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Celldömölk 
Dr. Géíin Lajos tér 1 . 

HFMSrSAUA 
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A • ÁRA: 34,50 FORINT 

„Faluházat" avattak Izsákfán 
Az épület eredeti részé iskola volt. Ide jár

tak az izsákfai alsó tagozatos tanulók, amíg 
át nem költöztek az alsósági iskolába. Ezután 
ifjúsági klub és óvoda lett belőle. Öt évvel 
ezelőtt az északi szárnyat bővítették: itt ala

kították k i az Önkormányzat hivatali helyisé
gét és az új orvosi rendelőt. A celldömölki 
önkormányzat tavaly hozott határozatot az 
újabb bővítésről, ezúttal a déli szárnyon. A 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Rendes a tábor 
A balatonrendesi önkormányzati tábor 

idén is várja a táborozókat. A turnusokról 
Rosta Zsolt, a tábor vezetője tájékoztatott. 

Az előidény májusban indult, amikor az 
ország különböző részeiből érkezett kirándu
lócsoportoknak adtak szállást, majd a sima
ságiak szervezésében erdei iskola követke
zett. A kisebbségi életmód-táborba Celldö
mölkön kívül Körmendről is érkeztek részt
vevők. Az idény az iskolai turnusokkal indul, 
11 héten át táboroznak diákok itt. a Balaton 
partján. Celldömölki, sótonyi, jánosházi, egy-
házashetyei, ostffyasszonyfai. bői gyerekek 
pihenhetik ki a tanév fáradalmait. Ezen kívül 
celldömölki és Vas megyei horgásztábor szí
nesíti a palettát, majd augusztus végén nép
tánc szaktábor zárja a sort. A 70 fős táborban 
a létszám turnusonként 58 és 70 között mo
zog. A költségek négy és hétezer forint kö
zöttiek, attól függően, hogy Celldömölkről, a 
régi járásból vagy máshonnan érkeznek a tá
borozók. A bevételből csak karbantartásra 
kerül, nagy felújításra sajnos nincs pénz. A 
tavaly épített vizesblokk modern, kiszolgálja 
az igényeket. Korszerűsítik a konyha felsze
relését, a faházak, szobák felújítása még várat 
magára. 

T. G. 

Herczeg Gábor 
megyei bajnok 

Június 21-én Szombathelyen zajlott a 
22. Országos Gyermek- és Ifjúsági Hor-
gászvelélkcdő megyei döntője, amelynek 
mezőnyébe a megye 16 horgászegyesüle
tének két-két legjobbja jutott be. Celldö
mölköt és környékét ifjúsági kategóriában 
Herczeg Gábor , gyennekkategóriában 
Lendvai Péter képviselte, mindketten a 
Berzsenyi Lénárd Altalános Iskola tanulói. 
Gábor első helyezett lelt, külön öröm, hogy 
úgy nyert ifjúságiként, hogy 8. osztályból 
kimaradva először versenyzett ilt. Péter ka
tegóriájának 5. helyezettje lett. 

Az összetett verseny első köréből öten 
jutottak tovább a második fordulóba. Itt 
megadott idő alatt kellett súlyra több halat 
fogni, majd célbadobás következett. Gábor 
nagyszerű felkészültségét mutatja, hogy 
mindegyik helyezési sorszáma az egyes 
lett, így ő képviselheti Vas megyét az or
szágos vetélkedőn július végén a Velencei
tónál. 

T. G. 

Marad a csapat az NB III-ban 

Az „Antók-fiúk" nem verték le a lécet, 
a sikeredző mégis búcsúzik a kispadtól 
Ismert, hogy a labdarúgó őszi szezon be

fejeztével nem voltak elégedettek a CVSE-
Antók Nyomda házaiáján. Az évadzáró érte
kezlet után Sebestyén At t i la edző ezért így 
nyilatkozott: „A bajnokság végén csak akkor 
leszünk elégedettek, ha a csapat az 1-3. hely 
egyiken végez." Nos, az elvárásoknak meg
felelően a csapat bronzérmes lett, és veretlen 
maradt a tavaszi szezonban, mindössze négy 
mérkőzésen kellett a csapatnak döntetlen 
eredménnyel megelégedve a pályáról levo
nulnia. Csak a tavaszi eredmények alapján a 
celldömölki csapat - 5 ponttal megelőzve el
lenfeleit - a tabella élén végzett. A kinínő 
eredmények ellenére már május elejétől is
mert, hogy Sebestyén Attila megválik veze
tőedzői tisztségétől, és ezzel együtt elbúcsú
zik a csapat kispadjától. Ezért kerestük meg 
a kérdéseinkkel. 

-Celldömölki csapat még sohasem végzett 

az NB 111-ban ilyen előkelő helyen. Elége
dett-e az edző a csapat eredményével? 

- Igen, elégedett vagyok, hiszen nem min
dennapos dolog egy NB III-ba került újonc 
csapatnak ilyen magasra tenni a mércét. 
Újonc létünkre a csapat is, én is vállaltuk a 
kihívást. Tudtam, hogy nem lesz könnyű", de 
reménnyel töltölt el a biztos és nyugodt hát
tér, valamint a játekoskerctet is alkalmasnak 
tartottam erre a feladatra. Szép eredmény volt 
az Őszi 6. hely, ennek ellenére én kértem An-
tók urat arra, hogy szűkítse velünk szemben 
igényét az 1-3. hely valamelyikére. Persze a 
helyezés eléréséhez egy-két poszton erősítésre 
is szükség volt, különösen a szilveszteri ese
mények után. Az erősítés sikerült annak elle
nére, hogy támadó posztokon még van mit 
tenni. Nagy teljesítménynek tartom a 3. 

(Folytatás a ¡5. oldalon) 
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„Faluházat" avattak 
Izsákfán 

(Folytatás az 1. oldalról) 

bővítést és a belsó* átalakítást a CELLÉP Kft . 
végezte - mint Farkas Zol tán a részönkor
mányzat vezetője mondja - kifogástalan m i 
nőségben. A munkálatok során kialakított 
több mint 100 négyzetméteres nagyteremhez 
egy 20 négyzetméteres színpadi rész csatla
kozik. A mintegy 120 személyt befogadó te
rem a közművelődést szolgálja majd. 

Az avatóbeszédet Makkos István polgár
mester mondta (képünkön). 

Az ünnepi műsorban fellépett a celldömöl
ki majoretle-csoport, az Egyházashetyci Nép
dalkör, a Kemenesaljái Néptánccsoport. Ta
rafás Ildikó pedig dalokat adott c lőgi tárkísé-
rettcl. Az ünnepségen Tungli Gyula, Izsákfa 
monográfiájának Összeállítója egy értékes fo
tóalbumot nyújtott át szülőfalujának. 

A műsort gulyásparti követte. 
Völgyi L. 

APRÓHIRDETÉS 
# Autószerelés gyorsan, • Szövegszerkesztést válla-

szakszerűen, olcsón! Scbesi, Sit- lok. Érdeklődni 8 és 17 óra 
ke. közölt a 420-459-cs tclcfonszá-

* mon. 

Nálunk ingyen hirdethet 
Augusztus végéig ö n ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új Keme

nesalja kéthetente megjelenő számaiban. Nem kell mást tennie, csak töltse 
ki az alábbi hirdetési bónuszt, és küldje cl szerkesztőségünk címére: Új 
Kemenesalja. Celldömölk, Szentháromság lér I . (9500). A borítékra kér
jük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket fogadjuk el 
ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott, eredeti bonuszon juttatnak 
el hozzánk, fénymásolatokat tehát ne küldjenek. 

Ez a legolcsóbb, mert ingyen van! 
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részérc 

készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöllek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.) 

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja 

A hirdetés feladója:. 

címe: 

• Kombucha-akció szeptem
ber 1-jéig Kcmenesmihályfán. 
Telefon: 434-072. 

* 
• Szobai W C , rokkantkocsi, 

járókeret eladó. Érdeklődni le

het a 
mon. 

421-891-es tclefonszá-

• Derbi-Savannah nagyon jó 
állapotban eladó. A 95/423-613-as 
telefonszámon lehet érdeklődni. 

Vezetői pályázat 
A Kemenesaljái Művelődési Központ (Celldömölk) pályázatot ír 

ki a TURINFORM IRODA vezetői álláshelyére. A pályázat feltételei: 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felsőfokú iskolai végzett
ség. Előnyt jelent: a szakirányú képesítés és gyakorlati idő, német 
és/vagy angol nyelvek valamilyen szintű ismerete. 

Pályázatot ír ki művelődésszervezői álláshelyre, melynek feltéte
lei: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felsőfokú iskolai vég
zettség. Előnyt jeleni: a szakirányú képesítés, gyakorlati idő. 

Mindkét álláshely betöltésénél előnyben részesülnek a város és 
vonzáskörzetéből jelentkezők. 

A pályázatokat önéletrajzzal együtt 1998. július 15-ig lehet be
nyújtani a Kemenesaljái Művelődési Központ igazgatójánál. 

Levélcím: Kemenesaljái Művelődési Központ, 9500 Celldömölk, 
dr. Géfin tér 1. 

Érdeklődni lehet a 95/420-037-es telefonon kedd, szerda, csütör
tök, péntek délelőtt 10 órától délután 2 óráig. 

VIDEOTECHNIKA 

- Celldömölkön a Sági u. 16 sz. alatt! 
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

TV - VIDEÓ - HIFI 
KAMERÁK. 
MIKROHULLÁMÚ SÜTÖK. 
COMPUTER MONITOROK 

szervizelése és javítása 
garanciával. 

dátum aláírás FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök 
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H A R M O N I A 
Három a kislány 

Ma Magyarországon a legelfo-
gadollabb az egy-, illelvc kétgyer
mekes családmodell. Nem volt ez 
mindig így. A század elején ínég 
minden család jobban örült a fiú
gyermek születésének. A fogam
zásgátló szerek elterjedésével az
tán végképp szabály ózható vá vált 
a tervezett gyermekek száma. 

Gyenneket szülni szép dolog. 
Két gyenneket vállalni még szebb 
dolog. Három gyermeket a világra 
hozni pedig már elég indok ahhoz, 
hogy megkérjük az édesanyái: 
mondja el, mi jut erről a szóról az 
eszébe: édesanya. 

- Először is a saját édesanyám, 
aki öt lányt neveli fel. Kél fiútest
vérem is volt, de ők nagyon korán, 
kisgyermek korukban meghaltak. 
Nagy családban nőt lem fel, termé
szetesnek lűnt, hogy én is több 
gyermeket vállaljak. Nagyon saj
nálom azokal a családokat, ahol a 
gyerek nem tudja, mi is az a test
véri szeretet. Ezt az érzést nem le
het pótolni semmivel, nem helyet
tesítheti még a megsokszorozott 
anyai szeretet sem. Persze amikor 
még csak terveztük a családot, ük
kor én egy kisfiút is szerettem vol
na. De amikor már harmadszor vá
lasztoltunk lánynevet, akkorra le
tétiem arról, hogy valaha is Balá
zsom legyen. 

Az anyaságra nem lehel igazán 
felkészülni. Még akkor sem, ha az 
ember megpróbál mindent megter
vezni, előre átgondolni. Anyává 
válni lehet csak. Amíg valaki ter
hes, addig örül a másállapotnak. A 
környezőié is kényezteti egy kicsit, 
és kinek ne esne jól egy kis meg
különböztetett odafigyelés. Aztán 
következik a szülés, ami mindenki
ben más és más nyomukat hagy. 
Abban biztos vagyok, hogy ez nem 
befolyásolja, ki hány gyermeket 
hoz a világra. Olt, a szülőágyon 
szinte mindenki megfogadja, hogy 
löbb gyermeket nem vállal. Aztán 

kihozzák a kis újszülütlet, a karód
ba fogod, és lassan elindul benned 
valami. A deformált fejecskéi már 
gömbölyűnek látja az anyai sze
med, a lila kis arcocska hamvas ró
zsaszínűnek tűnik. És egyszer csak 
elfog az aggodalom. Jaj, lesz e tej, 
ami ezt az éhes kis gyomrocskát 
jóllakatja? Jaj, nem sárgul-e be? 
Jaj, most meg olyan furcsán nyö
szörög, mi lehet a baja? És az ag
godalom megjelenésével már el is 
jutottunk az anyaság első érzései
hez. 

Ez az aggodalom aztán elkíséri 
az egész életünkéi, akármekkorák 
is a gyerekek. Folyton a gyerekek 
körül forog minden gondolatunk. 
A nap 24 órájában szolgálatban ál
lunk. Ideg szálaink még azt a kis 
neszt is érzékelik, amikor éjjel 
megmozdul, nyöszörög a kisba
bánk. Mosunk, főzünk, takarítunk, 
és mindennap kezdjük előröl. De 
ez mind semmi ahhoz képest, ami 
a szívünkben, lelkünkben játszódik 
le. A gondolataink mindig a gyere
kek, a család körül forognak. Egy 
nagy sakk-játszma az egész éle-
lünk. Be kell osztani úgy az időn
ket, hogy mindenkire - közel -
azonos időnk jusson. Általában mi 
tanulunk', játszunk a gyerekekkel. 
Nincsenek szabad pillanataink. 
Minden másodpercben másokra, a 
gyerekeinkre kell figyelnünk. Ez 
nem áldozat, dehogy! Csak éppen 
nincs megállás ebben sem. Az idő
beosztás nagymesterei vagyunk. 
És ebbe bele lehet fáradni. 

De a természet okos. Ahogy a 
gyerekek nőnek, úgy fárad lassan 
bele mindenki ebbe a mindennapos 
küzdelembe. Ezért kell - ha lehel 
- fiatalon gyermekei vállalni. 
Ahogy nőnek, önállósodnak a gye
rekek, úgy veszítjük mi el az ener
giánkat. Es ez így van jól. Az ő 
felnövekedésükkel mi lassan telje
sítjük anyai küldetésünk egy nagy 
részét. Bár a szülők nehezen fogad-

FíALAZSlNEG - BALAZS1NEG - BALAZSINEG - BALAZS1NEC 

A G R O E N - T A 
M E Z Ő G A Z D A S Á G I G É P A L K A T R É S Z S Z A K Ü Z L E T 

IFA, M T Z , ZETOR, T Z - 4 K , a lka t részek , c sapágyak , 
ékszíjak, a k k u m u l á t o r o k (PERION) 
GUMIKÖPENYEK (IFA, MTZ) 
B Á L A Z S I N E C K A P H A T Ó 
kis és nagytéte lben (kocka- és kö rbá l ákhoz ) 
Celldömölk, Ncmcsdöinölki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768 
Nyitva tartás: hélfőlől péntekig: 8-16 óráig. 
Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768 

B A L A Z S I N E G - B A L A Z S I N E G - B A L A Z S I N E G 

ják el az elszakadás első jeleit, a 
dolgoknak mégis csak ez a rendje. 

