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Celldömölk
Dr. Oéfin Lajos tér 1.

KEMENESALJA
CELLDÖMÖLK VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K É T H E T E N T E MEGJELENŐ L A P J A • Á R A : 34,50 FORINT

Emléktábla készül
Edvi Illés Pál
tiszteletére
A Vas Megyei Honismereti Egyesü
let Celldömölki Hunismereti Munka
közössége az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 150. évfordulója alkal
mából kezdeményezi Edvi Illés Pál
emléktáblájának elhelyezését a dömülkl evangélikus templom talán.
Edvi Illés Pál nemesdüiuölki lelkész,
közíró, a Magyar Tudományos Aka
démia tagja volt. Lelkészként új orgo
na beszerzése, a templom körüli mo
csár lecsapó Itatása, egyházmegyei es
peres! tiszt betöltése fűződik a nevé
hez. Szinte egész életében foglalkozott
a neveléstudománnyal, tevékenyen
részt vett a népiskolák kiépítésében.
A működésének 25. évfordulóját
ünneplő honismereti munkaközösség
Javasolja az emléktábla elkészíttetését.
A javaslatot a celldömölki képvise
lő-testület is támogatja. Az avatás vár
ható időpontja október 6*a.

Újra előadások a polgármesteri

Kitüntetett gimnazistáink

Jó tanuló, jó sportoló: Junkuvlcs László, a cell
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium harmadéves
tanulója büszkélkedhet ezzel az elismeréssel. A ta
nulás és a sport területén elért sikeréivel érdemelte
ezt ki. A tanév vége mindig emlékezetes iskolai

hivatal udvarán

Nyári színházi esték
A Kemenesaljái Művelődési Központ elő
adássorozatot indíl Kemenesaljái színházi es
tek címmel. Most, amikor már csak a színházi
évad emlékeiből élünk, jól jön egy kis
könnyed szórakozást ígérő színházi esle. Az
előadássorozat két részből áll. Elsőként július
18-án (szombaton) este 7 órától láthatja a kö
zönség Boccaccio Dckamcronjál. Az olasz
származású író, köllő a 14. században éli (ma
gáénak mondhatta Petrarca barátságát is). A
középkor és a reneszánsz „határán" élő küllő
ebben a művében is fennen hangoztatja az
ember jogát az evilági boldogságra. A cím is
utal arra, hogy száz novellát gyűjtölt össze e
témában: az ciciörömök és a szerelem ezernyi
változatát mutatja be.
Egészen más szórakozásra számíthatnak
azok, akik július 29-én (szerdán) esle 7 óra
kor mennek el a polgármesteri hivatal udva
rára, hogy megnézzék az előadássorozat má
sodik részét. Itl rendezik meg a Csehov egy
felvonásos darabjaiból készült előadást.
Amíg Boccaccio lendületes, mozgalmas szín
házi előadást ígér, addig a csehovi művek a

slatikusságot képviselik. Témájuk, mondani
valójuk csak komoly odafigyeléssel érthető
meg. Ne várjon senki elsöprő lendületű elő
adást, hiszen a csehovi irónia és groteszk áb
rázolásmód gondolalébieszlésc csak lassan,
belülről fakadóan fogalmazódik meg. Hősei
átlagemberek, magányukba zári, esendő lé
nyek. A maguk kialakította zárt világban él
nek, és reménytelenül ábrándoznak.
Mindkét alkalommal a Celldömölki Pol
gármesteri Hivatal udvarán rendezik meg az
előadásokat. Rossz idő esetén a Kemenesaljái
Művelődési Központ színházterme ad otthont
a rendezvényeknek. Belépőt a KMK pénztá
rában lehet vallani 500 forintos áron.
Amennyiben valaki mindkél előadást szeret
né megnézni, annak a két színdarabra szóló
jegy mindössze 800 forintba kerül.
(Itl szeretnénk felhívni az érdeklődők fi
gyelmét, hogy a KMK megváltozott időpont
ban tart nyilva: reggel 7 órálól délután 3 óráig
- szombat és vasárnap kivételével. A nyári
nyitva tartás július l-jétől augusztus 16-áig
érvényes.)
Németh I .

ünnep. Vintcr József igazgató arcán is a boldogság
sugara ragyogott, amikor átnyújtana diákjának a
megérdemeli elismerő serleget. (A gimnázium ver
sen ykró ni kaját lapunk 7. oldalán közöljük.)
DJ. Fotó: Hctenyl L.

