

pénzmaradvány igénybevétele - - -Működési célú bevételek 
összesen: / 241 394 / 512 862 1 807 959 

Személyi juttatások 537 819 602 357 662 593 
Munkaadókat terhelő' 

járulékok 243 563 272 791 300 070 
Dologi kiadások 400 953 421 000 433 631 
Működési célű 

pénzeszközátadás egyéb 
támogatás 27 300 30 030 32 432 

Ellátottak pénzbeli juttatása 35 500 39 050 42 174 
Működési célű hitel (kötvény) 

és kamatának visszafizetése - 147 634 337 059 
Tartalék 5 459 
Működési célú kiadások 

összesen: / 241 394 / 512 862 / 807 959 

II . Felhalmozási célú bevételek és kiadások 

Megnevezés 1998. évre 
önkormányzatok felhalmozási és 

tőke jellegű bevételei 126 640 
Komm. adó, amennyiben 

fejlesztési célra vetették k i 22 000 
Feji. célú támogatások 

(céltámogatás címzett 
támogatás) 67 195 

Felhalmozási áfa 
visszatérülése 10 000 

Értékesített tárgyi eszközök 
és immateriális javak áfája -

Felhalmozási célű hitel 
(kötvény) 45 000 

Előző évi tartalékok 60 000 
Felhalmozási célú bevételek 

összesen: 352 395 
Felhalmozási kiadások 

(áfával együtt) 307 614 
Felújítási kiadások 

(áfával együtt) 12 640 
Felhalmozási célű 

péneszközátadás 1 000 

1999. évre 2000. évre 

50 000 

25 000 

120 000 

50 000 

30 000 

70 000 

352 847 184 710 

222 847 154 710 

Felhalmozási célú hitel 
(kötvény) és kamatának 
visszafizetése 18 300 

Tartalék 12 841 
Felhalmozási célú kiadások 

összesen: 352 395 
Önkormányzat bevételei 

összesen: 1 593 789 
Önkormányzat kiadásai 

összesen: 1 593 789 

30 000 30 000 

252 847 184 710 

7. sz. melléklet 

Költségvetési szervek létszámadatai, 
1998 

Teljes Részmunka- Nyűg- Állományba 
munkáid, időben díjas nem tart. összes, 

foglalkoztatoltak 

S zakmunkásképző 
Gimnázium 
Művelődési Központ 
Népjóléti Szolgálat 
ebből: alapellátás 
Kórház 

VÁROSGOND. ÉS INTÉZMÉNYEI: 

- Koptik O. u. Óvoda 15 
- Szalóky S. u. Óvoda 20 
- Alsósági ó v o d a 13 
- Vörösmarty u. ó v o d a 27 
- Gayer Gy. Ált. Iskola 71 
- Eötvös L . Ált. Iskola 56 
- Berzsenyi L . Ált. Isk. 41 
- Zeneiskola 15 
- Városi Könyvtár 9 
- Tábor — 
- Városgondnokság 

Intézmények 
mindösszesen: 

Polgármesteri Hivatal 
Mindösszesen: 

23 
290 

724 
48 

772 

1 
21 

33 

33 

3 

10 

10 

2 
3 
2 
2 

12 

24 

24 

16 
22 
17 
27 
80 
59 
44 
20 
13 

2 
26 

326 

791 
48 

839 

Közbeszerzések, 1998 

Beruházás ös szes költség 
E Ft-ban 

Évek szerinti megoszlás 
1998 1999 2000 

1. Celldömölk-Alsóság 
szennyvízhálózata 
(nettó áron) 

2. Orvosi gép
műszerbeszerzés 
(bruttó áron) 
- röntgen 

(központi 
közbeszerzés) 
- egyéb műszerek 

3. Útépítés (bruttó áron) 

385 650 77 130 192 824 115 696 

30 000 
17 300 
80 000 

30 000 
17 300 
80 000 

Új Kemenesalja: ez a lap közli 
az önkormányzati rendeleteket 

38 1 _ 2 41 
41 2 1 — 44 
15 - 2 5 22 1 
86 5 1 4 96 
27 3 1 

-
31 

254 4 3 1 262 

ren 

r 
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Magyar bajnok tánckettős bemutatója Alsóságon 
Lovas Henriette és Z s á m b o -

k i Marcel l , a Haladás VSE pro
fesszionista táncospárja tartott 
bemutatót a Berzsenyi iskola 
sziilói munkaközösségének far
sangi bálján. A Profi Tíztánc Ma
gyar Bajnokság I . helyezettjei él
ménygazdaggá tették a báli meg
nyitót. Henriette nyolc. Marcell 
tizenkét esztendős korában is
merkedett meg a táncművészet¬
tel, egymással másfél éve táncol
nak párban. Elmondták, hogy va
sárnap kivételével naponta 2-3 
órát gyakorolnak. 