Hogy mi a szép az anyai hiva
tásban? Az, hogy a kiságyban le
hetetlenül fekvő kis élőlényből 
önállóan gondolkodó és cselekvő 
emberek lesznek a le segítséged
del. A sok átdolgozott napul, házi
munkával folytatott reménytelen 
küzdelmet feledteti, amikor esle a 
gyerekek ágya fölé hajolsz, és tik 
átölelik a nyakad. Jó illatú, pizsa
más puszit kapsz lőlük, s mintha 
nem is éreznéd olyan fáradtnak 

magad, örülsz minden kis apró 
megnyilvánulásuknak. Szépnek lá
tod a mozdulataikat, amelyet a ta
nító néni talán nem érlékel tökéle
tesnek. De te tudod, honnan indul
tak a suta mozdulatok, hogy lett 
abból hátrabukfenc. A gyerekünk 
minden pillanatában benne va
gyunk valamiképpen. Ez iszonyú 
nagy felelősség. Minden, amit le
szünk, a gyerekeinken keresztül 
megmérettetik, és mi azt szeret
nénk, ha soha nem találtatna 
könnyűnek... Németh Ibolya 

Hurrá, nyaralunk! (2.) 
Ha már seinmil nem tudunk belegyömöszölni éppen szétdurranni ké

szülő bőröndünkbe, még ne üljünk le elégedetten! Különösen ne, ha víz
partra készülünk. Nézzük ál házipalikánkat is, gondoljuk végig, mennyi 
veszély leselkedik ránk. Itl van például az áldotl napfény, amire annyira 
váriunk. Kötetnyi szakirodalom, rádió- és tv-műsor figyelmeztet bennünket 
az ultraibolya sugarak, az ózonlyuk veszélyeire. Tudjuk, hogy délelőtt 11 óra 
és délután 3 óra közöli nem ajánlatos kimenni a tűző napra. Mégsem lállam 
egyetlen fürdőhelyet sem, amelyik kiürüli volna ebben az időszakban. Nya
ralunk, napozunk léhát és bizony leégünk. Elpusztulnak ilyenkor bőrünk 
külső rétegének sejtjei és károsítják a bőr alatti kis vérereket. A leégés vál
tozna! az enyhe leégéslől a súlyos hólyagosodásig. Teendőink: hűisük le a 
bőn hideg zuhany alatt. Kenjük be bőrünket joghurttal, zsíros krémmel, 
testápoló folyadékkal. Használjunk fájdalomcsillapítót. A leégett területei óv
juk a napsütéstől, amíg a pirosság el nem múlik. 

Magyar Posta 

T I S Z T E L T 
ÜGYFELÜNK! 

Magyar Posta 
Részvénytársaság 
Soproni 
Igazgatósága 

JONA NYÁR! 
^ íjj Külföldi 
^^^ jyCl , utazást 

tervez? 

Valutáját megveheti, 
u t a s b i z t o s í t á s á t azonnal minden 
p o s t á n megköthet i ! 

Győr 1, Sopron 1, Mosonmagyaróvár 1, 
Szombathely 1 és Veszprém 1 postán 
azonnal, bármely más postán 
megrendelése alapján két nap múlva 
átveheti valutáját. 

B i z t o n s á g o s vá l tá s , 
kedvező" árfolyam —» Magyar Posta! 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
Az Új Kemenesalja önálló í rásuk soroza táva l emlékezik meg uz 

1848-49-es forradalom és s z a b a d s á g h a r c 150. év lord utójáról . 
Igyekszünk a lehető1 legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljai tör ténések felelevenítésével, a forradalmi és szabad¬
ságharcos események résztvevőinek, vezéra lak ja inak megidézésé-
vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű 
bemuta tásáva l h í r adások , tudósí tások fo rmá jában . 

Kérünk tehát mindenkit , különösen is Kemenesalja települé
seinek krónikása i t , küldjék el megemlékező í rása ika t . Biztatjuk 
továbbá a művelődési és okta tás i in tézmények , ra j tuk k ívül ter
mészetesen minden m á s szervezet vezetőit , kü ld jenek részletes 
programokat a megemlékezésekről és m á s eseményekrő l . Legyen 
ez az oldal egész éven á t , s j övőre is a s z a b a d s á g h a r c megidézé-
sének színtere . A Szerk. 

Egy gyerkőc szabadságharcos Nemesdómölkről 
A nagyrészt kéziratban maradt 

emlékezések és krónikák felje
gyeztek az 1848/49 esztendők if
jú nemzedékének, a diákhősök-
nck emlékezetre méltó tetteit is. 
Ezekről azonban nagyon ritkán 
esik szó, s a „hivatalos" történe
lemkönyvek is hallgatnak róluk, 
a tudós történészek is mellékes 
témának tartják ezt, amint az 
publikációikból kiderül. 

Hiteles feljegyzés van arról, 
hogy amikor Kossuth Szegeden 
1848. október 4-én híres honved-
toborzó gyűlését tartotta, a nem
zetőrök mellett gyerkőckatona-
századok is tisztelegtek előtte. 
Ezek a lelkes gycrkŐehonvédek 
valamennyien hazájukat és népü
ket szerető önkéntes diákifjak 
voltak, kikről alig esik szó, sőt 
emlékük a feledés homályába 
vész. Ahogy egy kemenesaljai 
származású múlt századi tudós 
irodalmárunk írja: „így volt, így 
lesz a világ, az emberiség díszét 
megtapodok neve trombitáltatik, 
a magát nemes tettre clszánóé 
porban marad." Igazsága ma is 
érvényes! 

Dicső hősünk, Széli József 

j MÁRVÁNY \ 

MUNKARUHA, 
CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaníterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járólapragasztók. 

Szeretettel várjuk 
\ . kedves l 
\ vásárlóinkat! \ t 

mellett emlékezzünk tehát egy 
gyerkőc diákhonvédre mi is ezút
tal, hiszen a ma élő nemzedékek 
közül aligha is tud bárki róla. Ki 
volt oV Egy másik nemzeti hősnek 
egyenesági leszármazottja: Dugo-
vlcs Miklós, a pápai bencés kis-
gimnáziuni utolsó éves diákja. 

A pápai bencés gimnázium ju 
bileumi emlékkönyvében a kö
vetkezőket olvassuk: Gimnáziu
munk több negyedik osztályos 
tanulója is katona szeretett volna 
lenni 1848 őszén. Mivel nem 
voltak akkor még 14 evesek, cs 
a felvételüket helyben. Pápán 
megtagadták, ezért Győrbe men
tek, ahol a katonai parancsnok
ság teljesítette kérésüket. Intéze
tünk növendékei közül három 
negyedik osztályosról tudjuk biz
tosiul, hogy a szabadságharcban 
részt vett: Berki Sándor, született 
Pápán. 15 éves; DUGOVICS 
MIKLÓS, született DÖMÜL-
KÖN, 15 éves; Horváth Lajos, 
született Sümegen, 14 éves. ők 
csaptak lel az 1848/49-iki iskolai 
évben honvédnek. 

Pápán a magyar történelem 
nagy tavaszán az egyik diáktanya 
kvártélyt adó háziasszonya így 
adta tudtul a deák úrfi aknák az 
egymást követő rohanó esemé
nyek lényegét: „...az a nagy hír 
újság, hogy Párisból elindult a 
szabadság, a rézpulika meg a n>-
furm miska. így mondták a jurá
tusok a Kaszinó előtt, jól odaíü-
Icltem én a beszédjükre, mert 
igen hevesen magyarázták egy
másnak; azl is mondta az egyik, 
hogy ezek lépnek a trónra!" H i 
teles adatok szerint március 16-
án reggel kilenc órakor már meg
érkezett a pozsonyi és pesti ese
mények híre, s mozgásba hozta 
az egész városi a tanuló ifjúság
gal együtt. „Megülénk a szent na
pot" - írja a tudósító, majd este: 
„Eljött a kilenc óra: a helybeli ta
nuló ifjúság az úgynevezett gróf 
útjáról megkezdő az ünnepi me
netet, a diákbanda és a dalegylct 
kíséretében; egy nagy gömbölyű 

lámpagolyó s három nagyobb lo
bogókkal, mcllyekcn »Egyenlő-
ség és Szabadsajló«. »Éljen Kos
suth Lajos«, »AddÍg élj, míg ha
zádnak élsz« feliratok gyújták 
még nagyobb lángra az úgyis égő 
kebleket. ... A dalegylct ajkain 
fölzengett a halhatatlan költőnek 
»Hazádnak rcndülctlenül« keblet 
rázó dala, éljenek vihara követ
kezett." 

Mivel azokban a napokban, 
hetekben és hónapokban az ifjú
ság volt az események hajtóereje, 
motorja, természetes következ
ménye volt ennek az is, hogy szí
vüknek meleg vére, s a lelkese
dés vitte őket a honvédzászlók 
alá. cs jelentkeztek katonának 
úgy a református kollégium, mint 
a bencés gimnázium diákjai. Ez 
utóbbiakat Halai koruk ellenére 
besorozták. 

Dugovics Miklós is csak 
ősszel töltötte bc a 15. életévet. 
A celldömölki katolikus plébánia 
kereszlclési anyakönyvében a 
következő adatokat olvashatjuk 
róla: Született 1833. november 
12-én. Neve: Nicolaus (= Mik
lós). Szülei: Dugovits 
Emcr(Ícus), (= Dugovits Imre) és 
Lechncr Barbara. Cath. (Katoli
kus). Nobilis (Nemes). Kereszt
szülők: Gyannalhy Joanncs 
(Gyarmathy János) és Francisca 
Helyei. Lakhely: NemesdÜmölk. 
Keresztelő lelkész: Berlholdus. 

Gyerkőc diákhonvédünk tehát 
éppen 165 évvel czelőtl születelt. 
És valóban Dugovics Titusz 
egyencsági leszármazottja. S va
jon nagy merészség kell alihoz, 
hogy kimondjuk: dicső ősének 
példáját követte, amikor hazájá
nak veszélyeztetőit szabadsága 
védelmére serdülő gyerekként 
ténylegesen ügy könyörögte bc 
magái a hazáját védő, oltalmazó 
honvédseregbe... 

Apja, Dugovics Imre 1821-
ben ürüküllc meg a leszármazási 
okmányokat és ezek közölt az I . 
Hunyadi Mátyástól kapott okle
velei is. Nagyapja, Dugovics M i 

hály még a Pozsony megyei Tej-
falun, a Mátyás királytól adomá
nyozott birtokon született, és on
nan való cl származásakor ezt zá
logba is adta. A család ezzel a 
nagyapával kerülhetett Nagysi-
monyiba, majd az apa került Nc-
mcsdömölkre, ki szintén Tejfalu
ban szülclctt. A családi oklevele
ket a nemesi összeírás során még 
a nagyapa. Dugovics Mihály mu
tatta bc Nagysimonyiban 1816-
ban, ezek között az I . Lipót csá
szártól kapóit (1674. Becs. au
gusztus 25.) címeres leírást is. Az 
édesapa, Dugovics Imre 1824-
ben Vas megyei esküdt, táblabí
ró, majd később a vármegye bű
nözőinek, betyárjainak félelme
tes és rettegett üldözője: pandur-
kapitány volt. 

Dugovics Miklós, a gyerkőc 
diákhonved példa lehet a mai if
júság számára magyarságtudat
ban, hazaszeretetben cs erkölcsi 
magatartásban egyaránt! A ko
máromi várban teljesített szolgá
latot. Későbbi sorsáról, mivel a 
család elszármazott Ncmcsdö-
mölkről Budapestre (Porkoláb), 
egyelőre semmit nem tudunk. 

Nagysimonyiban vajon van-e 
meg valaki, aki az itt maradt ro
konságból ennyi idő ulán tudna 
valami adatot?! Közölhetné! Ja
vasolnám az iskolák szániára. 
hogy a sokfajta ifjúsági csoport, 
sportkör, bármiféle egyesület 
venné fel és őrizné, hordozná vá
rosunk 1848-as diákhonvédjenek 
nevét a sokféle keservesen kiöt
lőt! fura név helyett. Emlékét 
megőrizni méltóképpen így le
helne! Nádasdy Lajos 

Kíváncsi rá, 
hogyan lehet 

ingyen hirdetni? 

Fordítson 
a 2. oldalra! 
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Emléksorok egy születésnapra 
Weöres Sándor az idén lenne 85 éves. Vas megyében , egy 

szép fa lucskában, Csöngén van egy hatalmas kert . Abban a 
bozótos kertben van egy kicsi ház ikó , melyben a pe t ró l eumlám
pa fényénél, é j szakánként í roga t ta gyönyörű írásai t egy sze
rény, kedves emberke, Weöres S á n d o r . Szép meseverseibÖl 
öszehoztam egy kis mesét , szeretett í rónk emlékére . 

Köszöntés 

Az Éjkirálynő elaltatta a Na
pot, rálcrítcltc sötét fátyolát, éj
szaka lett. Az író - Sándor bácsi 
- sietett a házikóba, vitte a fan
táziáját, álmodozását oda, hol a 
csend uralkodott. Azon az é j 
szakán a csendet elűzte a v i 
dámság, Sándor bácsinak ven
dégei érkeztek a mesék országá
ból. A meséinek szereplói jöttek 
születésnapot köszönteni. 

- Három görbe legényke, ró
ka rege róka, tojást lopott ebéd

re, róka rege róka. Boldog szü
letésnapot kíván a három görbe 
legényke, róka rege róka. 

Nagy hangon köszöntölte 
Sándor bácsit a két pletykázó 
asszony. Juli néni, Kati néni -
Ictye-pctyc-lcpctye! Jár a nyel
vük mini a rokka - lepetye. 

Megjött a Liba pék - te liba 
pék, gyere liba pék, a kenyér 
odaég. Hoztam meleg kenyeret 
- egyetek - gágogta a Liba 
pék. 

Messze hangzott a békakirály 
éneke: vízi várból dalol Ung k i 

rály, hallja kint sima rét az éne
két, lepke és fűszál. 

Fölcsendül a rigófütty: Ha a 
világ rigó lenne, kötényemből ó 
fütyülne. Éjjel, nappal szépen 
szólna, ha a világ rigó volna. 

Ha én rigó lennék, messze 
veled elrepülnék - válaszolta 
Sándor bácsi. 

Megjelent a Tündér - Bóbita. 
Bóbita, táncol, körben az angya
lok ülnek, bóka-hadak fuvoláz
nak, sáska-hadak hegedülnek. 

- Szép volt. tapsoltak a töb
biek. - Meg énekelj. Bóbita -
kérleltek! 

- Bóbita, Bóbita álmos. Elpi
hen őszi levélen, kél csiga őrzi az 
álmát, szunnyad az ág sünijében. 