Egyeztetnek...
üt párt tárgyalássorozatai kezdett az őszi ön
kormányzati választásokra készülve. A FIDESZ-MPP, az MDF, az FKgP, a MIÉP és a
KDNP elnökei egyetértenek abban, hogy a kö
zös jelölteknek van a legnagyobb esélye mind
az egyéni körzetekben, mind a polgármesícrválasztáson. Ez számukra a válaszlók üzenete.

FIGYELEM!
A CELL-BAU KFT.
CELLDÖMÖLK,
ÉpítÖk útju 2. szám alatt

megnyitotta
az AGA ipari gáz ( C O 2 , O 2 ,
acetilén, kevertgáz- C Ü 2 A r )
és élelmiszeripari gáz
( C O 2 ) lerakatát.
Nyitva: hétfŐ-pénick 8-16 óráig,
szombat 8-12 óráig.

Várjuk kedves vásárlóinkat!
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az önkormányzat

a pályaépítés

ügyét

A képviselő-testület igent mondott a beruházásra
Hónapok óta foglalkoztatja Celldö
mölk lakosságát a ligeti sportpálya
ügye. Akár sportbarátokról van szó,
akár nein, nincs olyan ember a város
ban, akit hidegen hagyna ez a kérdés.
Sokan a liget sorsa miatt aggódnak, má
sokat az Izgat, ml lesz, ha félbemarad a
sportpálya építése. Ez volt a két leg
utóbbi, rendkívüli képviselő-testületi
ülés témája is.

Első félidő:
halogató taktika
Az előzményekről Makkos István polgár
mester elmondta: az új sportpálya építését
Antók Zoltán vállalkozó, a labdarúgócsapat
főszponzora kezdte cl. Az építkezés Üteme
azonban annyira lelassult, hogy kérdésessé
vált a befejezés időpontja és mikéntje. A vá
ros vezetőinek gyorsan cl kell dönteniük: vállalhalja-e az önkormányzat a pálya építésé
nek befejezését és ennek minden anyagi kö
vetkezményét. Nem kevesebb, mint 8.1 mil
lió forintról van szó, ami arra lenne elegendő,
hogy a pálya elkészüljön, de a létesítményt
még nem lehelne használatba venni. Az
összeg nem tartalmazza a füvesítést, az új
pálya északi oldalán a labdafogó kerítés meg
építését, az Öntözőrendszert, és egyéb járulé
kos dolgokat.
Az önkormányzat két lehetőség közül vá
laszthat. Az eiső: átveszik a beruházást és
finanszírozzák az építkezést. A másik: kfl.-t
hoz létre a város önkormányzata és Antók
Zoltán 50-50 százalékos tulajdonrésszel. A
polgármester a kft. létrehozásai szorgalmazta.

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Lukács Róbert és Fenyvesi Virág
Ildikó. Nagy Gyula cs Magó Lívia, Piri Zsolt
és Bcndc Hajnalka, Kovács Sándor és Dob
son Veronika. Nyíri Barna és Gregosils Renála. Balogh László Zoltán és Annus Ildikó
Ilona, Szabó Ferenc cs Bertalan Tímea, Ko
vács Ferenc és Tóth Anita,
Születés: Balázsi Attila és Péter Anita leá
nya: Rebeka, Horváth Zsolt és Baranyai Teo
dóra leánya: Veronika, Nagy Árpád és Né
meth Szilvia fia: Dániel, MajerholTcr László
és Tóth Elvira leánya: Laura. Gelesits Tamás
István és Szarka Krisztina leánya. Petra Má
ria, Kovács Csaba Norbert és Wekszli Edina
fia: Ádám, Gálik Imre es Karvalies Ildikó fia:
Milán, Horváth Attila és Kovács Renáta fia:
Milán, Folta István és Szabó Beáta leánya:
Ramóna Borbála, Pócza Zoltán cs Pödör Edit
fia: Márk Zoltán.
Halálozás: Kovács Sándor, Németh Imre,
Antal Csaba. Hajdara István, Kálovics Fe
renc, Maár Károly, Baumgartner Pélemé He
gedűs Anna. Szabó Sándor, Gőcze Andrásné
Tiborcz Lenke.

A képviselő-teslülei tagjainak a véleménye
kél pontban fogalmazható meg. Voliak, akik
úgy véllek: igen nagy összegről van szó, amit
a város az adott helyzetben nem vállalhat ma
gára. Mások véleménye szerint igenis az ön
kormányzatnak kellene vállalnia ezt a több
letköltséget, hiszen csak így látszik garantált
nak a pálya mielőbbi befejezése és használat
ba vétele. A létesítmény mindenképpen a vá
ros tulajdonában maradna. Celldömölköt gaz
dagítaná.
Elhangzottak érvek és ellenérvek, azt
azonban mindenki érezlc, hogy olyan jelentős
összegről van szó, melyről csak nagyon ala
pos átgondolás után lehet dönteni. Végül a
képviselők úgy határoztak, elnapolják egy
héttel a szavazást. Ezalatt mindenki újra át
gondolhatja, miként szavaz a sportpálya
ügyében.