- Edzéseink nagyon sokrétű
ek. Azúszóedzésektő] az erőnléti 

edzésekig, az állóképesség-fej
lesztéstől a baletten át az 
aerobikedzésekig sok mindent 
kell csinálnunk. A jó eredménye
kért sokat kell dolgozni - mondja 
Marcell. 

- A tíztánc megnyerésével jo
got szereztünk, hogy mi képvi
seljük Magyarországot a külön
böző világversenyeken. Hasonló 
eredményt akarunk elérni az idén 
is, hogy jövőre is ott lehessünk 
Európa és a világ legjobbjainak 
versenyén - árulja el terveiket a 
nagyon csinos, mosolygós Hen
riette. 

Völgyi L . 

PARTI-KEMENESALJA ARUHAZ 
E M E L E T I RÉSZÉN 

KORLÁTOZOTT SZÁMBAN 

üzlethelyiségek 
bérelhetők 

Érdeklődni: helyben, az ékszerboltban 
Telefon: 95/420-076 

„Megverte" a négyszeres világbajnokot 

Celli srác a Három kívánságban 
- Én a Jónyerrel szeretnék játszani! -

mondta édesapjának a 10 éves Horvá th Zo l i , 
miután az elmúlt év őszén bemutatták az A l 
sósági Tornacsarnokban a Magyarország-
Ausztria szuperliga asztalitenisz-mérkőzés 
résztvevőit és vezetőit, köztük a négyszeres 
világbajnok Jónyer Istvánt. 

Az elhatározást tett követte. V i k i , a negye
dikes Zoli nővére feljegyezte a gyerekek kö
rében még ma is oly népszerű Három kíván
ság televíziós műsor címét, és innét minden 
egyszerű lett. Levél a műsorvezetőnek, Bu
dapestre, sürgős távirat Zoliéknak Cellbe. 
Időpontegyeztetések, aztán január 27-én a 
Budapest Sportcsarnokban létrejött a nagy ta
lálkozó. Miután az érintett két nemes ellenfél 
megegyezett a 17 pontos előnyben, a kame
rák kereszttüzében elkezdődött a nagy csata 
Jónyer István és Horváth Zoltán között. Jó
nyer valóban nemes ellenfélnek bizonyult, 
így kétség nem férhetett a 10 éves kihívó győ
zelméhez... 

Zoli azóta féltett ereklyeként őrzi a nagy 
előd által dedikált pingpong-ütőt, a tőle ka
pott könyvet. A győzelemért átadott nagy do
boz Flórián cukorka jószerivel már elfogyott, 
de nem is ez volt a lényeg. A jó adottságokkal 
rendelkező kis emberke valószínűleg egy 
életre eljegyezte magát az asztalitenisszel. 

Mellesleg a Dévényi Tiborral készült be
szélgetésben rendkívül intelligensen jó reklá
mot csinált Celldömölknek, ezen belül az 
Eötvös iskolának és a CVSE-MÁVÉPCELL 
asztalitenisz csapatának. 

Zoli sporttagozatos osztályba jár, jelenlegi 
testnevelő tanára Kazár ! József. A sport

egyesületben Obráz István és Fehér László 
foglalkozik vele. Mindene a mozgás; szereti 
a futást és a kerékpározást is. Nem kis büsz
keséggel mutatja az ősszel a Pannóniaringen 
kerékpározásban szerzett oklevelét. A nagy 
szerelem azonban a pingpong. Most minden 
megspórolt fillér, minden szabadidős perc ezt 
szolgálja. 