Bóbita elaludt, mi is álmosak 
vagyunk - susogta a nádszál. 

- Elfáradtatok kedveskéim. 

Boldog vagyok, hogy eljöttetek 
születésnapomat ünnepelni. Le
gyetek továbbra is szépek. Liba 
pék, a kényéire vigyázz, ne 
égesd meg! Az aranypatkós lo
vaim mindnyájatokat visszare
pítenek a Meseországba. 

- Földobban két nagy ló -
kop-kop-kop - nyolc patkó. El 
száguldott a Száncsengő -
esing-ling - két nagy ló - kop-
kop-kop - nyolc patkó. 

A kis házikóban újra csend 
lelt. Az Álommanócska az író 
fülébe súgta: Barátom, közeleg 
a nappal, aludnod kell, hogy es
tere-éj szak ára pihenten írj szé
peket gyermekeknek és felnőt
teknek. 

írt is mindnyájunk gyönyörű
ségére. 

Varga Sarolta Budapest 

Petőfi iskolái 
Kitűnően sikerült, nagy érdeklődéssel kí

sért, a Petőfi-irodalomtudomány szániára is 
rendkívül hasznos konferenciát rendezett Pá
pánjúnius 6-án az Országos Petőfi Emlékbi
zottság és a Dunántúli Református Egyház
kerület Tudományos Gyűjteményei a fenti 
címmel. Az egésznapos konferencia ezúttal 
nem a Petőfi nevéről elnevezett iskolák kül
döttségeit gyűjtötte össze, hanem azokat az 
iskolákat hívták meg, amelyekben Petőfi ta
nuló volt. 

A konferenciát házigazdaként elsőnek 
Köntös László, a gyűjtemények igazgatója 
köszöntötte, majd utána dr. Kovács Zol tán , 
Pápa polgármestere. Megnyitotta és vezette 
dr. Praznovszky Mihály , az emlékbizottság 
elnöke. Az első előadást Székelyné Körösi 
Ilona tartolta Petőfi kecskeméti iskolája és 
tanítója címmel, s következtek sorban a töb
biek: dr. Fabiny Tibor „A pesti evangéliku
sok iskolájában", dr . Je lení ts Is tván „A pesti 

piaristák Petőfi korában", dr . Asztalos 
Is tván „Petőfi Sándor az aszódi diák". 
Csáky Károly „Petőfi és Selmecbánya", Ve
ress Zsuzsa „Petrovics Sándor a pápai diák
költő". 

Az előadásokból plasztikusan rajzolódolt a 
hallgatóság elé a korabeli iskolák mind
egyikének magas oktatási színvonala a taná
rok tudományos felkészültségének is tanúbi
zonyságaként; magyart, latint, németet tö
kéletes tudással adták tovább tanítványaik
nak. 

Az előadások nyomán végigkövethetlek a 
résztvevők Petőfi diákságának úlját Kecske
méttől Pápáig, s szinte átélhették az iskolába 
kerülő kisfiú érzékeny rcakcióilól a már fel
serdült, „kehes katonákéul" obsiiol kapott, 
sokat próbált ifjú lelkiséget formáló, hullám
zó élményekig. Ismerősebbek leltek a Petro
vics család belső és külső éleiéi mozgató, 
meghatározó események, s az eddig ismerte
ken kívül is volt lehetőség újat tanulni. Nem 
volt könnyű annak a kisfiúnak a kecskeméti 
magyar gyermekközösségből beleidomulni a 

pesli evangélikus iskola német és szláv kö
zösségébe, szellemiségébe, társadalmi szín
vonalába, ámbár csupán az első grammatista 
klasszisnak voll a növendéke. Innen átkerül
ve a piarista „ájtatos atyák" magyar szelle
miségű iskolaközösségébc még akkor is 
könnyebb lehetett számára a beilleszkedés, 
ha egy 196 fős osztályba került, s ebben a 
hatalmas tömegű osztályban éppen ő volt a 
legidősebb tanuló osztályismétlései miatt. A 
tanulók rangsorában - ahogyan akkor beso
rolták a diákságot - a 114 elégséges osztály
zatot nyert tanuló közölt a 108-ik. magyarból 
a 65-ik helyen volt. Pesti korszaka után 
Aszódra vilte az apja, majd következett Sel
mecbánya, s végül Pápa. 

A konferencia bezárása után a helyszínen 
a Református Galériában kiállítás nyílt A Pá
pai Református Kollégium és az 1848/49-cs 
forradalom és szabadságharc címmel. Ugyan
itt látható Somogyi Győző: 1848 katonái cí
mű kiállítása is. Megtekinthetők október 31-
ig (Fő u. 6.) 

Nádasdy Lajos 

B O R S I T S G Y U L A 
V A S - M Ű S Z A K I K E R E S K E D É S 

Celldömölk, Széchenyi u. 38. Tel . : 06-60/376-570 

- Vasanyagok (csövek, zártszclvények. lemezek stb.) 
- KerékpáraIkatrészek, BARUM-köpenyek 
- Villanyszerelési anyagok 
- Házlartásigép-alkatrészek (hűtő, centrifuga, mosógép, 

bojler alkatrészek) 
- Zárak, vasalások 
- Vízvezeték-szerelvények 
- PVC csövek-idomok 
- Esőcsatorna-áruk akciós áron! i £ 

SZOLID ÁRAKKAL 
VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! Lássuk azt a példát! - Vülyyi Lászlú ft'lvvtvlv az Apáczai Kiadó mafi'kVL-rse* 
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Ötvenéves az Országos Mentőszolgálat 

A celldömölki mentőállomás története (4.) 
1990-1998 

A 90-es évek talán legjelentő
sebb lépése az újabb gépjármű-
tfpusváltás. 

1991. szeptember 20-án meg
érkezett állomásunkra az első 
Toyota Hiace mentőgépkocsi, 
amiből azóta a negyedik fut. A 
Vas Megyei Mentésügyi Alapít
vány segítségével valamennyi 
futó kocsi felszerelése kibővült a 
helyszíni és transzport fájdalom
csillapítást lehetővé tevő Nilral-
gin gázclcggycl és a Dcmand-
szclcpcs inhalátorral, valamint a 
nyaki gerincsérülések rögzítésére 
szolgáló gyors és praktikus Stif-
ncck „gallérral". M i s mentőállo
mások és más szervezetek dolgo
zóival együtt 1991. augusztus 
19-én mi is részt vettünk a szom
bathelyi pápalátogatás egész
ségügyi biztosításában. 

Ujabb korszerűsítésekre került 
sor állomásunkon 1994 decem
berében. Az elavult olajkály
hákat korszerű gázfűtés váltotta 
fel, majd 1995 szeptemberében a 
régi rádióhálózatot egy új, 
Motorola típusú hálózat váltotta 
fel. Ezek a rádiók már alkalma
sak arra, hogy távolsági felada
tok eseten az egész ország terü
letén rá tudjunk állni az illetékes 
megye hullámhosszára, és azzal 
szükség esetén kapcsolatba lép
hessünk. 

Két évvel ezelőtt, 1996-ban 
vonult nyugdíjba Mar ton Pál fő-
ápoló bajtárs 34 évi, Tó th István 
garázsmcslcr bajtárs pedig 25 évi 
OMSZ-munkaviszony után. 
Marton bajtárs a főigazgató baj
társtól kapott elismerést „kiváló 
szakmai tevékenységéért". Tóth 
bajtárs a helyi önkormányzattól 
kapott elismerést a kórház cente
náriumi ünnepségen „települé
sünk egészségügyéért végzett át
lagon felüli munkájáért". Utóda
ik Németh László főápoló baj
társ és Somogyi Mihály garázs-
mester bajtárs lettek. 

A 90-es évek második fele - a 
nehéz gazdasági helyzet követ
kezményeként - negatív változá
sokat is hozott. Rövidebb-hosz-
szabb távú gépkocsi-leállításokra 
kényszerül lünk, ami állomásun
kat is érintette, majd 1997. április 
l-jén a - 89-ben fel fejlesztett -
szolgálatvezetői státusz teljes le
építésére került sor. Ezzel mi is 
beléptünk a „kulcsos mentőállo
mások" sorába. Ujabb pozití
vum, hogy 1997 februárjában az 

ország azon kilenc mentőállomá
sának egyike lettünk, ahol felau
tomata dcíibrillálor került ápolói 
kézbe. Ezzel a készülékkel meg
nőtt a hirtelen szívhalál állapotá
ban feltalált betegeink újraéleszt-
hetőségének esélye, bár az elmúlt 
egy évben történt háromszori 
használat után - sajnos - eredmé
nyes beavatkozásról még nem 
számolhatunk be. 

Szintén 1997-ben. május 3-án 
és 4-én házigazdái voltunk az ek
kor már 5 éves hagyományokkal 
rendelkező mentő- és vöröske
resztes napoknak. Május 3-án 
délután nyitottuk a rendezveny-
sorozalol egy közös kiállítással, 
amelyet ünnepi tudományos ülés 
követett, majd pedig a Brulschcr-
emlékérmek átadására került sor. 
Végül referátumok hangzottak 
el, ahol olyan jeles vendégek tar
tónak előadási, mint dr. Gübl Gá
bor főigazgató bajtárs, dr. Szabó 
Katalin bajtársnő, a Szervezési és 
Módszertani Osztály főorvosa, 
illetve dr. Puskás Tivadar bajtárs, 
megyénk vezető főorvosa. Május 
4-én, vasárnap délelőtt mentő-
gépkocsik szabadiéri bemutatá
sa, majd vöröskeresztes világna
pi megemlékezés voll a program, 
ahol dr. Rózsa György, a Magyar 
Vöröskereszt főtitkára mondott 
ünnepi beszédet és adott át kitün
tetéseket az aktivistáknak. Dél
után közös felvonulás, majd 

mentési bemutató következett, 
ahol az OMSZ egységen kívül 
részt vett az Állami Tűzoltóság, 
a MÁV helyi műszaki-mentő ala
kulata, a Polgári Védelem, illetve 
a Magyar Vöröskereszt műszaki-
mentő egysége dr. Göndöcs 
Zsigmond főorvos úr vezetésé
vel. 1 • 

Bizakodva a jövő pozitív vál
tozásaiban még mindig elmond
hatjuk, hogy állományunk egy jó 

Állományunk tagjai: 
Gulyás Gábor menlőápoló 
Homlok István menlőápoló 
Horváth István menlőápoló 
Mándli József mentőápoló 
Mihók Tamás mentőápoló 
Németh András mentőápoló 
Németh László mentőápoló 
Patakos Gusztáv menlőápoló 
Bozzay Károly 

mentőgépkocsi-vezető 
Karádi Zoltán 

mentőgépkocsi-vezető 
Kocsis Gyula 

mentőgépkocsi-vezető 
Somogyi Aladár 

mentőgépkocsi-vezető 
Somogyi Mihály 

mentőgépkocsi-vezető 
líj . Tóth István 

mentőgépkocsi-vezető 
Tomori Béláné gondnok 
Németh Imréné takarítónő 

kollektíva, nem a „vándormada
rak mentsvára". Valamennyi 
ápolónk szakképzett. Rend
szeresen részt veszünk minden 
adandó szakmai továbbképzé
sen. 

Fizclő- és ingyenes mozgó-
őrségeken, bemutatókon va
gyunk jelen. Alapfokú elsőse
gélynyújtó tanfolyamokon okta
tunk, illetve - felkérés eseten -
vizsgáztatunk. 

41 éves 23 év munkaviszony 
27 éves 8 év munkaviszony 
59 éves 34 év munkaviszony 
50 éves 27 év munkaviszony 
35 éves 16 év munkaviszony 
38 eves 20 cv munkaviszony 
49 éves 25 év munkaviszony 
55 éves 28 év munkaviszony 

50 éves 10 cv munkaviszony 

26 éves 5 év munkaviszony 

51 éves 25 év munkaviszony 

54 éves 29 cv munkaviszony 

44 éves 13 év munkaviszony 

21 éves 1 év munkaviszony 
34 eves 10 év munkaviszony 
51 éves 2 év munkaviszony 

Mlhúk Tamás 
mentóapolj 
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A megyei közgyűlés kitüntetettje: Oszkó Zoltán 
A márc ius i forradalom 150. évfordu

lója a lka lmából a Vas Megyei Közgyű
lés üt Kemenesal jái személyt tün te te t t 
k l . Ez alkalommal Oszkó Zol tán nyu
galmazott iskolaigazgatót mutat juk be 
olvasóinknak. Ő a „Vas Megye Közgyű
lésének az Ö n k o r m á n y z a t Szolgála táér t 
Ki tünte tő Oklevele és Emlékplake t t je 
Oktatás i Tagozat" elnevezésű k i tün te
tést vehette á t . 

Oszkó Zoltán 1929. november 22-én született 
Szombathelyen. Elemi iskoláit Hosszúpereszte-
gen kezdte. A 6. osztály befejezése után az Or
szágos Falusi Tehetségmentési Alap segítségé
vel Szombathelyre került a Premontrei Rendi 
Szent Norbert Gimnáziumba. A gimnázium el
végzése után Kőszegen folytatta tanulmányait 
az Állami Líceum és Tanítóképző Intézetben. A 
IV. osztály elvégzését követően Rábakelhelyre 
került, ahol az 1. és 3. összevont osztályt taní
totta. 1951 nyarán érettségi és képesítő vizsgát 
tett, majd Szentgotthárdon kezdett tanítani, az 
akkori fiúiskolában. Nem tanította végig még az 
első évet sem, behívták katonának Kiskunmaj-
sára. Leszerelése után Egyházashetyén kapott 
állást. Az akkor épülő kultúrotthon igazgatója 
lelt. Itt ismerte meg és vette feleségül Szálai 
Erzsébetet. Egy kislányuk született: Mariannc. 
Ezt követően - 1955-ben - Bobára került isko
laigazgatónak. 

Ekkor iratkozott be a Pécsi Pedagógiai Főis
kolára, magyar-történelem szakra. Később az 
ELTÉ-n szerzetl középiskolai tanári diplomái. 
Ilt kapcsolódott be igazán a tudományos mun
kába. Mód Aladár tanszékén tudományos, kuta
tási feladatukat kapott. Disszertációját ,.A köz
igazgatás és népképviselet fejlődése és ellent
mondásai" címmel írta meg. Ezi követően még 
öl évig dolgozott tudományos kutatóként. Ez 
idő alatt kapta meg igazgatói kinevezését a cell
dömölki „lányiskolába". Amikor az intézmény 
felvette Eötvös Loránd nevét, az avaló beszédet 
Mód Aladár, az ELTE tanszékvezető tanára 

mondta. Dr. Oszkó Zoltán közel 25 évig állt az 
intézmény élén. 

- Zoli bácsi, mit száll az elismeréshez? Ho
gyan fogalmazta meg magában, miért kapta va
lójában? 