Második félidő:
döntés a város javára
Nem lál arra garanciát a celldömölki ön
kormányzat, hogy Antók Zoltán, a helyi
sportegyesület labdarúgó szakosztályának
igazgatója és főszponzora akár az idén, akár
jövőre befejezi az új sportpálya építését, ezért
álveszi és befejezi a beruházási - határozlak
a képviselők - egy ellenszavazattal - a kö
vetkező rendkívüli testületi ülésen.
Csízmaziáné Hubert Mária, a Celldö
mölki Népjóléti Szolgálat vezelŐje ami hívta
lel a képviselők figyelmét, hogy az eredetileg
nem tervezett, összességében mintegy 12
millió forintos beruházás folytatására csak
akkor mondjanak igent, ha más, ennél súlyo-

sabb problémák megoldását emiatt nem mu
lasztják el. Fehér László, a CVSE ügyvezető
elnöke szerint azzal, hogy a város igent mond
a sportpálya megépítésére, tulajdonképpen
régi adósságát törleszti. GéczI Zoltánná, aki
később egyedüliként szavazott a határozat el
len, annak a véleményének adott hangot,
hogy az önkormányzat felelőtlen döntést ho
zott egy évvel ezelőtt, amikor garanciák nél
kül, a liget egy részének feláldozásával áldá
sát adta Antók Zoltánnak a beruházás meg
kezdésére.
Nagy Kálmán, a pénzügyi bizottság veze
tője azt húzta alá: az jelenti most az előre
menekülési, ha az önkormányzat átveszi a be
ruházást. Ezzel egyetértett Tinin László alpolgármeser. hozzátéve: a celldömölki sporthagyományok is arra kötelezik a képviselő
kel, hogy építsék meg a pályát. Farkas Zoltán
azt firtatta, milyen módon vesz részt a sport
pálya majdani fenntartásában a vállalkozó, ha
most kivonul a beruházásból. Vintcr József
azt tudakolta, milyen pénzügyi forrásból épí
tik meg a pályát.
Antók Zoltán határozottan visszautasította
azt az állítást, hogy ne lenne 8-9 millió fo
rintja a beruházásra. Hozzátette: elvárja az
önkormányzat segítségét.
Makkos István polgármester is a beruhá
zás befejezése mellett érveli, s pénzügyi
forrásként egy ingatlan értékesítését jelölte
meg.
A képviselők végül elfogadták a javaslatot,
így hamarosan folytatódhat - immár ön
kormányzati beruházásban - az új pálya épí
tése.

MERSEVÁT

KEMENESKÁPOLNA

Születés: Gyurák Antal és Józsa Tímea leá
nya: Hajnalka.
Halálozás: Horváth Imre.

Születés: Tanai Gyula és Horváth Erzsébet
Anna leánya: Noémi Anna.

JÁNOSHÁZA
Születés: Sikos Jenőés Elekes Zsuzsanna fia:
Attila Jenő, Komondi László és Marton Me
linda leánya: Zsófia.

KE MENESSZENTM ÁRTÓN
Születés: Tóth Zoltán és Dancsccs Katalin
leánya: Eszter.
BOBA

KEMENESMIHÁLYFA
Születés: Pap Szabolcs Tamás és Tarkó Tí
mea Zsuzsanna leánya: Szonja Tímea.

Születés: Horválh Zoltán és Jordán Éva
leánya: Klaudia.

KEMENESSÖMJÉN
Születés: Erdélyi Szabolcs Ottó és Szabó Er
zsébet leánya: Georgina, Kovács Richárd és
Szegletes Eva leánya: Viola.

Születés: Pálfi'y László és Horváth Erzsébet
Veronika fia: Dániel.
Halálozás: Káldos ErnŐné sz. Fülöp Karoli
na.
KEMENESPÁLFA

KEMENESMAGASI
Születés: Domonkos Tibor és Ágoston Re
náta fia: Róbert Tibor.

NEMESKOCS

Halálozás: Molnár Istvánné sz. Fehér Mar
git-

NAGYSIMONYI
Születés: Iván László és Péntek Krisztina
leánya: Alexandra.

KOCSK
Halálozás: Cséby Józsefné sz, Horváth Ilona
Julianna.
PÁPOC

CSÖNGE
Születés: Németh Endre és Németh Rita fia:
Erik, Lada Imre és Kálmán Adrienn fia:
Krisztián.