Mi t is kívánhatnánk neki? Zolika! Maradj 
ilyen lelkes és szorgalmas, akkor biztos, hogy 
sokra viheted még, és Jónyer Pista bácsi is 
büszke lehet rád! Völgyi L. 

F I G Y E L E M ! 
1998. március 7-étől 

minden páros hét szombatján 

AUTÓPIACOT 
TARTUNK 

A PIACTÉREN 
Városgondnokság 

Celldömölk 
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K E R E K P A R V A S A R ! 
az ÁFÉSZ 5. sz. VAS-MŰSZAKI BOLTBAN. 
Celldömölk. Dr. Géfin L tér 5. Tel.: 420-015 

Gyerek kerékpárok 12", 14". L6". 20" 5200 Fl-tól 13 700 Ft-ig. 
MTB KERÉKPÁR 26" REKLÁM ÁRON 15 990 Ft 
MTB kerékpárok 18 600 Ft-tól 34 000 Ft-ig. 
HAUSKR, NKUSER. COMP 1000. C S E K E . C S E P E L 
A kerékpárokra 1 év garanciát vállalunk, a szerviz helyben. 
Díjmentes szolgáitatásaink: 

- Üzembe helyezés 
- Tartozékokkal felszereés 
- Ismertetőjel gravírozás 

Tavaszi kínálatunk: 
- Kapálógépek: 3,5 LE-5.5 LE-ig 
- MTD FŰNYÍRÓ 51 cm 34 990, fűgyOjlíSs: 52 500 
- Búvárszivattyúk tavalyi áron: 10 700 Ft-tól 25 100 Ft-ig. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLET 
Celldömölk, Szen thá romság tér 6. 

Tel^Fax: 95/420-314 
Üzle tünkben engedményes á r o n k a p h a t ó k : 

- Stihl motoros láncfűrészek, 
- Rotációs kapák, 
- Olasz háti, motoros permetezőgépek. 

Még tavalyi á r a k o n szerezhetők be: 
- Agrofóliák 
- Háti permetezők £ 
- Bosch elektronikus kéziszerszámok 
- Benzinmotoros fúnyírógépek 
- Növényvédőszerek 

Motorfürészláncok méretre való készítése, javítása, 
szakszerű gépi élezését vállaljuk. 

STIHL 

KAMÉLEON AKCIÓ!! 
Festékek a legjobb áron! 

PROFIKOLOR 
ÁRGARANCIA PROGRAM 

Tilatex Akva falfesték 16 1 2990 Ft 
Durol zománc fehér 0,75 1 689 Ft 
Sadolin Base 0,75 1 789 Ft 
Sadolin Extra dió 0.75 1 1219 Ft 
Sadolin Extra paliszander 1219 Ft 
Xylamon 51 3189 Ft 
Xylamon 1 1 809 Ft 
Xyladekor paliszander 0,75 1 769 Ft 
Xyladekor dió 0.75 1 769 Ft 
Jubolin glett 8 I 999 Ft 
Nitrolakk 004 1 1 819 Ft 
Diszperzit 16 1 3559 Ft 
Héra falfesték 16 1 3559 Ft 
Trinát fehér zománc 1 1 879 Ft 
Trinát fehér zománc 5 1 3919 Ft 
Trinát fehér alapozó 0,75 1 599 Ft 
Trinát fehér alapozó 5 1 3359 Ft 
Trinát bama zománc 1 1 639 Ft 
Trinát mestertapasz 1 1 449 Ft 
Trinát mesterzománc 1 1 1149 Ft 
Neolux fehér zománc 1 1 1029 Ft 
Modakril fehér 25 1 8979 Ft 

A legnagyobb választék, mindig a legkedvezőbb áron. 

KAMÉLEON 
Kereskedelmi Kft. 

Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 7. - Tel.: 95/420-078 

VIDEOTECHNIKA 

C e l l d ö m ö l k ö n a Sági u. 16 sz. alatti 
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

- T V - VIDEÓ - HIFI 
- KAMERÁK, 
- MIKROHULLÁMÚ SÜTÖK, 
- C O M P U T E R MONITOROK 

szervízelése és javítása 
garanciával. 

FODOR TAMÁS oki. Üzemmérnök 

FEKETE-FEHÉR DIVAT 
(a ligeti sportpálya mellett) 

Alkalmi és gyászruhák széles választékával 
(zsorzsett, szövet kosztümök, muszlin, 

selyem ruhák, blúzok, nadrágok, aljak) várja 
kedves vásárlóit. 