- Meglepett és megnyugtatott az elismerés. 
Meglopott, hiszen nyugdíjazásom után hét évvel 
kaptam. De meg is nyugtatott. Én még a rend
szerváltás olőtli években dolgoztam. A kitünte
tési pedig az az önkormányzat adta, amely már 
az „új" időkben alakult, de mindenki láthatta, 
hogy én annak idején valóban Eölvös Loránd 
szollomében dolgoztain és maradandó dolgokat 
teremtettem. Jelen voltain a város oklatáspoliti-
kájában. Iskoláin szellemiségének, színvonalá
nak kialakításában jelentős szerepet vállaltain. 
Iskolánk országos hírnévre tetl szorl. Minden
nek kialakításában persze óriási szerepe volt 
azoknak a kollégáiinnak, tanáregyéniségeknek, 
akikkel együtt dolgoztam. A városért, a város 
közéletében is sokai dolgoztam. Még többet is 
tehettem volna, ha nem leitek volna gáncsosko-
dók, akik megnehezítették munkámat. 

- Melyek vállak azok az évek, amelyekre a 
legszívesebben emlékszik? 

- Az egyetemi évek alatt ismerkedtem meg 
Mód Aladárral, irányítása alatt kezdtem el a tu
domány fellegvárában, az ELTÉ-n kutató mun
kával foglalkozni, óriási lehetőséget kaptam ez
zel a kezembe. Védett iratokhoz férhettem hoz
zá, eredetiben olvashattam mindazt, ami inás 
számára rejtve maradt. Csodálatos élmény volt 
a tudomány sodrásába kerülve dolgozni. Szel
lemi élvezetet jelentett számomra a tanulás. A 
tanulás és a tanítás - ez lett életem két megha
tározó pontja. 25 évig tanítottam a munkásmoz
galom történetét. Ez idő alatt sok barátra tettein 
szert, akiket később sikerült megnyernem isko
lánk segítőtársainak. Ezeket a kitűnő kapcsola
tokat iskolánk javára fordítottam. Segítette 
munkámat az a inagas fokú továbbképzési rend
szer, melyből nagyon sokat tanultam, s amiben 
igen szívesen vettem részt. Évente egyszer -
Bozsokon - szakmai táborozáson vettünk részt. 
Minisztériumi, szakmai konzultációk, tapasz
talatcserék, tanfolyamok, közös felügyelői láto
gatások járultak hozzá szakmai fejlődésünkhöz. 

- Miiven a kapcsolata a mai Eötvös iskolá
val? 

- Fiatal, tehetséges embernek adtam át a sta
fétabotot: Rozinán Lászlónak. Úgy érzem, ab
ban a bizonyos „Eötvös-szellemben" viszi to
vább az intézményt, amelynek kialakításán 
annyit fáradoztunk. Rendszeresen járok vissza 
az iskolába, jó kapcsolatban vagyunk az igaz
gatóval. Minden rendezvényükre meghívnak, 
ami az iskolában történik. Minden évben a 
tanévzáró ünnepélyen adjuk át az úgynevezett 
„SZEGFŰ ALAPÍTVÁNY" díját. Ezzel a 
pénzösszeggel szerelnénk támogatni a tehetsé
ges, továbbtanulni akaró, de szerény anyagi kö
rülmények közöli élő gyerekeket. 

- Zoli bácsi, kívánunk még nagyon sok egész
ségben eltöltött évet! Kívánjuk, liogy sághegyi 
pincéjében még sokáig legyenek rendszeresek 
azok az összejövetelek, alwl egy-egy pohárka 
bor melleit barátaival elnosztalgiáznak. Mert e 
gazdag életút után van miről! 

Németh Ibolya 

„A mi galériánk" volt az utolsó 
Végéhez érkezet t az Apáczai Kiadó által meghirdetett verseny

sorozat. „A m i g a l é r i á n k " elnevezésű volt az utolsó forduló , mely 
lezárta a szeptember óta t a r t ó nemes versengést . 

Huszonöt csapat részvételével 
kezdődött az utolsó forduló, 
mely a képzőművészetek világá
ba hívta a gyerekeket. 

Az ország legkülönbözőbb 
pontjairól érkeztek azok a diá
kok, akik egész évben küldték a 
Szivárvány gyermekújságban 
megjelenő kérdésekre a helyes 
választ. A legjobb csapatokat 
hívták meg a kiadó munkatársai 
egy egész napos együttlétre és 
versenyre. 

A csapatok előzetes feladat
ként azt kapták, hogy hozzák ma
gukkal bármelyik műalkotás re
produkciója!, és mulassák bc azt 
egy percbe sűrítve. Nem volt 

könnyű dolga a gyerekeknek, hi 
szen rövid idő állt rendelkezésre 
mindahhoz, amiről órákig is tud
tak volna beszelni felkészültsé
gük alapján. 

Ezt követően feladatlapot kel
lett kitölteniük, ahol bizonyságot 
lehettek a képzőművészetekben 
és a népművészetben való jártas
ságukról. 

Amíg a zsűri kiértékelte a gye
rekek munkáját, addig a kis ver
senyzők együtt ebédeltek. Ma
radt idő egy kis fagyizásra és já
tékra is. Persze alig válla már 
mindenki a zsűri döntését; ami 
végül így hangzott: 

1. helyezett Szabadbatlyán 

csapata - jutalmuk 30 ezer fo
rint, 

2. helyezett Fábiánsebestyén 
csapata - jutalmuk 25 ezer fo
rint, 

3. helyezett Fehérvárcsurgó 
csapata - jutalmuk 20 ezer forint. 

Nem voll olyan gyerek, aki 
üres kézzel lávozott volna. Juta-
lomkünyvek és jelentős „vigasz
díjak" kerültek kiosztásra. 

4-10 helyezettek 10 000 forin-
lol. 11-20 helyezőitek 5000 fo
rintot. 21-25 helyezetlek 5000 
forintot, 

A kiadó tervei szerint jövőre 
folytatódik a verseny. Mindazok 
a gyerekek, akik szeretnének be
kapcsolódni, vagy újra játszani, 
figyeljék a szeptemberben meg
jelenő Szivárvány című gyerck-
újságol! N. I . 

Hivatali 
ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkormány

zata Polgármesteri Hivatala ügy
félfogadási rendje: hétfő: 9 órától 
11 óráig, kedd: ügyfélfogadás 
nincs. Szerda: 13 órától 16 óráig, 
csütörtök: 8 órától 11.30 óráig és 
13 órától 16 óráig, péntek: 9 órától 
11 óráig. 

* 

Minden hónap első csütörtö
kén 9 és 11 óra között Makkos 
István polgármester, minden hó
nap második csütörtökén 9 és 11 
óra közölt Tinin László alpolgár
mester, minden hónap harmadik 
csütörtökén 9 és 11 óra között 
Baranyai Att i láné dr. jegyző, 
minden hónap negyedik csütörtö
kén 9 és 11 óra között Enyinginé 
dr. Batár i Borbá la aljegyző tart 
fogadóórát a hivatalban. 
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Búcsúzás egy rendkívüli embertől 

A Gáyer Gyula Általános Is
kola nyugalmazott tanára, me
gyei szakfelügyelő, életének 72. 
évében elhunyt. 

A Kemenesmihályfán eltöltött 
¡1 tanév után került iskolánkba, 
illetve annak jogelődjébe. A pe
dagóguspályán eltöltött 43 esz
tendő alatt karizmatikus szemé
lyiségével, fiatalos lendületével 
törekedett az ismeretek átadá
sára. A tanításon túl megszer
zett pedagógiai tapasztala
taival, tanácsaival segítette a 
környék pedagógusait. Különö
sen nagy gondol fordított a hát-

Pataki Márton (1926-1998) 
rányos helyzetű, nehezen nevel
hető tanulók felzárkóztatására. 
Nevéhez kapcsolható a kisegítő 
iskola első osztályainak indí
tása. 

Nyugdíjazását követően sem 
szakadt el munkahelyétől, gyer
mek- és ifjúságvédelmi tevé
kenységet látott el. Vas Megye 
Közgyűlése kitüntetéssel jutal
mazta ezirányú munkásságát. 
Az igényes, esztétikus munkakö
rülmények megteremtésére tö
rekedett, ezzel is nevelve tanít
ványait. 

Az utolsó két esztendőben 

több-kevesebb rendszerességgel 
látogatta iskolánkat, vélemé
nyével, tanácsaival segített ben
nünket. A dinamizmus fénye 
egyre halványodott tekinteté
ben. Betegsége sem tudta elsza
kítani a pedagógiától. Életigen
lő magatartásával, a helyi saj
tóban gyermekneveléssel kap
csolatos írásaival próbálta a 
szülők gondjait könnyíteni. 

Rendkívüli ember távozott 
körünkből, de éleiének megraj
zolt jelei örökké élnek a tanítvá
nyokban, az iskolai környezet
ben. 

Tisztelettel köszönök el a ta
nítványok és kollégák nevében. 

Itukó István iskolaigazgató 

Pataki Már ton T a n á r Úr 
rendszeresen jelentetett meg pe
dagógiai írásokat az Új Keme
nesaljában. A legutolsót alább 
közöljük. A Szcrk. 

Öröm és bánat a bizonyítványosztás után 
Zoli szobájában vagyunk. Körülöttünk 

csend, kínos rend van. Az asztalon terítő van, 
rajta egy váza 3 szál virággal. Jobbra a fal 
mellett áll a könyvespolc sok könyvvel. A 
fiókban ízlésesen, frissen becsomagolt tan
könyvek, füzetek és íróeszközük láthatók. A 
szoba ablaka nagy, gyönyörű a kilátás, bősé
gesen világítja meg a szoba minden szegletét. 
A sok szép virág frissességet kölcsönöz a szo
bának. A tanuláshoz a fellélelek nagyon jól 
biztosítottak, s ezt Zoli bizonyítványa is hűen 
tükrözi. 

- Hogyan fogadták szüleid a bizo
nyítványt? 

-Nagyon boldogan. Kiiunó leltem. Szüle
im szemében örömkönnyek csillogtak. Édes
anyáin ünnepi kedvenc ebédemet varázsolta 
az asztalra. 

- Mi a titka a kitűnő eredményeidnek? 
- Szüleim megteremtik számomra a k i 

egyensúlyozott, nyugodt életrendet, a meghitt 
szeretettől átfűlött légkört. Sokat beszélget
nek, játszanak velem. Állandóan é r /cm a 
gondoskodásnak, a megértésnek a meleget, 
és bármikor nyugodtan fordulhatok minden 
adódó problémával szüleimhez, s így bizton
ságban lévőnek érzem magam. 

- Van neked egyáltalán szabadidőd a szó
rakozásra? 

- A kitűnőség nem jelenti a szobarabságot. 
Egy jól megszervezett napirend szerint élek. 
Ez szabályozza eletemet a felkeléstől a lefek
vésig, a szórakozásnak, a pihenésnek helyes 
váltakozását, kijelöli a házi feladatok elvég
zésének, a játéknak az idejét, a szabad leve
gőn feltétlenül eltöltendő időt slb. 

- Mindkét szülő dolgozik. Ki ellenőriz té
ged, hogy valóban eleget tettél-e tanulmányi 
kötelezettség edn ek? 

- A tanulmányi eredményeim igazolnak. 
Szüleim bíznak bennem. A tanulás számomra 
beidegzett szokássá vált. Apám és anyám is 
becsületesen dolgoznak ériem, a családért, s 
így a leghatározottabban követelik meg tőlem 
is, hogy az iskolában és otthon eleget tegyek 
tanulmányi kötelezettségeimnek. 

Zolit jól nevelik a szülei, jó példát lát a 
liszlcletludásra, a becsületes munkára, az 
őszinteségre, arra, hogy erős akarattal a saját 
erejéből igyekezzen célt elemi, mint ők a 
munkahelyen. 

Általános az a tapasztalat, hogy az iskolás 
gyermekek szüleinek jó része elégedetlen a 
tanulmányi eredményekkel. Jobb bizo
nyítványt, kedvezőbb osztályzatokat szeret
nének látni, s ezért sok mindent jutalommal, 
ígérgetéssel igyekeznek elemi a gyerme
keknél. Az ilyen gyermek hozzászokik, hogy 
üröméi nem a saját munkájának gyü
mölcsében lelje, nem a szülők dicséretében, 
hanem magában a jutalomban. Még kedve
zőtlenebb a helyzete a gyakran fenyített gyer
meknek, akinél a kényszerlanulásnak fő ru
gójává a büntetéstől való félelem válik. Fele
léskor szinte remeg, fél, hogy nem tudja tel
jesíteni szüleik elvárását. 

A szülőknek tudomásul kell venni, hogy a 
tanulók nagyobb része átlagos képességű, de 
nem kevés a gyenge képességű tanulók szá
ma sem. Ez utóbbiaktól nem lehet a maximu
mot követelni, ez a nevelésben igen káros. 
Nem lehet egy pehelysúlyú Öklözót egy ne
héz súlyúval ringbe küldeni. Az ilyen gyer
mekek akaratát, törekvéseit csak olyan cse
lekvések fejleszthetik, amelyeknek célja szá
mukra elérhető, nem haladja meg erejüket, 
képességüket, nem kíván tőlük lehetetlent. 
Lehet, hogy nekik egy közepes vagy elégsé
ges érdemjegyért sokkal több idői és energiát 
kell befektetni, mint a jobb képcsségűeknek 
az ötös osztályzatért. Az ilyen gyermekek 
számára a szeretet, a bizalom, a megértés és 
a türelem jó visszhangra talál. 

* 
Petivel az utcán találkoztam. Három tan

tárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Fáradt, 
ideges gyermek. Szívesen válaszolt iskolai 
munkájával kapcsolatos kérdéseimre. 

- Szüleid mit szóltak a bionyítványodhoz? 
-Semmit , nem törődnek vele. Magam sem 

kötődöm a családunkhoz, valahogyan nem 
érzem otthonomnak a helyet, ahol élek. Szü
leim hajtják a pénzt, idegesek, semmire sincs 

idejük. Én meg magamra maradva csak né
zem és nem értem, hogy mire jó ez. Hát én 
is a világon vagyok, miért nem törődnek ve
lem is egy keveset. Én nem vagyok felnőtt, 
nem pénzre, ruhára cs lakásra van elsősorban 
szükségem, hanem a szeretetre, meghitt be
szélgetésre, boldog, egymást megértő, szere
tő szülőkre. 

- Látom, jönnek a barátaid. Közülük több 
a felnőtt korú fiatal. Hová készültök? Szüleid 
azt sem tudják, hogy hol vagy. Vagy tudják? 

- Nem, nem hiányzom nekik. Jó csapat 
vagyunk, megértjük egymást. Tök jó velük 
cgyütl lenni. Látogatjuk a játéktermeket, bi
liárdozunk, diszkóba járunk. 