Halálozás: Figder József
NEMESKERESZTÚR
Halálozás: Pápa Attila János.
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A gyerekek Fekete Istvánra voksoltak

Nevet adtak az iskolának Kenyériben
Nemcsak a tanév végét ünnepelték
örömmel a/, iskolások Kenyériben az
idén: június 10-én olyan eseményre
gyűltek össze a tanulók, a pedagógusok
és a falubeliek, amilyen az iskola csak
nem 500 éves fennállása alatt még nem
volt az Intézményben. Névadót tartot
tak az általános iskolában. Ezentúl nem
körzeti általánosnak, hanem Fekete Ist
ván Altalános Iskolának hívják a kemenesaljal község oktatási Intézményét.
Az iskola történetet az igazgatónő', Tompáné Balogh Mária ismertette. A kordoku
mentumok szerint már az 1500-as években
volt iskola Kenyériben. Ez, mint akkoriban a
legtöbb ilyen intézmény, plébániai iskolaként
működött, ahol a tanító maga a plébános volt.
Az iskolai élet akkor egészen mást jelentett,
mint napjainkban. Nem volt iskolaépület, a
felszerelés, de még a tankönyvek is hiányoz
tak, mi több, nem volt kötelező az iskolába
járás sem. Ha az idő megengedte, a szabad
ban tartották az órákat, máskor a templom
ban, avagy a plébános szobájában gyűllek
össze a nebulók. A krónika 1758-ban tesz
először említést az iskolaépületről: lömésfalú, egyszobás, iskolalcrem nélküli volt. Egy
évszázaddal később aztán mái' cseréppel fe
dett téglaépítményben folyt az oktatás. A má
sodik világháború után alakította meg az egy
házközség a 7 osztályos általános iskolát. Ek
kor szűnt meg Kecskéden az iskola, az oltani
gyerekek is Kenyéribe járlak. 1948-ban
nyolcosztályosra bővüli az intézmény. Egé
szen 1973-ig az intézőnázból átalakított isko
lában oktatlak, majd ezt a régi építményt el
bontották, s felépítenék a jelenleg is használt
épületet
Ahogy az idők során változotl az iskola
épülete, úgy változtak a tanítási-tanulási szo
kások is. Kezdetben hivatalosan nem határoz
ták meg a tananyagot: 1770-ben olvasási.

írást és hittant oktattak Kenyériben. Ma már
hihetetlennek liínik, de akkoriban tan
könyvek sem voltak, csak a tanító táblai írá
sából és a magyarázatából tanultak a diákok.
Később az egyszem tankönyv érdekessége az
volt, hogy a földrajz és az egészségtan tan
anyagál versbe szedték. Eljutottak odáig,
hogy a palavessző helyeit lúdtollat használlak
az írásra, amelyet bodzabogyóból készüli tin
tába mártottak.
A közelmúlt történései között tartják szá
mon az intézményben azt a kilenc esztendeje
kezdődöli folyamatot, amely meghatározza
az iskola sajátos arculatát, a s/.abályait és a
tanítandó anyagól. Akkor egy minisztériumi
pályázat keretében sikerült elindítani egy kör
nyezetvédelem központú tcmiészelismerettanítást, amely nemcsak a tanórák anyagai
változtatta meg, hanem kihatolt a tanulók
szabadidős tevékenységére és szemléletmód
jára is. Az iskola diákjai nagyobb érzékeny
séggel fordulnak a termeszei felé. figyelik a
jelenségeit, a változásait, és kutatják, vizsgál
ják a környezetük élővilágát. Ezért is nem
meglepő döntés az iskola névadójául válasz
tolt Fekete István személye. Az író olyan is
meri irodalmi személyiség, akinek a törté
neteit a gyerekek szívesen olvassák. Elsősor
ban azért, meri a lermészel szépségéről, az
állatok csodálatos és titokzatos életéről szá
mukra érthető nyelvezeten írt, és olyan világ
ba vezeti cl őket a müvein keresztül, amely
nek vélhetően minden gyermek szívesen len
ne részese. Fekcie Istvánról szóló gondolatait
Nagy Károly tanár úr osztotta meg az egy
begyűltekkel, majd a helyi plébános. Takács
Ferenc ajánlotta Isten kegyelmébe az immá
ron nevesített oktatási intézményt.
Az iskolanévadás tiszteletére Diákfarm
címmel első alkalommal jelent meg a tanulók
állal szerkesztett diákújság. A diákönkor
mányzat a névadó életével kapcsolatos rajz-

Töltsd el hasznosan a szünidőt!