Kosztümök, kétrészes együttesek megrendelését 
B A L L A G Á S R A , E S K Ü V Ő R E , Á L D O Z Á S R A , 

B É R M Á L Á S R A 
egyedi méretekre - a kiválasztott fazonok, anyagok alapján -

felveszük. 
Celldömölk, Kolozsvári u . 5. Tel . : 95/420-820 

A K C I Ó ! 

Most vásároljon húsvéti képeslapot! 
Postáinkon 1998. február 25. és március 25. között 

csak 7 Ft-ba kerülnek 
a szóló húsvéti képeslapok! 

Postáink gazdag húsvéti képeslap kínálattal 
állnak rendelkezésére! 

Magyar Posta Soproni Postaigazgatóság 



15 1998. MÁRCIUS 12. ÚJ K E M E N E S A L J A 

^ SPORT ^ eredmények - események ^ SPORT ^ 

E L L E N F E L E K R E VÁRVA... 
A I I . tavaszí fordulóban Ta

polcára utazik márc ius 14-én a 
CVSE-Antók Nyomda, hogy 
megküzdjön a bajnoki pontokért. 
Vajon sikerül-e a Bauxit-pályá
ról pontokat rabolni? 

A hazai pályán az őszi szezon 
végére feljavult Tapolca ellen 
nincs kilátás könnyű" mérkőzésre. 
Az ősszel a Bauxit irányítását a 
Lébény elleni 0-7 gólos vereség 
után Gőcze Gyula vette át. 

Az edzőcsere jót tett a tapolcai 
csapatnak, mert hazai pályán 
nemcsak a győzelem nélküli so
rozatuk szakadt meg, hanem a 
hátralevő négy bajnoki mérkőzé
sen 10 pontot gyűjtöttek be. A 
celli játékosoknak mindenesetre 
figyelmeztető, hogy szeptember 
14-e óta odahaza veretlen a Ta
polca. 

A két város labdarúgói Tapol
cán bajnoki mérkőzésen először 

1937. március 21-én találkoztak. 
Ekkor a hazai csapat nyert 2:1 
arányban. A Bauxit ellen eddig 
hét NB III-as mérkőzésre került 
sor, melyből 2 celli és 5 tapolcai 
győzelemmel végződött. A ' l l -
17-es gólkülönbség is a tapol
caiakra nézve hízelgő. 

Az~ első NB III-as celli győ
zelem 1990. augusztus 26-án 
Cel ldömölkön született. A 
Zsolnai - Nagy, Csákvári , 
Szentgyörgyi , Sebestyén - Né
meth, Pécz, Geicsnek, Balhási 
(Csollány) - Hetyési , Varga Cs. 
(Gosztola) összeállí tásban ját
szó CVMSE, Szentgyörgyi (2), 
Pécz és Csol lány góljaival nyert 
4-3-ra. 

Az őszi szezonban4-l-es győ
zelemmel vonult le a pályáról a 
celldömölki csapat. Á gólokat 
Balhási (2), Dobány és Csákvári 
szerezte. Tapolcán NB III-as 

mérkőzésen a Bauxit ellen celli 
csapat nem győzött. Itt az idő, 
hogy a celliek megszerezzék első 
győzelmüket a Bauxit-pályán. A 
szurkoló jobb csapatnak tartja 
most a CVSE-Antók Nyomda 
csapatát ellenfelénél. Meglepetés 
csak akkor születhet, ha a celli 
játékosok félvállról veszik a mér
kőzést. Bátor játékkal a Tapolca 
legyőzhető. T ipp : 2 X. 