-De ehhez pénz is kell, honnan teremtitek 
elő? 

- Néhány barátom a szüleitől kapja a 
pénzt, így lávollétük ideje alatt megszabadul
nak kedvenc bandájuk hangos zenéjétől, kon
certjeitől. Én meg a reggeli és tízórai vásár
lásra szüleimtől kapott pénzt gyűjtügetem a 
szórakozásra. 

* 
A beszélgetésünk megszakadt, mert egy 

lármás, hangos kerékpáros csapat viharzott cl 
mellettünk, hogy hová is hajtanak, ők sem 
tudják. Miért menekülnek otthonukból? M i 
ért választanak maguknak „szülőképet" az ut
cai batidatagok, a gyerekkorú bűnelkövetők, 
vagy valamilyen élvezeti cikkhez, escllcg 
droghoz kötődő fiatalok közül, akik számuk
ra egyértelműen negatív példát adnak, hely
iden viselkedésmódot sajátíttatnak cl velük'/ 

K i a felelős ezekért 
a gyermekekért? 

Helytelenítek minden olyanfajta megfogal
mazást, amely szerint a nevelésért az iskolá
nak kell vállalni a felelősséget. A felnövekvő 
nemzedék nevelésének tényezői - a felneve
lendő gyermek mellett - a család és az iskola-
A gyermek az első nevelői ráhatásokat a 
Iádban kapja, s csak később társul a csalá 
az óvoda és az iskola. 

ii csa-
idhoz 
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óriási jelentőséggel bír - egy életre szól -
a szülők példája, nevelési felfogása a bonta
kozó értelmű* kicsiny gyermek élőjében. Ha 
jól nevelték, jó példát látott a tisztcletludásra, 
a becsületes munkára, az Őszinteségre, arra, 
hogy erős akarattal a saját erejéből igyekez
zen célt elérni, akkor ezzel a gyermekkel nem 
lesz probléma az iskolában, nem keseríti 
rossz bizonyítvánnyal szülei életét. 

Sajnos a mai szülők nagy részének a je l 
szava „Több legyen, jobb legyen neki, mint 
nekem volt". A folytonos rohanás, hajsza (fő
állás, másodállás, túlóra, kft. stb.) forgatagá
ban a nevelésre sajnos nem jut idő. A gyer
mekeknek mindent megadnak, ráaggatnak, s 
ezzel megnyugtatják magukat, a lelkiismere
tüket. Észre sem veszik, hogy a legl onlosabb-
tól fosztották meg őket, az igazi bensőséges 
szülő-gyermek kapcsolattól, amely nélkülöz
hetetlen a nevelés minden területén. A gyer
mek érzi ezt a feszült helyzetet, előbb-utóbb 
befelé fordulva igyekszik a családdal a kapcso
latot megszakítani, menekülésként az utcai ga
lerikbe verődik, mert tartozni akar valakihez. 

Mit tehet a szülő ilyenkor? 
Sokat. Váljék a gyermek beidegzett szoká

sává a tanulás. Az iskolába lépés pillanatától 
a leghatározottabban meg kell követelnünk 
tőle, hogy az iskolában és otthon eleget te
gyen tanulmányi kötelezettségének. 

Meg kell szüntetni a rendezetlen, zilált csa
ládi életkörülményeket, az állandó bizonyta
lanságot, az alkoholizmussal együtt járó ne
gatív érzelmi légkört, és a nem megfelelő 
anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatot, mert 
ezek mind-mind közvetlenül halnak a gyer
mek teslí-lclki fejlődésére. Fizikai és idegál
lapota hatással van az iskolai magatartására, 
tanulmányi teljesítményére is. Ezt hűen tük
rözi iskolai bizonyítványa is. Az ilyen sivár 
környezetben nevelkedő gyermekek szüleinek 
feltétlenül javaslom a napközis foglalkozást, 
ahol a szabályzóit helyes életrend, napirend, az 
otthoni tanulás módjának elsajátítása és gya
korlása, a szabadidő kulturált eltöltése ked
vezően befolyásolja a gyermeket, pozitívan 
kihat otthoni életrendjére, tevékenységére is. 

Tapasztalataim elszomorító tanulsága, 
hogy az iskolában sok a fáradt, ideges gyer
mek. Az okok köze tartozik a késő esti vagy 
éjjeli, válogatás nélküli tévézés is. Ne csodál
kozzunk tehát, ha egy-egy izgalmas (felnőt
teknek szánt) krimi után a gyermekek éjjel 
gyakran felriadnak, az iskolában nyugtala
nok, figyelmetlenek, mert a késői lefekvés 
miatl keveset alszanak. 

Elszomorító az is, hogy egyes gyerekek 
nem esznek reggelit vagy tízórait, meri a szü
lők állal a reggeli megvásárlására szánt pénzt 
cigarettára, játékaulomatákra vagy diszkóra 
gyűjtik. Csodálkozunk-e, ha egy éhes gyer
mek a tanórákon nyugtalan, rosszkedvű, in
gerlékeny és nem képes tartósan figyelni. Saj

nos a szülők egy részét nagyon nehéz meg
győzni kérésünk indokoltságáról, pedig ez is 
a jó bizonyítvány egyik függvénye. 

Az iskolának és a szülőknek egyaránt ér
deke, hogy kellő kapcsolat alakuljon ki kö
zöltük a közös cél, a helycsen végzett nevelés 
szolgálatára. 

Nem kevés azon szülők száma, akik igen 
kevéssé vagy egyáltalában nem törődnek 
gyermekeik tanulmányi előmenetelével, fej
lődésével. Akadnak olyanok is, akik azt sem 
tudják, hogy gyermekük melyik iskolában ta
nul, hányadik osztályba jár, vagy ki az osz
tály főn üke. 

Kérem a szülőket, tegyenek meg mindent 
a gyermekek eredményes tanulmányi előme
netele erdekeben. Látogassák szorgalmasan a 
fogadóórákat és szülői értekezleteket. Legye
nek segítői, együttműködő partnerei az isko
lának. 

Félreértés ne essék, a világért sem akarok 
általánosítani. A vészharang nem azt jelenti, 
hogy ég a ház, csupán azt, hogy szaporodnak 
benne a gyúlékony anyagok, s félő, hogy 
mindaddig nem tudunk ellene tenni, míg nem 
változik a helyes nevelési módszerünk, és 
családon belül nem jön létre a boldog, egy
mást megértő, szerető szülő-gyermek kapcso
lat, amely minden bizonnyal eredményesebb 
tanulást, jobb bizonyítványt és örömet bizto
sít Önök és gyermekeik számára. 

t Pataki Márton 
ny. tanár 

Szavalóverseny 
Ostffyasszonyfán 
a szabadságharc 

jegyében 
Három napos faluprog

ram nyitó akkordjaként ke
rült sor Ostffyasszonyfán az 
ütüdík alkalommal megren
dezett szavalóversenyre. A 
14 általános iskolából érke
zett tübb mint 70 versenyző 
három korcsoportban lépett 
a zsűri elé, amely 18 ver
senyzőt juttatott a döntőbe. 
A verseny a sárvári diákok 
sikerét hozta, a legtöbb díjat 
ők vihették haza. 

Az I . korcsoportban: 1. 
Drácz Lajos (Szl. László ka
tolikus iskola. Sárvár); 2. 
Pankaczi Andrea (Sárvár, 
Nádasdy); 3. Dicncs Balázs 
(Celldömölk, Eötvös). 

I I . korcsoport: 1. Gyurácz 
Andrea (Szombathely-
Olad); 2. Kazári Fruzsina 
(Sárvár, Gárdonyi); 3. Iker 
László (Sái-vár, Nádasdy). 

I I I . korcsoport: 1. Baga-
méri Ágnes (Sárvár, Ná
dasdy); 2. Jákli Nóra (Cscp-
reg); 3. Luif Hajnalka (Csep-
reg). 

V.L. 

A családi szeretet ünnepe 

Holla Lajos ós felesége, fíiizika néni május 2H-án esküdtül őrük hűseget egymásnak. Az ötven éves házassági 
évfordulót meghitt családi kűrben ünnepelték Keinenesmiliál)ián. Jelen voltak a terített asztalnál és a húz udvarán 
a boldogságban ov/tuzők: a három gyermek, a kilenc unoka és a négy dédunoka. I)J. Fotó: Hetényi László 
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KATICABOGÁR SZÜNIDEI IDŐTÖLTÉS 

Kedves Gyerekek! 
I t t a nyári szünet! Ugye t i is ezt a pillanatot vártátok már 

szeptember óta?! Hát elérkezett! Gondolom, jól elraktatok min
dent, ami a tanulásra emlékeztet: könyvet, füzetet. Higgyétek el, 
mi, felnőttek Is nagyon örülünk a vakációnak, hiszen megérde
meltétek a pihenést. Mégis arra kérlek benneteket: az olvasás 
örömeiről, a játékos lehetőségekről ne mondjatok le! Ezentúl itt, 
az ájság hasábjain minden számban találtok majd olyan olvas
nivalót és rejtvényeket, amelyeket csak nektek szánunk. Olvas
sátok el a feladatokat és próbáljátok megoldani őket, hiszen ér
tékesjuta lmak várnak rátok. Hogy mik ezek? Elolvashatjátok a 
feladatuk végén. 

Ez nem matematika! 

Hát akkor mi? 

Ezt nem lehet elfelejteni! (1. feladat) 
Lássuk hát az első feladatot! 
A main kívül még négy alkalommal ol

vashattok érdekes tudniva lóka t ebben a 
részben. Azután fogunk kérdéseket felten
n i , melyekre biztosan tudtok válaszolni, ha 
figyelmesen elolvassátok az a l ább iaka t . 
Tehá t ne felejtsétek: tegyétek el ezeket az 
újságokat , hogy ha meglá t já tok a kérdése

ket, biztosan jól tudjatok felelni r á juk . 
Azok, akik a helyes megoldást beküldik 
szerkesz tőségünkbe (Celldömölk, Szenthá
r o m s á g tér I . ) , könyvuta lványban része
sü lnek . 

Fö ldünkön Ausz t rá l i ában és Dél-Ameri
k á b a n élnek az úgynevezet t erszényes álla
tok. Nevüket onnan kap ták , hogy a nősté

nyek a hasuk al ján ta lá lha tó „e r szényben" 
hord ják és táp lá l ják kicsinyeiket. Ilyen 
állat például a kenguru. Farkuk hosszú, 
vastag, izmus. Há t só lába ik erős ugrálólá-
bak. 

Másik ilyen ál lat az erszényes medve 
vagy koalamaci. Nagyon válogatós fajta, 
csak az eukaliptuszfa rügyei t haj landó 
megenni. Kevésbé ismert „ rokonuk 1 * az 
erszényes vakond és az oposszum, vagy 
erszényes p a t k á n y . 

S2 

és 

téí 
tat 
ért 

Hét meghatározás, egy szó a megfejtés 
Most pedig a rejtvényfejtő gyerekek figyeljenek! Egy hagyomá

nyos rejtvényt láthattok itt. Akik sikercsen fejtik meg, függőlegesen 
egy szót fognak kapni, amit szintén érdemes beküldeni szerkesztősé

günkbe. A helyes megfejtési beküldők között ugyanis gyerekeknek 
szóló rejtvényfejtő*könyvet sorsolunk k i . Címünk: Celldömölk, Szent
háromság tér 1, Beküldési határidő július 25. 

Virágnév is, férfi név is 

Napszak 

Testvérek, Ők írták pl. a Holle anyó c. mesét 

Közlekedésrendészeti szabályok 

Erdély fejedelme a X V I I I . század elején 

Dal 

A „Siralomház" festője 

Mi lehetett az eleje? 
Szereted a meséket? Akkor légy segítségünkre! Peti régi mesekönyvet 

lapozgatott. Legnagyobb meglepetésére talált egy helyet, ahonnan hiány
zott egy lap. így csak a mese végét találta meg. Segíts Petinek kitalálni 
a történet elejét is! 

Most már öten voltak a kis házban. Mindenkinek megvolt a maga helye 
és feladata. A nyuszi a sarokba vackolta be magát, ő volt a kunyhó postása. 
Fürge lábacskáival gyorsan végigfutott az erdőn, és hozta-vitte a híreket. 
A kis rigó felszállt a gerendára, és ott töltötte az éjszakákat. Napközben 
mackó apó mellett serénykedett, mert a házon mindig volt javítani való. 
A medve esténként a ház közepére feküdt, s mivel a bundájú jó meleg volt, 
odabújt mellé az őzike is. Fontos feladata volt neki is, hiszen Ö ismerte 
legjobban az erdőt, így az élelemszerzésben nélkülözni sem tudták volna. 
A kutyus a küszöfx'in aludt, igaz nem valami mélyen. Nagyon is jól tudta. 
Itogy a ház és kis barátainak védelme fontos dolog. Egész éjjel őrködött, 
így aztán a többiek elnézték neki, ha napközben bizony néha elszunyókált. 

így éllek békességben, a kerek erdő közepében. 
Amennyiben kitaláltad a mese elejét, küldd el szerkesztőségünkbe 

legkésőbb július 25-éig! A legérdekesebb mesél megjeleli te tjük lapunk
ban. 

Kézműves tábor 
A Kemenesaljái Művelődési Központ kézműves t á b o r t szer

vez a nyári szünetben 1998. július 20-álól 24-cig. Azon 10-14 
éves gyermekek jelentkezését várják, akik érdeklődnek a népmú*-
vészel, a népmesék és a népdalok után. A foglalkozások délelőtt 
9 órakor kezdődnek és délután 4 óráig tartanak. A programok 
közöli található: fafaragás, gyöngyfűzés, tárgyak készítése termé
nyekből, néptánc, népdal, mondókák, népmesék tanulása, kirán
dulás, strandolás és mozilátogatás. 

A tábor helyszíne: a Kemenesaljái Művelődési Központ ter
mei. 

A t á b o r vezetője: Németh Gyula népi iparművész. 
Foglalkozásvezetők: 
Dr. Dora Józsefié - gyöngyfűzés. Vass Veronika - néptánc, 

népmesék, mondókák. Kovács Henrietta - tárgyak készítése csu
héból és terményekből, Németh Gyula -fafaragás. 

Részvételi d í j : 3000 forint , amely tartalmazza naponta az ebé
det, valamint a belépőjegyeket! 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
26/1998, (V. 27.) sz. rendelete a kommunális adóról 

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete (a to
vábbiakban: önkormányzat) a helyi adókról szóló, többször módosí
tott 1990. évi C törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekez
désében kapott felhatalmazás alapján az illetékességi területén kom
munális adót vezet be. 

Az adó célja 
M 

Az adó bevezetésének a célja a költségvetés pénzeszközeinek k i 
egészítése a helyi infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvé
delmi feladatok ellátására. 