Kézműves tábort
szerveznek a KMK-ban
Ha hasznosan akarod eltölteni
a nyár néhány napját, erre nyújt
jő lehetőséget a Kemenesaljái
Művelődési Központ által szer
vezett: KÉZMŰVES TÁBOR.
Üt napon át (július 20-álól 24éig) tartanak a programok, mely
re főleg 10-14 éves gyermekek
jelentkezéséi várják. A foglalko
zások délelŐlt 9 órakor kezdőd
nek és délután 4 óráig tartanak.
ízelítő a programból:
hétfő-délelőll: néptánc, népi
mondókák, népi játékok, dél
után: kirándulás a Sághegyre;
kedd - délelőtt: fafaragás,
gyöngyfűzés, délután: kirándu

lás Jánosházára egy mézeskalá
csos mester műhelyébe;
szerda-délelőll: termény-tár
gyak készítése, délután: séta a
lokorcsi haranglábhoz;
csütörtök - délelőll: fafara
gás, gyöngyfűzés, délután: mo
zi látogat ás;
pénlek - délelőtt: néptánc,
csuhé- és terménytárgyak készí
tése, délután: kirándulás Meste
ribe - fürdés.
A táborra a KMK-ban lehet
jelentkezni. Részvételi díj: 3000
forint (ez az összeg tartalmazza
mind ;iz öt napra az ebédel és a
belépőjegyek árál is.)

pályázatot hirdetett, amelynek díjait ekkor
adták ál a győzteseknek. Egy három éve ha
gyományos eseménynek is tanúi lehettek az
ünnepség résztvevői. A tanév vegén egy-egy
fával gyarapszik az iskola kertje. Az a végzős
diák ültetheti el az emlékfát, aki az adott
tanévben, illetve a korábbiakban is a legkivá
lóbb lejesítményl nyújtotta az iskolai mun
kája során. E megtiszteltetésen túl az ifjú
emberke pénzjutalomban is részesül: a Jö¬
vőnkért alapítvány vagyonának kamatai ille
tik meg. Tavalyelőtt Németh András és Gá
bor Erika megosztva kapta a húszezer forin
tot, tavaly Tóth Balázs érdemelte ki a jutal
mai, s vele cgyütl az ez évi faültetést. Az idén
Tuba Gabriella pályázatát fogadia el a ku
ratórium.
Az iskolai közösség szoros egységét hiva
tott kifejezni az a póló, amelyet a szülői mun
kaközösség készíttetett valamennyi tanuló
nak, s amelyen az intézmény jelképe, emblé
mája látható. A kiterjesztett szárnyú gólya
madár a Rába-ártér gazdag élővilágára - és
persze közvetve Fekete Istvánra - utal. És
ahogy az egyik tanárnő megjegyezte, arra is:
talán a jövőben is lesz elég gyermek Kenyé
riben ahhoz, hogy a nagy múltú iskola az
elkövetkezendőkben is folyamatosan működ
hessék.

Felújítják a munkaügyi
kirendeltség épületét
Megkezdődölt a Vas Megyei
Munkaügyi Központ celldömöl
ki kirendeltsége épületének fel
újítása. A kirendeltség kinőtte
magát. Különösen azokon a na
pokon voltak áldatlan állapotok,
amikor a munkanélkülieket re
gisztrálták. Szerény faliújság lájékoziatta az érdeklődőket az ak
tuális eseményekről. Mindez a
múllc. Az épülőiben jelentős át
építések szolgálják majd a leen
dő ügyfelek kényelmét. A föld
szinten kerül kialakításra az in
formációs központ. Állandó ins
pekciót tart majd a kirendeltség
egyik dolgozója. A legfontosabb
nyomtatványokat itt (is) meg le

het találni. Az ügyfeleket kényel
mesen kialakítóit várószoba fo
gadja, ahol tévénézéssel lehet
kellemesebbé lenni a várakozást.
Gondoltak a mozgáskorlátozott
emberekre is: tolókocsi-feljáró se
gíti a beteg emberek épületbe ju
tását. Az emeleti részen is szem
mel látható lesz a változás. Új
nyílászárókat helyeznek cl, új já
rólapokat fektéinek le, és frissen
meszeltek lesznek az irodahelyi
ségek. Az épületet kívülről is át
vakolják. Szeptemberre tervezik
a felújított intézmény átadását.
Az átalakítás ideje alatt is nyitva
tart a kirendeltség, és fogadja
ügyfeléit.
Ni I .
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lekben is csak a kamarát kell
felkeresnie.