Márc ius 22-én Celldömölkön 
lesz a I I I . forduló mérkőzése. A 
CVSE-Antók Nyomda-Szent
gotthárdi Munkás SE igazi lab
darúgó-csemegét ígér. A cellie-
ket minden bizonnyal fűti a vágy 
az őszi 0-3-as vereség visszavá
gására, míg a Duna bal oldaláról 
játékosokat igazoló szentgotthár
diak vezető helyüket szeretnék 
erősíteni. Egy biztosnak látszik, 
hogy az agresszívebb futballt ját
szó gotthárdiak ellen nem lesz 
könnyű" 90 perc. Mindenesetre 
ami elmaradt Szentgotthárdon, 
az most bepótolható. M i az,, hogy 

bepótolható? Be kell pótolni egy
részt azért, hogy a listavezető le
győzése tekintélyt és egészséges 
önbizalmat adjon a további mér
kőzésekre a játékosoknak, más
részt azért, hogy a szezon végén 
dobogóra állhasson a CVSE-An
tók Nyomda. Hazai pályán nem 
lehet pontokat elhullatni, ha erre 
mégis sor kerül, akkor a dobogót 
el kel! felejteni. 

A Szentgotthárd elleni eddigi 
NB III-as mérlege a csapatnak 
csak akkor marad pozitív, hanem 
szenved vereséget a vendégektől. 
Az eddig lejátszott Öt mérkőzés
ből három celldömölki, míg kettő 
gotthárdi győzelemmel végző
dött. 

A Szentgotthárdi MSE csapata 
Celldömölkön utoljára a megyei 
bajnokságban 1982. május 16-án 
nyert 2-0-ra. Az őszi vereség el
lenére küzdelmes mérkőzésen 
hazai győzelmet vámak a csapat 
rajongói. Tipp: 1. 

• dm • 

Versenyben az E P P M I T I Z E N 
Korábbi lapszámunkban meg

írtuk, hogy a Pharmavit Rt. és a 
NEVI ismét nagy játékot hirde
tett meg az ország 10-12 évesei
nek Életrevaló PIussz címmel. 
Témája a testi-lelki egészség, a 
környezet védelme, és a közéleti 
ügyekben való eligazodás. A já
tékra 1127 csapat jelentkezett, 
köztük a Gáyer iskola 5. a osz
tályának 10 fős csapata az ÉPP-
M1TÍZEN. A gyerekek nagy lel
kesedéssel láttak munkához. 
Most ismét hallatnak magukról, 
ugyanis sikeresen túljutottak a 2. 
fordulón, és továbbra is verseny
ben vannak. 

A 2. fordulóban többek közt 
tíz, döntéshelyzetben lévő fel
nőttnek küldtek levelet. Ebben 
kérték például a közelmúltban 
megszüntetett KRESZ-park pót
lását, a szelektív szemétgyűjtés 
bevezetését a városban. Kérték, 
hogy utcai szemétgyűjtőket ne 
csak a városközpontban helyez
zenek k i , hanem a periférián is. 
Volt egy nagy kérésük, neveze
tesen, hogy az uszoda ne sokáig 
maradjon álom Celldömölk váro
sában. A levelet elküldték többek 
közt a térség országgyűlési kép
viselőjének, városunk polgár
mesterének, jegyzőjének is. Az 
utóbbi két személytől már vá
laszt is kaptak. 

Nem kis fizikai próbatétel volt 
a csapat számára a 12 perces fu
tás, amit valamennyien teljesítet
tek, még az osztályfőnök- Tulok 
Gabriella tanárnő is, aki el
mondta, hogy a gyerekek egyre 
ötletesebbek. A jó Ötletekre szük
ség is lesz, hiszen következik a 
3. forduló, aminek a tétje már az 
országos döntőbe jutás. 

Mire ezek a sorok megjelen
nek, már valószínű" ott lesznek 
azok a figyelemfelkeltő táblács
kák a Korona ÁBC-ben, ame
lyekkel a gyerekek az „egész
séges" élelmiszerekre hívják fel 
a vásárlók figyelmét e játék ke
retében. 

A 3. forduló során egy hosz-
szabb távú futóversenyt is ren
deznek március 21-én az egész
séges életmód jegyében. Ehhez 
szeretnének támogatókat is kap
ni, olyanokat, akik díjakat aján
lanak fel. Nem kell nagy dolgok
ra gondolni: pl . gyümölcsöt, 
pezsgőtablettákat és ehhez ha
sonlókat akarnak adni a legjob
baknak, 

A lelkes kis csapat tehát egy 
lépéssel közelebb került a nagy 
álomhoz, az országos döntőhöz, 
amit a tv is közvetít majd. Ők 
nagyon bíznak a sikerben, de ad
dig még sok a tennivaló. 