Az önkormányzat a befizetett kommunális adót teljes egészében 
szennyvízcsatornahálózat-építésre fordítja. 

I. 

Magánszemélyek kommunális adója 
Adókötelezettség, az adó alanya 

2. § 

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az 
Önkormányzat illetékességi területén 

a) lakás, 
b) nem lakás céljára szolgáló építmények - kivéve az állattar táshoz 

és a növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, 
c) beépítetlen belterületi földrészlel közül a közművel ellátott épí

tésre alkalmas telek tulajdonjogával, illetve az ihgallanhyilván-
tartásba bejegyzett - a törvény 52. §-ának 3. pontja szerinti - vagyoni 
értékű" joggal (a továbbiakban együtt: tulajdon), 

d) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával 
rendelkezik. 

Az adókötelezet tség keletkezése és megszűnése 
3. § 

(1) Az adókötelezettség 
a) építménynél: 
- használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását kö

vető év első napján, 
- az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény 

esetében a tényleges használatbavételi követő év első napján, 
b) teleknél a földrészlet belterületté minősítéséi, illciőlcg az építési 

tilalom feloldását követő év első napján, 
c) lakásbérleti jog esetén a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő 

év első napján 
keletkezik. 
(2) Megszűnik az adókötelezettség 
a) építménynél: 
- az építmény megszűnése ebének utolsó napján, 
- az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a 

félév utolsó napján, 
b) teleknél: 
- a földterület külterületté minősítése, illetőleg beépítés esetén a 

[félév utolsó napján, 
- az építési tilalomnak az év első felében történi kihirdetése esetén 

a félév ulolsó napján, 
c) lakásbérletnél: 
- a jogviszony megszűnése évének utolsó napján, 
- a jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a 

félév ulolsó napján. 
(3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget 

nem érinti. 
Adómentesség 

4. § 
Mentes az adó alól 
a) - a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a ne

velési, oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség. 

- műemléképítmény, 
- az egyházak tulajdonában álló, nyilvános istentiszteletre szolgáló 

templom, imaház, a lelkész elhelyezésére szolgáló építmény, továbbá 
a szerzetesrendek esetében a rendház 

tulajdonosa (bérlője). 
b) Az építési tilalom alatt álló telek tulajdonosa a tilalom ideje 

alatt. 
c) Az építési telek a jogerős tulajdonjog bejegyzését követő év 

január 1-jélől számított 3 évig, ha ezen időszak alatt a beépítés meg
történik, 

d) garázs. 
Az adó m é r t é k e 

5. § 

(1) Az adó évi mértéke a 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott 
adótárgyanként 

- első adótárgy uíán, ha az lakás 4050 Ft 
- első adótárgy után, ha az nem lakás 1500 Ft 
- második és további adótárgyanként 750 Ft 
(2) Az első adótárgy meghatározásánál a 2. § a)-d) pontjaiban 

meghatározott adótárgyak közül az adómentesek figyelmen kívül ma
radnak. 

Kedvezmények 
6. § 

(1) Az egyébként járó adóból 750 Ft kedvezményt kap az az adó
alany, aki az előző év végéig a 60. életevét betöltötte. 

(2) A kiveteti adóból eltartottanként 150 Fl kedvezmény jár. Több 
adóalany esetén a kedvezmény a kivetett adó arányában adható meg. 

t (3) Kedvezményt csak lakás után lehet igénybe venni. 
(4) Kedvezményt az adóalany csak az állandóra bejelentett lakása 

után vehet igénybe. 
(5) A kedvezmény kiszámításánál az alábbi eljárási szabályok 

irányadók: 
aj Nyugdíjkorhat ári elért eltartod esetében az eltartottra jutó ked

vezmény az adótárgyra (lakásra) vonatkozó adó egészéből kerül el
számolásra. 

b) Többféle kedvezményre való jogosultság esetén a kedvezmé
nyek az adótárgyra (lakásra) vonatkozó egészéből számíthatók le. 

(6) A kommunális beruházást, illetve befizetést teljesítő adóalany 
az e célra ráfordított összeg erejéig maximum 5 évig adókedvezmény
ben részesül azon adótárgya után, amelynek érdekében a kommunális 
beruházás, illetve befizetés felmerült, 

A fenti kedvezmény lakás uián maximum évi 1500 Ft erejéig ve-
helő figyelembe. 

(7) Nem számolható el külön kedvezmény abban az esetben, ha a 
magánszemély vállalkozó a (6) bekezdésben foglalt befizetést, illetve 
ráfordítási költségként elszámolta. 

(8) A (6) bekezdésben megjelöli kedvezmény a befizetést, ráfordí
tást követő év január l-jétől érvényesíthető. 

Az adó mérséklése , elengedése 
7. § 

(1) Az adózó, illetve az 1990. évi X C I . törvény (a továbbiakban: 
Ar.) 25. §-ának (2) bekezdése alapján az adó megfizetésére kötelezett 
személy átmeneti, neki fel nem róható fizetési nehézsége esetén fize
tési halasztást, részlel fizetést kérhet. Az adóhatóság akár pótlékköte
les, akár pótlékmentes fizetési halasztást, részletfizetést engedélyez
het, ha a fizetésre kötelezeti igazolja, vagy valószínűsíti, hogy az adó 
azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és 
szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést 
jelentene. 

(2) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő 

(Folytatás a ¡2. oldaton) 
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- esedékessé vált, de még meg nem fizetett - adótartozást, a bírságot, 
a pótlékot mérsékelheti vagy elengedheti, ha megfizetése az adózó, 
valamint az adó megfizetésére kötelezett más személy és a vele együtt 
é lé közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

(3) A (2) és (3) bekezdésben említett méltányossági kérelem elbí
rálását megelőzően az adóhatóság a kérelemben felhozott indokok 
igazolására szólítja fel az adózót, és a szociális körülmények feltárása 
érdekében köteles kikérni az önkormányzat szociálpolitikai bizottsá
ga, valamint a részönkormányzatok javaslalát. (A javaslatol az ira
tokhoz csatolni kell.) 

(4) Mérsékelhető a lakás után megállapított kommunális adó, 
amennyiben a lakás tartósan üresen áll. 

Év közben bekövetkező üresedés esetén az ingatlan tulajdonosa 
köteles az üresedést 15 napon belül bejelenteni az adóhatóságnak. A 
mérséklés az üresedés napjától időarányosan esedékes. Késedelmes 
bejelentés esetén az adót csak 15 napra Visszamenőleges kezdettel 
lehet mérsékelni. 

(5) Tartósan üresnek tekinthető az a lakás, melyet bizonyíthatóan 
legalább 3 hónapig nem laknak, illetve használnak. 

(6) A (4) bekezdésben megnyílt mérséklési lehetőség a lakás ulán 
kivetett adóból maximum 2200 Ft-ig terjedhet. 

Bejelentési kötelezettség 

(1) Az adózó az adókötelezettséget annak keletkezésétől számítolt 
15 napon belül köteles az adóhatóságnak bejelenteni. 

A bejelentést az e célra szolgáló nyomtatványon, írásban kell meg
tenni. 

(2) Az adózó bevallás benyújtásával jelenti be az adókötelezettség 
keletkezését, s nem kell újabb adóbevallást tennie mindaddig, amíg 
az adót érintő változás nem következett be. 

(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változásról az adóévet 
követő 15 napon belül az előírt nyomtatványon tájékoztatnia kell az 
adóhatóságot. 

Az adó megfizetése 
9. § 

Az adót félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-
ig, illetve szeptember 15-ig kell az önkormányzat adószámiájára meg
fizetni. 

n. 
Vállalkozók kommunális adója 

Adókötelezet tség, az adó alanya 
10. § 

(1) Kommunális adókötelezettség terheli a (2) bekezdésben meg
határozott vállalkozót, függetlenül a 2. § alapján egyébként fennálló 
adókötelezettségtől. 

(2) E rendelet alkalmazásában vállalkozó: a gazdasági tevékenysé
get saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen 
végző 

a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, 
b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatályba lépését megelő

zőjogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő 
magánszemély, valamint a jogi személy részlegét, szerződéses rend
szerben üzemeltető magánszemély, 

c) mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást vég
ző magánszemély, 

d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alap
ján vállalkozói igazolványhoz nem külön tevékenységet folytató ma
gánszemély, 

e) jogi személy, 
0 egyéb szervezet. 
(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany 

székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormány
zat illetékességi területén. 

Adómentesség 
11. § 

(1) Személyes adómentességet élveznek 
a) a települési önkormányzat, 
b) az önkormányzati társulás, 
c) a települési önkormányzat intézményei. 
(2) A munkahelyteremtő lehelőségeket biztosító vállalkozás létre

jöttél követő 1 évig az új munkahelyhez kapcsolódó konkrét létszám 
után. 

(3) A vállalkozó az, általa foglalkoztatott megváltozott munkaké
pességű személyek átlagos létszáma után teljes mentességben része
sül. 

(4) A (2) bekezdésben járó mentesség nem adható azon vállalko
zónak, aki szeszesital és dohányáru forgalmazásával foglalkozik. 

(5) Mentes a kommunális adó megfizetése alól az egyszemélyes, 
még besegítő családtagot sem alkalmazó, nyugdíjkorhatáron felüli 
nyugdíjas vállalkozó. 

Az a d ó alapja 
12. § 

Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területén működő adó
alany állal helyben foglalkoztatott személyek (tulajdonosok, alkalma
zottak, tagok stb.) korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 

Az adó m é r t é k e 
13. § 

(1) Az adó évi mértéke a 12. § alapján számított létszámra vetítve 
2000 Ft/fő. 

(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi 
mellékének időarányos részéi - a 18. § (8) bekezdésében foglaltak 
szerint - kell számításba venni. 

Adókedvezmények 
14. § 

(1) A tevékenységet kezdő vállalkozót a 11. § (2) bekezdésben 
kapotl mentesség lejárta után további 1 évig 50% adókedvezmény 
illeti meg. 

(2) Az alábbi tevékenységi körben működő vállalkozó az évi kom
munális adója 50%-át köteles megfizetni: 

- szociális ellátásra irányuló tevékenységből a szociális gondozás 
és cllálás (SZTJ 818-2) 

- oktalási ellátásra irányuló levékenység (SZTJ 819) 
- kommunális ellátásra irányuló tcvckcnyséből 
(SZTJ 714-21) köztisztaság 
(SZTJ 714-22) településtisztaság 
(SZTJ 714-23) parkosítás, zöldterületek fenntartása. 
(3) Azon vállalkozó, aki az adóztatást megelőző év december 31-

állagos állományi létszámához képest 
- létszámát megtartja: 10% 
- 10% terjedő" mértékű új munkahelyet hoz létre: 20% 
- 10% feletti mértékű új munkahelyet hoz létre: 30% 
adókedvezményre jogosult. 
(4) A (2) és (3) bekezdésben felsorolt kedvezmények alapja az (1) 

bekezdésben érvényesített kedvezményekkel csökkentett adó. 
(5) Kedvezmény nem adható azon vállalkozónak, aki szeszesital 

vagy dohányáru forgalmazásával foglalkozik. 
(6) Kezdő vállalkozónak (vállalkozásnak) minősül az a vállalkozás, 

amelynek alapítója (alapítói) között nincs olyan természetes vagy jogi 
személy, amely végzi vagy az új vállalkozás megindítása előtt 
közvetlenül végezte az új vállalkozás tevékenységi körének valame
lyikét. 

Amennyiben a vállalkozó tevékenységét a 14. § ( l ) - (2 ) bekezdése 
szerinti kedvezmény igénybevételétől számítottan 3 éven belül - sú
lyos egészségkárosodás, rokkantság, nyugdíjazás vagy haláleset ki
vételével -megszünte t i , az igénybe veti kedvezmény idejére járó adót 
15 napon belül köteles megfizetni. 

Fizetési ha lasz tás , részletfizetés engedélyezése 
16. § 

(1) Az adózó neki fel nem róható fizetési nehézsége esetén fizetési 
halasztási, részletfizetést kérhet. A halasztás vagy részletfizetés akkor 

lé 
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engedélyezhető, ha az adózó igazolja, hogy fizetési nehézsége átme
neti, és úgy járt cl , ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. 

(2) A fizetési halasztás vagy a részletfizetés engedélyezése esetén 
az Ar. 67. §-ának (1) bekezdése szerinti késedelmi pótlékot kell 
fizetni. Az adóhatóság kivételes méltánylást érdemlő körülmény ese
tén a határozatban a késedelmi pótlékot mérsékelheti vagy elenged
heti. 

(3) Adópóllék elengedése és mérséklése csak az adótartozás meg
fizetése után kérhető. 

(4) Adópótlék mérséklése, illetve elengedése tárgyában hozott dön
tését megelőzően az önkonnányzat jegyzője 

- 100-500 E Ft értékig a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, 
- 500 E Ft felett a képviselő-testület 
állásfoglalását, véleményét köteles kikérni. 

Bejelentési kötelezettség 
17. § 

(1) A vállalkozó az adókötelezettséget, illetve az adóköteles bevé
telszerző tevékenységet annak keletkezésétől (a tevékenység megkez
désétől) számítolt 15 napon belül az adóhatóságnak bejelenti (beje
lentkezés). 

A bejelentést az e célra szolgáló nyomtatványon írásban kell meg
tenni. 

(2) A vállalkozónak, ha az adóévben alakult vagy adókötelezettsé
ge az adóévben keletkezett, és ha ezt az adóját megállapító törvény 
előírja, az (1) bekezdésben foglalt bejelentéssel egyidejűleg az adó
hatóságnak az adóévben várható adóját is bejelenti. 

Az adóelőleg megál lapí tása és az a d ó megfizetése 

18. § 

(1) Az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni 
(Önadózás). A bevallást az adóévet követő május 31-ig kell az adó
hatóságnak benyújtani. 

(2) A vállalkozó kommunális adó fizetési kötelezettségének telje
sítése érdekében - a (7) bekezdésben foglallak kivételével - adóelő
leget köteles befizclni. 

(3) Az adóelőleg alapja az adóévet közvetlenül megelőző év kor
rigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 

(4) Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál 
a megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész évre 
számítolt összege az adóelőleg. 

(5) A tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál az adó
előleg az adóévre bejelenteti várható adó összege. 

(6) Az adóelőleg a (3)-(5) bekezdés szerint számított alapnak a 13. 
§ (1) bekezdése szerinti mértékkel számított Összege. 

(7) Ha a vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn a teljes évben, 
az adó, illetve az adóelőleg megállapításához az egy főre meghatáro
zott évi adómérték egy hónapra cső hányadát szorozni kell a korrigált 
átlagos statisztikai állományi létszámmal és az adókötelezettség hó
napjainak számával. Ennek sorári minden megkezdett hónap egész 
hónapnak számít. 