Vállalkozói igazolvány a kamarától
Változások

az egyéni vállalkozói
visszavonásának

A többször módosított
egyéni vállalkozni törvény
alapján 1998. július elsejétől
az önkormányzati jegyzők
től a gazdasági kamarák
(agrárkamara, kereskedel
mi és Iparkamara, kézmű
ves kamara) hatáskörébe
kerül az egyéni vállalkozói
Igazolványok kiadása, mó
dosítása, visszavonása és az
ezzel
kapcsolatos
vala
mennyi Igazgatási eljárás.

M I VOLT A TÖRVÉNYI

VÁLTOZTATÁS CÉLJA?

A vállalkozó számára ezentúl
lényegesen egyszerűsödik az
ügyintézés, nem kell a hatóságo
kat felkeresni, helyette ezt az i l 
letékes gazdasági kamara-inlézi.
A törvényalkotókat az is vezérel
te, hogy a gazdasági életből ki
lehessen szorítani a tisztességte
len magatartású vállalkozókat és
így a becsületes piaci szereplők
érdekei érvényesüljenek.
M I A TEENDŐ,
HA VÁLLALKOZÓI
IGAZOLVÁNYT
SZERETNE VÁLTANI?
Vállalkozása megindításához
önnek továbbra is előre bc kell
szerezni az erkölcsi bizo
nyítványt. Ezen kívül az illetékes
önkormányzattól, vagy szakható
ságoktól meg kell kérnie tevé
kenységéhez szükséges, jogsza

igazolvány kiadásának,
ügyintézési
rendjében

bályban előírt hatósági engedé
lyeket.
Ezekkel kapcsolatos kérdései
re az ügyfélszolgálali irodáink
ban rendelkezésre álló korszerű
számítógépes program segítségé
vel azonnal választ adnak kollé
gáink, akik a vállalkozói igazol
vány
kérelméhez
szükséges
nyomtatványt is az Ön rendelke
zésérc bocsátják, kitöltésénél se
gítséget nyújtanak. Egyúttal egy
ségcsomagban átadják a vállal
kozói tevékenységéhez egyéb
ként szükséges egyéb űrlapokat
is, melyeket a vállalkozói igazol
vány kézhezvétele után Önnek
kell az érintett hatóságokhoz
(APEH. OEP. KSH) eljuttatni.
M I AZ EGYABLAKOS
RENDSZER LÉNYEGE?
Az egyablakos rendszerben a
kamara - az ügyintézésben érin
tett hatóságokkal (APEH. OEP,
KSH) együtt működve - beszerzi
az Ön adószámát, társada
lombiztosítási folyószámlaszá
mát, valamint statisztikai számje
lét.
Az egyablakos rendszer kere
tében történő ügyintézés az Ön
számára időmegtakarítást jelent,
hiszen csak egy helyre, a kama
rához kell elmennie ahhoz, hogy
megkaphassa vállalkozói igazol
ványát, melyet a beérkezeti azo
nosítók alapján a kamara állít ki,
és postai úton küld meg Önnek.
A kamaránál tanácsadással se

Központi orvosi ügyelet
Cím: Csontváry-patlka • Telefon: 95/423-742

MENNYIBE KERÜL
ÖNNEK MINDEZ?

módosításának,

gítik Önt a jogszabályi előírások
ban történő eligazodásban, vala
mint információi kaphat a vállal
kozói igazolvány kiadásának fel
tételeiről; Megtudhatja például,
hogy az egyes tevékenységek
gyakorlásához milyen jogsza
bályban előírt képesítés, vagy
milyen halósági engedélyek be
szerzése szükséges.

Az egyéni vállalkozói igazol
vány ügyintézésével kapcsolatos
eljárási díjak a következők:
• egyéni vállalkozói igazol
vány kiadása: 5000 Ft
• adatmódosítás, illetve az iga
zolvány vállalkozó kérelmére
történő visszavonása: 2000 Ft
• elvesztett vállalkozói igazol
vány pótlása: 3000 Ft

MIT KELL TENNIE,
HA ÖNNEK
MÁR VAN
VÁLLALKOZÓI
IGAZOLVÁNYA?

HOVA FORDULHAT?

Amennyiben ö n érvényes,
még az önkormányzat állal ki
adóit egyéni vállalkozói igazol
vánnyal rendelkezik, nincs teen
dője; csak abban az esetben kell
felkeresnie a kamarát, ha módo
sítani, illetve megszüntetni akar
ja azt.
A vállalkozói igazolványban
feltüntetett adatok megváltozá
sát, a változástól számítolt 30 na
pon belül a kamarának bc kell je
löniemé, szintén egy erre a célra
rendelkezésre bocsátott forma
nyomtatvány segítségével. A ka
mara az adatok változását az iga
zolványban feltünteti és jelzi az
érinteti halóságok (APEH. OEP,
KSH) felé.
Vállalkozói tevékenységének
megszüntetését színién a ka
maránál kell bejelenteni, az
erre rendszeresített nyomtatvá
nyon. Önnek ezekben az cse
30. csütörtök
31. péntek

A Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara egyéni vállalko
zói Igazolványok kiadásával,
módosításával, visszavonásával
kapcsolatos ügyintézést végző
ügyfélszolgálati Irodái:
9700 Szombathely,
Hollón E. u. 1.
Tel.: 94/340-570 Fax: 94/340¬
565
Ügyfélfogadás:
hétfőtől csütörtökig: 8.00¬
16.00, pénteken: 8.00-13.30
Területi ügyfélszolgálati iro
dák:
9900 Körmend,
Rákóczi F. u. 33.
Tel./Fax: 94/594-060
9600 Sárvár, Ady E. u. 1.
Tel./Fax: 95/520-021
A területi irodák ügyfélfoga
dási ideje: hétfőtől csütörtökig:
8.00-12.00, 13.00-15.00, pénte
ken: 8.00-12.00
A körmendi és sárvári irodá
ban minden hónap utolsó pénteki
napján ai ügyfélfogadás szüne
tel.

Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Conda Péler

Tompa Kálmánné
Horváth Katalin

SZAKRENDELESEK
Szemészet

JÚLIUS

15. szerda
16. csütörtök
17. péntek
18. szombat
19. vasárnap
20. hétfő
21. kedd
22. szerda
23. csütörtök
24. péntek
25. szombat
26. vasárnap
27. hélfő
28. kedd
29. szerda

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Nagy János
Pánykó Magdolna
Meserházy Gábor
Pánykó Magdolna
Gonda Péter
Schrolt Olga
Nagy János
Kovács Zoltán
Pánykó Magdolna
Gayer Tatjána
Sükösd Éva
Pánykó Magdolna
Schroti Olga
Nagy János
Kovács Zolián

Horváth Katalin
Tompa Kálmánné
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Tompa Kálmánné
Hajba Dezsőné
Horváth Kalalin
Tompa Kálmánné
Hajba Dezsőné
Horváth Kalalin
Tompa Kálmánné
Horváth Kalalin
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin

Vezetője: dr. Gáti Eva alorvos, szemész szakorvos.
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig.
(Minden páros bélen szakmai nap miatt a rendelés szünetel)
Psychlátrla
Vezetője: dr. Tóth Katalin psychiátcr adjunktus
Rendelés ideje: mindennap 8-14 óráig
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbkép
zés miall a rendelés szünetel.)
Bőrgyógyászat
Vezetője: dr. Molnár Ildikó bőrgyógyász adjunktus
Rendelés ideje: Hétfő
8-14 óráig
Szerda
8-14 óráig
Csülürlük
8-14 óráig
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HARMONIA
A gyógyító mozgás
Kovácsné Borsodi Anikó
1981 óta dolgozik Celldömöl
kön gyógytornászként. Miután
a budapesti Orvostovábbképző
Intézet Egészségügyi Főiskolá
ján végzett. Szombathelyen ta
lált munkát. Családalapítási
tervek vonzották városunkba,
és egy szerencsés véletlen foly
tán munkahely Is adódott szá
mára. Mivel előtte nem volt
gyógytornász Cellben, az elején
sok nehézséget okozott a meg
nem értés, nem értékelték a
munkáját. Az azóta eltelt Idő és
a gyógyult betegek sokasága
bizonyítja, hogy ma már nélkü
lözhetetlenné vált az egész
ségügyben.
- Munkáját a kórházban és a
rendelőintézetben is végzi. Mi
iyen terápiával foglalkozik?
- Időm nagy részét a rendelő
intézetben töltöm, szakrendelés
ről vagy körzeti orvosi beutaló
val kerülnek hozzám a betegek.
A betegségeknek megfelelően
alakítjuk ki a csoportokat: kéz,
váll (felső végtag, könyök, nyak,
váll), láb (csípő, gerinc) mozgás
terápiáját végezzük. A csoporto
kon kívül természetesen egyéni
foglalkozásokat is vezetek. A
kórházban fekvőbetegekkel, pél
dául agyvérzeit betegekkel fog
lalkozom, a sebészeten a gerinctörött, lábtörölt betegeket taní
tom mankózni. szükség van mű
tét utáni légzőlomára, ami a ke
ringést javítja. Nőit a betegek
száma a reumatológia beindulá
sával. A kórházban fizikoterápiát
is igénybe veszünk, hiszen erre is
van képesítésem.
- Milyen körülmények között
dolgozik?
- Eddig eléggé mostohák vol