Völgyi László 

Asztalitenisz 
D u n a ú J v á r o s - C V S E - M A V E P C F X L 15:3 
Celldömölk, NB II-es férfi mérkőzés. 
A Duna-parti csapat egységesebb a celldömölkinél, győzelmük 

megérdemelt. A tizenegy háromjátszmás mérkőzés azonban jól mu
tatja a celli csapat erejét. Ennek tudatában más a színezete a szám-
szerűségében nagy aránya vereségnek. Győztek: Felleg G. (3), Tarr 
Sándor, Ölbei Péter ( l - l ) . 

C V S E - M Á V É P C E L L Il . -Peremarton 9:9 
Celldömölk, NB III-as férfi mérkőzés. 
A peremartoni csapat rendkívül szívósan küzdött, így csak az egyik 

pontot sikerült itthon tartani ellenük. Győztek: Tamás László (3). 
Balázs Béla, Tekét Attila (2-2), Balázs Gyula (1) és a Tamás-Tekct 
páros. 

A J k a - C V S E - M Á V É P C E I X I I . 11:7 
Celldömölk, NB III-as mérkőzés. 
A listavezető Ajka ellen ezúttal csak Tamás és Tekét tudott érvé

nyesülni. Győztek: Tamás László és Tekét Attila (3-3). illetve a Ba
lázs B.-Balázs Gy. páros. 

* 
Vas megye újonc csapatbajnokságának tavaszi fordulóját Bükön 

rendezték kilenc csapat részvételével. A CVSE-Gáyer DSK csapa
ta a 3. helyen végzett. A csapat tagjai: Lukács Balázs és Horváth 
Zoltán. 

V.L. 

Birkózás 
Az ostffy asszony fai birkózók 

diák I . kategóriás csapata az 1. 
forduló utn sikerrel vette a továb
bi akadályokat is. Először Győr, 
Kapuvár és Pápa csapatát legyőz
ve biztosan jutott tovább a követ
kező fordulóba, ahol a bükiek 

csapatával került szembe. Az el
ső mérkőzést az asszonyfai csa
pat meggyőző fölénnyel nyerte, 
a visszavágó csak formaságnak 
tűnik. Továbbjutás esetén a Ha
ladás lesz az ellenfél... 

V. 
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Labdarúgás 
M E G Y E I I . OSZTÁLY 

Labdarúgásban kétségtelenül itt a tavasz. Nem csak az NB l-es 
csapatok kezdték meg a bajnoki menetelés folytatását, hanem a me
gyei I . osztályban is lejátszották a tavaszi idény 1. fordulóját a csa
patok - csaknem minden pályán. A kemenesaljai csapatok közül a 
Jánosháza győzelemmel, a Kemenesalja vereséggel rajtolt. 

Csákánydoroszló-jánosháza 2:3 (1:2) 
Csákánydoroszló, 100 néző, vezette: Laki. 
Csákánydoroszló: Bedőcs B. - Pölcz (Papp), Németh E , Soós, 

Szomi - Kardos, Bodonczi, Csizmazia, Horváth E. - Bohus, Császár. 
Edző: Bahits Ferenc. 

Jánoshá/a: Szenté - Laczi, Takács, Tóth - Horváth I . , Závecz, 
Horváth R., Varga, Pintér - Lenorics (Takács Zs.), Bors (Hermán). 
Edző: Józsa Sándor. 

Havas, nehéz pálya fogadta a csapatokat. Küzdelmes mérkőzésen 
a győzelmet jobban akaró jánosházi csapat megérdemelten gyűjtötte 
be a három pontot. Góllövők: Bohus, Császár, i l l . Bors (2), Horváth 
I . I f i : 3:1. 

Tetra UralúJfalu-Kemenesalja 2:1 (1:0) 
Uraiújfalu, 300 néző, vezette: Lóránth. 
Uraiújfalu: Pap - Sütő, Sipos, Szár Sz., Szabó L . - Biró (Czenki), 

Kovács, Szár Zs., Molnár - Szabó I . (Varga), Sulyok Zs. (Gombás). 
Edző: Haraszti István. 

Kemenesalja: Horváth - Sebestyén, Princzes (Berta), Szálai (Fe
nyő) - Vincze, Nagy, László, Rúzsa, Dénes - Varga, Fűzfa. Edző: 
Marsai József. 