(8) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre 
emelkedéséig a (3) és (4) bekezdésben említett vállalkozó az adóelő
legét az előző fizetési meghagyás alapján fizeti. 

(9) A vállalkozónak az adóelőleget félévi egyenlő részletekben az 
adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell az ör&ormányzat 
adószámlájára megfizetni. A vállalkozónak a helyi kommunális adó
előleget a várható éves fizetendő adó 90%-ának megfelelő összegre 
az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie. 

Z á r ó rendelkezések 

19. § 

(1) Ez a rendcici kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) Ezzel egyidejűleg a 11/1995. ( I I I . 1.) sz., a 39/1995. ( X I I . 20.) 

sz., a 41/1996. ( X I I . 18.) sz., a 9/1997. ( I I . 19.) sz., valamint a 
36/1997. ( X I I . 17.) sz. rendelettel módosított 31/1993. ( X I I . 15.) sz. 
rendelet hatályát veszti. 

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben a 
Hlv. , valamint az Ar. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Celldömölk. 1998. május 27. 

Baranyai Atti láné dr. 
jegyző 

Mukkos Is tván 
polgármester 

Központi orvosi ügyelet 
C í m : Cson tvá ry -pa t ika • Telefon: 95/423-742 
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Tompa Kálmánná 
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Horváth Kalalin 
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24. péntek 
25. szombat 
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Dr. Gayer Tatjána 
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S Z A K R E N D E L E S E K 

Szemészet 

Vezetője: dr. Gá t i l iva alorvos, szemész szakorvos. 
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig. 
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 

Psychiá t r la 

Vezetője: dr. Tó th Katalin psychiátcr adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 órá ig 
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbkép

zés miatt a rendelés szünetel.) 

Bőrgyógyászat 

Vezetője: dr. Molná r I ldikó bőrgyógyász adjunktus 
Rendelés ideje: Hétfő 8-14 óráig 

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 
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^ SPORT <i> eredmények - események > SPORT | 
M ^ m i l l J l t J l l J l L l t f ^ ^ 

Mérkőzésről mérkőzésre 
Magyar kupa 

A CVSE-Antók Nyomda labdarúgócsapata a negyedik fordulóban kap
csolódott be a Vas megyei Magyar Kupa selejtezd mérkőzések sorozatába. 
Az első két találkozót a megyei I I . osztályban szereplő csapatok ellen 
játszotta Szelcstén. illetve pályabeliltás miatt a Kőszeget kiverő Gencs-
apáti ellen Celldömölkön. A szelesteiek ellen 4-0-ra, míg a gencsiek ellen 
3-0-ra győztek. A harmadik mérkőzésen az NB II-ben 10. helyen végzett 
Sárvári FC ellen kellett bizonyítani. 

CVSE-Antók Nyomda-Sárvár i FC 1-2 (1-0) 
Celldömölk. 1000 néző. Vezette: Szarka Sándor (Szombathely), pj. 

Horváth Gy., Tuczai 
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári, Bodor, Stiber - Elekes, Do

hány, Bognár, Lengyel - Pécz, Orsós. Edző: Sebestyén Attila. 
Sárvár: Simon - Hatvani, Radics, Horváth, Koller - Dcsits, Ádám, 

Marius, Joó - Fülöp, Szőke. Edző. Pintér Attila. 
Csere: Desits helyett Koronczai az 52. p.. Orsós helyett Cserna a 69., 

Bodor helyett Nyári a 85., Fülöp helyett Tóth a 87. percben. 
Sárga lap: Joó szabálytalan szerelésért a 29., Stiber kezezésért a 38., 

Dobány kezezésért a 40., Csákvári szabálytalan szerelésért a 74. percben. 
Kiállítás: Joó utánrúgásért a 68. percben. 
Keserű szájízzel vette tudomásul a közönség, hogy le kellett mondani 

a továbbjutásról. Pedig közel állt ehhez a cetli csapat, hiszen döntetlen 
esetében is ők jutottak volna tovább, de engedték kiénekelni a szájuktól 
a sajtot, amihez igyekezett jól „hegedülni" Szarka játékvezető, és asszisz
tens társai is jól „kontráztak". Elsődlegesen azonban csatáraink gólképle-
lenségének köszönhető a vereség. 

NB III-as bajnoki mérkőzés 
CVSE-Antók Nyomda-Petöháza Cukorgyári SE 1-0 (1-0) 
Celldömölk, 1000 néző. Vezette: Kovács Zsigmond (Nagykanizsa), pj. 

Varga, Káinán 
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári, Bodor, Stiber - Elekes, Do

bány, Bognár, Lengyel - Pécz, Orsós. Edző: Sebestyén Attila. 
Petőháza: Takács - Polgár, Szabó, Csonka, Prciner - Fűzi, Tóth, Erdős, 

Rádler - Radics, Horváth K. Edző: Pánczél Sándor. 
Csere: Pécz helyett a szünetben Csertán, Fűzi helyett Stckovics a 68., 

Lengyel helyett Molnár a 71., Tóth helyett Bencze a 73., Orsós helyett 
Nagy I . és Rádler helyeit Horváth G. a 78. percben. 

Sárga lap: Stiber kezezésért a 32. Elekes kezezésért az 50., Szabó 
lerántásért a 78., Polgár lerántásért a 84., Bodor lerántásért a 87., Csákvári 
labdaelrúgásérl a 89. percben. 

Szögletarány: 4:4 (1:3) 
Szentgyörgyi József, a celli csapat pályaedzóje: Veretlenül szeretnénk 

zárni a tavaszi szezont, ezért biztos hazai győzelmet várok. 
5. perc: Csak a kapufát találták cl a celliek. Dobány, Bodor, Elekes a 

labda útja, az utóbbi játékos mesterien ívelt a kapu elé, az érkező Orsós 
közelről a jobb kapufára emelt. 

13. perc: Győrvári szerzett az ellenfél-bedobásból labdát, néhány mé
tert vezette, majd nagyszerűen indította középen Orsóst, akinek jobb alsó 
sarokba tartó lövése centiméterekkel kerülte el a kaput. 

15. perc: A vendégek első támadását látványos becsúszó szereléssel 
tisztázta Gydrvári. Radics a félpályáról indult a bal szélen a celli kapura, 
szépen játszotta át a keresztező Csákvárit, s már a 16-oson belül járt, és 
csak a kapussal állt szemben, amikor a fiatal Győrvári becsúszva szerelte 
a gólhelyzetben lévő csatárt. Jutalma megérdemelt taps volt. 

20. perc: Lengyel Orsóshoz fejelt, aki Elekest indította, de a középpá
lyás jól eltalált lövése a bal felső saroknál vágódott ki a kapufáról az 
alapvonalon túlra. 

37. perc: Megszületett a mérkőzés egyetlen gólja. Elekes a jobb oldali 
partvonal mellől küldte át a bal szélre Lengyelhez a labdát, aki a szöglet
zászlótól játszotta azt vissza Pécznek. Pécz jól látta, hogy Elekes érkezik 
a jobb oldalon, szépen ívelte fejre a labdát, amit Elekes az ötös sarkáról 
okosan a kapus fölött az ellenkező sarokba fejelt (1-0). 

39. perc: Harmadszor is csak a kapufán csattant a labda. Pécz szerzett 
Polgártól labdát. Lengyelhez továbbított, aki az alapvonalról visszajátszott 
Péczhez, de ő az érkező Elekesnek engedte át a lövés lehetőségét. Elekes 
16 méterről futtából óriási erővel a jobb kapufát találta telibe. 

Szünetben Lang Ferenc, az NB III-as versenybizottság titkára és Len
gyel Antal, a Vas megyei LSZ főtitkára adta át a második helyen végzett 
ifjúsági csapatnak az ezüstérmeket és a szövetségi bajnoki ezüstserleget. 

57. perc: Bognár 30 méterről váratlan lövést engedett meg a kapura, 
de a léc alá tartó labdát Takács bravúrral ütötte szögletre. 

66. perc: Cserián tette a bal oldalon feltűnő Lengyel elé a labdát, akinek 
az ötös sarkáról leadott, bal sarokba tartó lövését ugyancsak Takács kapus 
ütötte ki szép vetődéssel. A labdát Csertán szerezte vissza, akit azonban 
Szabó földhöz teremtett, de Kovács játékvezető nem ítélt 1 l-est. 

84. perc: Molnárt a kapulól 22 méterre Polgár lerántotta. A szabadrú
gást Csákvári végezte el, lövését Takács a bal sarokból ütötte k i . Dobány 
hal méterre a kaputól ismételhetett, de nem jól találta el a labdát, s így az 
magasan a kapu fölött hagyta el a játékteret. 

89. perc: Nagy Zoltán igazolhatta, hogy lelkiismeretesen készült min
den mérkőzésre, még akkor is, ha csak azt a kispadról nézte hosszú 
heteken keresztül. Erdős magasan kapu elé ívelt szabadrúgására jött ki 
Zoli jó érzékkel és lisztázolt magabiztosan a gólra éhes vendegek elől. 

A mérkőzés végén megszólaló sípszó azt jelenlétié, hogy sikerült ve-
reilenül befejezni a lavaszi idényt a celldömölki kék-sárgáknak. Jogosan 
csattant fel a közönség vastapsa és köszönte meg a játékosoknak a kitűnő 
szereplést. A hangosbeszélő közölte, hogy a CVSE-Anlók Nyomda a 
harmadik helyet szerezte meg a bajnokságban. Kár, hogy a vezetők meg
fosztották a közönségei az érem áladásától, s nem engedték, hogy a szur
kolók együtt örüljenek a bronzéremnek a csapattal. A mérkőzésen Bodor, 
Elekes, Gyórvári, Csákvári és Bognár játéka emelkedett k i . 

ELŐMÉRKŐZÉS: CVSE-Anlók Nyomda ifj. - Pelőháza ifj . 5-1 (3-1). 
CVSE: BARÁTH (BÍRÓ) - MÓROCZ T. - SOMOGYI. NAGY (BAL-
HÁSI), MÓROCZ R. (KÖVESDI) - VASS (MAJOR), SZABÓ SZ. (SE
BESTYÉN). SZABÓ L.. SZABÓ M . - CSŐRE, NYÁRI. Edző: Boz-
nánszky Gábor. Az ifjúsági csapatnak már a döntetlen is az ezüstérmet 
jelentette volna, de jó játékkal biztos győzelmet aratlak. Góllövő: Csőre 
(2), Nyári, Szabó L., Szabó M . - tim -

Az 1997-98. évi NB III-as bajnokságok 
végeredménye 

Felnőtt 
1. Szentgotthárd 30 21 6 3 64-21 69 
2. Csorna 30 20 5 5 53-29 65 
3. Celldömölk 30 18 9 3 60-25 63 
4. Léhény 30 16 6 8 63-39 54 
5. Tihany 30 16 6 8 62-42 54 
6. Potőháza 30 15 7 8 51-26 52 
7. Herend 30 13 8 9 42-32 47 
8. Répcehik 30 12 9 9 45-39 45 
9. Sopron 30 11 6 13 46-47 39 

10. Kőszeg 30 8 8 14 48-61 32 
11. Lenti 30 8 7 15 39-49 31 
12. Tapolca 30 9 3 18 46-64 30 
13. Pápa 30 7 9 14 35-55 30 
14. Kapuvár 30 7 8 < 15 42-52 29 
15. MAV-DAC 30 3 5 22 26-82 14 
16. Körmend 30 3 4 23 26-85 13 

Ifjúsági 
1. Csorna 30 27 1 2 134-29 82 
2, Celldömölk 30 22 3 5 118-33 69 
3. MÁV-DAC 30 21 4 5 108-56 67 
4. Kapuvár 30 17 5 8 8548 56 
5. Lébény 30 16 4 10 96-70 52 
6. Kőszeg 30 16 1 13 60-62 49 
7. Szentgotthárd 30 14 5 11 57-52 47 
8. Tapolca 30 13 4 13 74-63 43 
9. Pelőháza 30 12 6 12 70-57 42 

10. Lenti 30 11 4 15 75-69 37 
11. Pápa 30 10 3 17 52-90 33 
12. Herend 30 7 6 17 54-98 27 
13. Répcelak 30 7 5 18 44-76 26 

i n 7 « 18 26 
i*t. Sopron 
15. Körmend 30 4 6 io 

20 35-120 18 
16. Tihany 30 2 5 23 38-131 11 
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Az „Antók-fiúk" nem verték le a lécet, 
a sikeredző mégis búcsúzik a kispadtól 

(Folytatás az l. oldatról) 

helyezést, de azért sok gondolkozásra adott 
okot az, hogy kis szerencsével előbbre is vé
gezhettünk volna. Mindenesem? a lécet nem 
vertük le. és a 3. helyezéssel is előbbre lépett 
Celldömölk labdarúgása. Dyen eredményt még 
egyeden celli csapatnak sem sikerült elérnie, 
pedig a város labdanígásának az elmúlt 75 baj
noki évben is volt nagyon sok kiváló csapata. 

- Tudjuk, fiogy egyelőre búcsúzik a kispad
tól, a csapat Fedor Sándor személyében új 
edzővel kezdi el majd a felkészülést az ¡998-
¡999. évi banokságra. Mi késztette a búcsú
zásra? 

-Nagyon sok összetevője van annak, hogy 
erre az elhatározásra jutottam. Antók urat vá
ratlanul érte a döntésem, hiszen szóbeli meg
állapodásunk szerint: amennyiben a minden
kori célkitűzésnek megfelel a csapat, akkor ő 
nem változtat a szakmai vezetésen. Márpedig 
a szép tavaszi sorozattal a célkitűzést teljesí
tettük. Ennek ellenére hosszas gondolkozás 
után május elején közöltem, hogy a nyártól 
kezdődően nem kívánom ellátni a vezető
edzői teendőket. Antók úr megértette az in
dokaimat és elfogadta a lemondásomat. Las
san négy éve vagyok a felnőtt csapat edzője, 
ez önmagában is hosszú idő. Kicsit belefá
radtam a munkába. Tudom, még fiatal va
gyok ahhoz, hogy fáradtságról beszeljek, de 
aki járatos a labdarúgás berkeiben, az megér
ti, hogy egy város labdarúgó-csapatát - külö
nösen Celldömölkön - milyen nagy kihívás 
és feladat vezetni. Ilyen szinten a munka 
egész embert követel. Nekem a családom és 
az alkatrész-kereskedői vállalkozásom mel
lett kellett az edzőséget ellátnom. Ez így 
együtt nagyon sok volt. Döntésem lényege
sebb indoka a család. A kislányaim olyan 
korba értek", amikor a legtöbb gondoskodást 

FIGYELEM! 
A C E L L - B A U K F T . 