Jó iramú első félidő után a második félidőben már ellaposodott a 
játék. A Kemenesalja 2:0-nál U-est hibázott. Góllövők: Molnár, Sütő, 
i l l . Nagy. I f i : 2:0. 

LEGFRISSEBB: 
C V S E - A N T Ó K N Y O M D A - K O S Z E G 6-1 

A megyei első osztályú bajnokság további menetrendje 
Március 15., 14.30 

Rába tót falu-Jánosháza 
Csepreg-Kemenesalja D-D 

Márc ius 22., 15.00 
Jánosháza-Csepreg D D 

Márc ius 29., 15.00 
Sárvári Vasas-Kemenesalja D-D 

Április 5., 15.30 
Gyh.-Szentkirály-Kemenesalja O-LJ 
Jánosháza-Sárvári Vasas D-D 

Április 12., 15.30 
Kemenesalja-Jánosháza 

Április 19., 16.00 
Gyh.-Szentkirály-Jánosháza D-O 
Apátistvánfalva-Kemenesalja LJ -C 

Április 26., 16.00 

Kemenesalja-Csörötnek 
Jánosháza- Apátistvánfal va 

Május 3., 16.30 
Csörötnek-Jánosháza 
Kemenesalja-Cs.kopács-Pamut 

Május 10., 16.30 
Kemenesalja-Nagyrákos 
Jánosháza-Cs.kopács-Pamut 

Május 17., 17.00 
Nagyrákos-Jánosháza 
Táplán-Interfruct-Kemenesalja 

Május 24., 17,00 
Kemenesalja-Vép 
Jánosháza-Táplán-Interfruct 

Május 31., 17.00 
Vép-Jánosháza 

EZUCH Vasvár-Kemenesalja D-D 
D-D Jún ius 7., 17.00 

Kemenesalja-Nárai D-D 
D-D Jánosháza-Vasvár D-D 
DO Jún ius 14., 17.00 

Nárai-Jánosháza D-D 
D-D Raszter-K emenesalja D D 
D-D J ú n i u s 21., 17.00 

Kemenesalja-Vasszécseny D-D 
D-D Jánosháza-Raszter D-D 
DD J ú n i u s 28., 17.00 

Vasszécseny-Jánosháza D-D 
D-D Trika Ikervár-Kemenesalja D-D 
DUD Jú l ius 5., 17.00 

Kemenesalja-Csákánydoroszlő D-D 
DD Janosháza-Trika Ikervár D-D 

A körzeti bajnokság sárvári csoport tavaszi mérkőzései 
Április 5., 15.00 

Hegyhát-Csönge, Egyházashetye-Izsákfa, 
Boba-Hosszúpereszteg, Kenyeri-Sitke. 

Április 12., 15.00 
Boba-Kenyeri, Nemeskocs-Izsákfa, 
Hegyhát-Hosszúpereszteg, Egyházashetye-Sitke. 

Április 19., 16.00 
Sitke-Boba, Hosszúpereszteg-Egyházashetye, 
Izsákfa-Hegyhát, Csönge-Nemeskocs . 

Április 26., 16.00 
Kenyeri-Egyházashetye, Sitke-Hegyhát, 
Hosszúpereszteg-Nemeskocs, Izsákfa-Csönge. 

Május 3., 16.00 
Hegyhát-Kenyéri , Egyházashetye-Boba, 

Csönge-Hosszúpereszteg, Nemeskocs-Sitke. 

Május 10., 16.00 
Boba-Hegyhát, Kenyeri-Nemeskocs, Si tke-Csönge, 
Hosszúpereszteg-Izsákfa. 

Május 17., 16.00 
Hosszúpereszteg-Kenyeri, Izsákfa-Boba, 
Csönge—Egyházashetye, Nemeskocs-Hegyhát . 

Május 24., 16.00 
Csönge-Kenyeri , Nemeskocs-Boba, 
Hegyhát-Egyházashetye, Izsákfa-Sitke. 

Május 31., 16.00 
Egyházashetye-Nemeskocs, Boba-Csönge, 
Kenyeri-Izsákfa, Sitke-Hosszúpereszteg. 
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