C E L L D Ö M Ö L K , 
Épí tők út ja 2. s z á m alatt 

megnyitotta 
az A G A Ipari gáz ( C 0 2 , 0 2 , 
acetilén, kever tgáz- C(J 2 Ar) 

és é le lmiszer ipar i gáz 
( C 0 2 ) l e r aka tá t . 

Nyitva: hétfő-péntek 8-16 óráig, 
szombat 8-12 óráig. 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

és szeretetet igénylik. Ennek így nehéz volt 
megfelelni, hiszen alig találkoztunk. Továbbá 
az a véleményem, hogy egy edző eljut egy 
szintre, ahonnét csak akkor lehet továbblépni, 
ha továbbképzi és fejleszti ismereteit, tehát 
továbbtanul. Most lesz lehetőségem elvégez
ni az MLSZ edzőtovábbképzőt. Tudom, hogy 
aki meg akar felelni a modern és korszerű 
labdarúgás követelménycinek, annak törődni 
kell saját maga képzésével is. 

- Most, hogy a futball-rendszerváltás kö
vetkeztében várhatóan az NB Il-ben kezdi 
meg a csapat a bajnoki szereplését, nem saj
nálja-e lemondását a vezetőedzői tisztségről? 

- Ezen a kérdésen már sokat gondolkoz
tam. Vannak pillanatok, amikor a döntésemet 
elhamarkodottnak tartom, de tovább gondol
kozva az elhatározásomat jó döntésként 
könyvelem el. Két dolog miatt vannak kéte
lyeim. Az egyik: ilyen sikeres tavaszi szerep
lés, ennyi nagyszerű győzelem után miért vál
toztatok, hiszen aki egyszer megismerte a si
ker ízet, annak nehéz leszokni róla. A másik 
dolog az NB I I . Nekem, mint fiatal edzőnek 
sikerült bizonyítani az ifjúságiban, a megyei 
1. osztályban és az NB III-ban egyaránt. Miért 
ne sikerült volna az NB II-bén? Végül az 
nyugtat meg. hogy a későbbiekben - újra fel
töltődve - friss ismeretekkel még lehetnek a 
labdarúgásban sikerélményeim. (Ismert, hogy 
közben döntött az MLSZ és az NB Hl. tovább
ra is megmaradt NB fll-nak. A Szerk.) 

- Tudjuk, hogy nem válik meg a szakosz
tálytól. Milyen szerepkörben találkozunk Se
bestyén Attilával a jövőben a CVSE-Antók 
Nyomda csapatánál? 

- Bizonyos szinten az életem meghatáro
zója a labdarúgás volt. Ezért továbbra is el
képzelhetetlen számomra, hogy akárcsak egy 
napra is elszakadjak a focitól. Mondtam Antók 
úrnak, hogy amennyiben más területen haszná
ra lehetek a szakosztálynak, szívcsen segítek, 
így jött képbe a pályaedzői szerepkör, ami ke
vesebb munkával, elfoglaltsággal jár, mint az 
eddigi munkám. Ügy érzem, hogy az új edző, 
Fcdor Sándor személyében egy nagyon jól fel
készült és tapasztalt szakember keiül a csapat
hoz, akivel együtt dolgozva eléri a csapat az 
újonnan meghatározandó célt, ami nem lesz ki 
sebb, mint a bajnokság megnyerése. 

- Egészen pontosan három és fél éven át 
irányította a celldömölki felnőtt csapatot, me
lyet 1995-ben a kieséstől mentett meg, ¡997-
ben bajnokságot nyert velük, és két éve már, 
hogy hazai pályán veretlenek. Ha tehetné, mit 
tenne másként, mire és kikre fog szívesen em
lékezni, és végezetül: mit vár a csapat jövő 
évi szereplésétől? 

- Amikor elkezdtem az edzői munkát, na
gyon mélyen volt a celli labdarúgás. Kitartó 
munkával évről évre sikerüli az előrejutás. Az 
e lsőévben sikerült elmozdulni a kieső helyről 
úgy, hogy a bajnokság végére slabil közep-

Sebestyén Attila, a távozó edző tagja volt az 1986 
és l9HH-bun bajnokságot nyert CVMSIÍ csapatá
nak. A kép lMS-ban készült 

csapattá értünk. A második évben egy meg
erősített csapattal a 3. helyen végeztünk. Ek
kor kezdődölt Antók úr szponzorálása a csa
patnál. Innentől kezdve felpörögtek az ese
mények. Megnyertük a megyei bajnokságot, 
majd következett az NB III-as szereplés, ahol 
újonc létünkre 3. helyezetlek lettünk. Közben 
- mindig a célkitűzéseknek megfelelően - ál
landóan cserélődött a játékosállomány. Sok 
jó és nagyszerű játékossal dolgozhattam 
együtt, valamennyiüknek köszönöm, hogy 
segítették a munkámat. Úgy gondolom, ah
hoz, hogy ezek az eredmények létrejöhettek, 
sokat teltek azok az emberek is, akikről ke
vesebb szó esik. így a kezdetnél Fehér Lász
ló, Balogh Zsolt, Gasztonyi Csaba segítsége 
nélkül nehezen jutottunk volna előbbre. Őket 
Maár Károly követte, de az igazi lökést Cel-
dömölk labdarúgásának Antók Zoltán adta 
meg. Példaértékű segítséget nyújt a város lab
darúgócsapatának. A közvetlen szakmai se
gítőknek is köszönet jár. Pályaedzőként 
Szentgyörgyi József, kapusedzőként Pintér 
György, technikai vezetőként Szabó Ferenc 
tett sokat a csapatért. Munkám során fontos 
volt számomra, hogy a családom, elsősorban 
a feleségem, de természetesen a gyermekeim 
is mindig megértéssel és türelemmel viselték 
el a hiányomat. Ezért köszönettel tartozom 
nekik. Végezetül köszönöm a vezetőknek, a 
játékosoknak, a szurkolóknak, a barátaimnak, 
hogy segítették a munkámat, türelemmel és 
megértéssel voltak irántam, a nehéz pillana
tokon átsegítetlek. Ami a csapat jövőjét illeti, 
meggyőződésem, hogy jövőre bajnokságot 
nyernek az NB III-ban a CVSE-Antók 
Nyomda labdarúgói. Erre garancia Antók úr 
és a csapat új edzője, Fcdor Sándor, és persze 
azok a nagyszerű játékosok, akik jelenleg a 
csapat gerincéi alkotják. - tini -
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LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 

A bajnokság 34-35. fordulójában eredményes volt a Kemenesalja, 
a csapat mind a 6 pontot begyűjtötte. A Jánosházának ezúttal csak 
döntetlenekre futotta az erejéből. 

T a n á r k é p z ü - R a s z t e r - K e m e n e s a l j a 3:5 (0:5) 
Szombathely, 50 néző, vezette: Samu. 
Tanárképző: Molnár - Pintér, Mihalccz, Kái (dr. Kövesdi), Nagy 

K. - Farkas, Bálint (Czigány), Kaj, Szclcsi (Lakner) - Somogyi, Kő
vári. Edző: Sákovics Péter, Bálint Gyula. 

Kemenesalja: Horváth - Nagy, Sebestyén, Huszár (Berta). Dénes 
(Vincze) - Fenyő. László, Szálai (Dübröntci), Princzes - Varga, Rú
zsa. Edző: Marsai József. 

Az első félidőben kitűnően játszó vönockick hatalmas előnyre tet
tek szert, amit a második félidőben a hazaiak akár be is hozhattak 
volna. Góllövők: Somogyi (2), Bálint, 111. Rúzsa (2), Varga, Szálai, 
Sebestyén. 

N á r a i - J á n o s h ú z a 1:1 (0:0) - Nárai, 100 néző, vezette: Rcmport. 
Nárai: Németh - Szigeti, Király, Frank, Norczen (Karai) - Léber 

B., Hompasz, Szakmán, Papp - Horváth A., Velencei. Edző: Horváth 
Roland. 

Jánosháza: Szenté - Varga, Takács T., Rétfalvi, Tóth - Lenorics, 
Hermann, Horváth I . (Diltmann), Takács Zs. (Kiss) - Horváth R., 
Bors. Edző: Józsa Sándor. • 

Rendkívül kemény mérkőzésen gyenge játékvezetés mellett történt 
a pontosztozkodás. Góllövők: Horváth A., ¡11. Horváth R. 

kémehesa l Ja -Vasszécsény- IVEGO 4:4 (2:0) 
Vönöck, 250 néző, vezette: Ábrahám. 
Kemenesalja: Horváth - Dübröntci. Sebestyén, Huszár, Dénes -

Fenyő, László, Varga, Szálai - Berta (Szomorkovics), Rúzsa. Edző: 
Marsai József. 

Vaszécseny: Horváth - Káldi, Kiss. Brezovich, Szilvás - Szálai, 
Viszked, Kosztolánczi. Kovács (Bíró) - Gombkötő (Szabó), Molnár 
(Zséder). Edző: Simon Miklós. 

Színvonalas mérkőzésen 0:3 után kezdett focizni a vendégcsapat, 
de ezen a mérkőzésen a vönockick nagyon jól játszottak. Góllövők: 
Fenyő (2), Varga, Sebestyén, i l l . Kosztolánczi (2), Biró. 

J á n o s h á z a - T a n á r k é p z ö - R a s z t e r 3:3 (1:1) 
Jánosháza, 150 néző, vezette: Klujbcr. 
Jánosháza: Szenté - Lenorics, Takács T., Szomorkovics. Rétfalvi 

- H o r v á t h I . (Nagy), Hermann (Kiss), Horváth R., Varga (Takács Zs. 
- Bors, Tóth L . Edző: Józsa Sándor. 

Tanárképző: Molnár - Nagy (Tóth), dr. Kövesdi (Czigány), Kaj -

Bálint, Pintér, Szélesi, Farkas - Mihalecz, Somogyi. Edző: Sákovics 
Péter, Bálint Gyula. 

Kiegyenlített első félidő után feljöttek a hazaiak, de a helyzeteiket 
elpuskázták. Góllövők: Bors, Horváth R., Kiss, i l l . Somogyi, Kaj, 
Mihalccz. 

M E G Y E I I I . OSZT. 
A 27. fordulóban ötöl rúgott a Mersevát a rivális Simaság ottho

nában. Pontot, illetve pontokat szerzett a két kiesőjelölt, a Szergény 
és az Alsós'ág is. 

S ímaság-Mersevá t 2:5 (2:3) 
Simaság, 150 néző. vezette: Török. 
Mersevát: Horváth A. - Orbán, Győrváry, Fűzfa, Domonkos -

Molnár, Németh (Pintér), Horváth T., Csoóri (Kovács) - Gyurák, 
Mészáros (Somogyi). Edző: Nagy Csaba. 

A mcrscváiiak megérdemelten szerezték meg a számukra oly fontos 
3 pontot. Góllövők: Horválh T. (2). Mészáros, Németh, Gulyás. 

Ostffyasszony fa-Hegy falu 1:1 (1:1). 
Oslfíy asszony fa, 150 néző. 
Ostffyasszonyfa: Eőiy - Kiss, Stárics, Simon (Németh J.), Varga 

- Vörös K. (Vörös A.) , Szabó G., Hajba - Németh D. , Szabó Zs. 
(Takács 1.), Takács Gy. Edző: Szabó Sándor. 

A nagy meleg bénította a csapatokat, a győzelmet egyik sem bírta 
megszerezni. Góllövők: Németh D., i l l . Csay. 

S z e r g é n y - B Ö 2 : l (0:0) 
Szergény, 100 néző, vezette: Kotsis. 
Szergény: Bcrecz - Mező K.. Piri B., Horváth P.. Holdosi (Kaisin¬

ger) - Szabó (Ágoston), Horváth B., Piri L . - Barna (Mező N.) , Botló, 
Kovács E. Edző: Vcrrasztó Károly. 

Alacsony színvonalú mérkőzésen rendkívül fontos győzelmet ara
tolt a hazai csapat. Góllövők: Szabó, Horváth B. ¡11. Ferenczy. 

Szeles te-Alsóság 0:0 
Szclestc, 150 néző, vezette: Pál. 
Alsóság: Rajczi - Sárközi, Zsirai (Kolompár), Bödör (Péter), Tanai 

(Horválh) - Varga, Tüzes, Kerék, Rózsás - Nagy, Fekete. Edző: 
ZsÖmlyc Zoltán. 

Az alsósági gárda mcgérdemellcn hozott el 1 pontot a bajnokjelölt 
otthonából. 

Nagys imonyl -Gérce-Vásárosmiske 3:2 (2:2) 
Nagysimonyi, 150 néző, vezette: Polgár. 
Nagysimonyi: F ű z f a - H a j a s Attila, Hajas András, P e t h ő - M o l n á r , 

Szakái, Palkovits, Major (Lőrincz) - Gosztola, Vincze (Czöndör), 
Asbóth. Edző: Balhási István. 

Jó játékvezetés mellett, lelkes játékkal fektette kétvállra a hazai 
csapat a tabella éllovasát. Góllövők: Asbólh (3), i l l . Csontos, Major. 

Kemenesmagas i -Kőr i s inen t l 6:1 
Megérdemelt hazai győzelem. 

ASZTALITENISZ 
A CVSE-MÁVÉPCELL NB Il-es csapatának tavaszi eredmé

nyei: 
CVSE-MÁVÉPCELL - Szondi SE 13-5; Postás-MATÁV I I . 4-14; 

Dunaújváros 5-13; Kanizsa Sörgyár 3-15; Fejérvíz SK 15-3; Dombó
vár 11-7; Pénzügyőr I I . 11-7; Veszprém 11-7; Vasép 12-6. 

A CVSE-MÁVÉPCELL I I . NB III-as csapatának tavaszi eredmé
nyei: 

CVSE-MÁVÉPCELL I I . - Várpalota 7-11; Sümeg 7-11; Büki TK 
9-9; Peremarton 9-9; Ajka 7-11; Hévíz I I . 10-8; SZAK I I . 8-10; Za

laegerszeg 1-17; Győri Vertikál 7-11; Széchenyi Főisk. 10-8; Moson
magyaróvár 7-11. 

O b r á z István a következő rövid értékelést adta a csapatairól: 
- Az NB II-cs gárda célja a bajnoki dobogó 3. helyének megszer

zése volt. Ez sikerült, de alaposan meg kellelt küzdenie érte a csapat
nak, hiszen a tavaszi fordulókban Tarr Sándor négy alkalommal nem 
tudóit asztalhoz állni. Az őt helyettesítő Tekét Attila azonban hatal
mas akarattal hozta a tőle elvárt mérkőzéseket, így a kitűzött cél 
teljesült. Az NB III-as csapatunk hullámzó teljesítményt nyújtott. A 
bajnok Ajkál például idegenben megverte, de kikapott a kieső Sü
megtől és Hévíztől. A csapat célja a bentmaradás volt, végül is ezt 
sikerült elérnie. V. L. 
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