tak a körülménycink, de most
végre kialakítottak egy tornaszo
bái a rendelőintézetben. Kaptam
eszközöket is: labdákat, botokat,
súlyzókat, szőnyegeket, bordás
falat, kézerősítő karikákat. Ili na
ponta 20-30 beteggel foglalko
zom, mint már mondtam csopor
tokban, amelyek változó létszá
múak. Például a vállcsoporlba 17
beteg tartozik, így meglehetős
helyszűkében vagyunk, de az ed
digi állapotokhoz képest nem pa
naszkodom.
- Foglalkozik gyerekekkel is.
Kik járnak ide?
- Celldömölkről és vidékről is
járnak gyerekek az iskolalomára.
Az iskolaorvos vagy a gyermek
orvos szűri ki a gyerekeket. Bár
mely korú gyerekek járhatnak a
foglalkozásokra, amiket hetente
kétszer a Szent Benedek Katoli
kus Atalános Iskolában tartok. Jó
kapcsolat alakult ki az iskolával,
rugalmasan álltak a dologhoz. A
középiskolásoknak a rendelőin
tézetben tartom a foglalkozáso
kat, itt egy kis nehézséget okoz,
hogy az iskolai elfoglaltságok
hoz nehezebb alkalmazkodni.
- Mennyire megerőltető fizi
kailag és pszichikailag ez a tevé
kenység?
-Fizikailag is nehéz és fárasz
tó, hiszen sokszor kell a súlyo
sabb betegeket mozgásukbaji se
gíteni. Ugyanakkor lelkileg is
megerőltető. Ahogy a főiskolán
is tanították, pszichológusnak is
kell lenni. A betegek közvetlenül
beszelnek a problémáikról, ha ér
zik, figyelnek rájuk. Nem utolsó
sorban az egész napos beszéd is
fárasztó. Megkönnyítené a hely
zetet a minél kevesebb admi
nisztráció, hiszen az rengeteg

időt vesz el, vagy ha egy helyen
végezném a munkámat, azzal is
időt takaríthatnék meg.
- Miiven a kapcsolata a bete
gekkel?'
- Bizalommal fordulnak hoz
zám, próbálom megérteni őket,
figyelembe venni a gondokat.
Szükségem van az együttműkö
désükre, ez a saját érdekük, az
akaratuk sietteti a gyógyulásukat.

Hurrá, nyaralunk! (30
A pihenésre szüksége van testünknek, lelkünknek. Azoknak, akik egész
évben zári helyen dolgoznak, igazi kikapcsolódást jelenthet, ha a szabad
ban lehetnek. A szellemi munkát fizikai, a fizikai munkát pedig a szellemi
munka ellensúlyozza. Tartsuk tiszteiéiben ezt a szempontot, amikor a
családdal, baráti körrel nyaralni indulunk. Ne akarjuk ráerőltetni társaink
ra azt a programot, amit mi jónak látunk. Mindenki másképp szeret pi
henni. Van, akinek az is tökéletes kikapcsolódás, ha egy könyvvel a
kezében elvonul egy hűs fa alá. Vannak, akik kihasználva a több szaba
didőt, nem győznek betelni a környék látványosságaival, és képesek mú
zeumból, múzeumba járni. Ez is egyfajta pihenés. A lényeg az, hogy
valami mást csináljunk ez alalt az idő alatt, mint a szürke hétköznapokon.
Mindegy, hogy mit, csak mást.
Rendszerint olyasmire vágyunk, ami a hétköznapokon kimarad az éle
tünkből. Hagyjuk a lesl mellett a lelkei is pihenni. Ha tudjuk, hagyjuk
otthon gondjainkat, problémáinkat. Ezt persze nem tudjuk mindig meg
tenni, hiszen képtelenség mindent olyan rendben hagyni, mint ahogy
szerelnénk. Akkor legalább arra ügyeljünk, hogy ne ez „telepedjen rá"
hangulatunkra.
Készüljünk a nyaralásra! Tervezgessünk, ábrándozzunk! Nem baj. ha
a vágyainknak a pénztárcánk komoly határokat szab. öltöztessük ünnep
lőbe a lelkünket a nyaralás elólt. Engedjünk meg magunknak egy kiesivei
többet, mint az év többi napjain. Hagyjuk kényeztetni magunkat egy
kicsit. Hát nem jár meg nekünk ennyi az egész éves hajtás ulán?
*
Nyaralásunk alkalmával megváltoznak étkezési szokásaink is. Felborul
a napirendünk és bizony előfordul, hogy „elengedjük" magunkat, és túl
bőségesen táplálkozunk. Kellemetlen, de nem túl veszélyes velejárója
ennek a hasmenés. Ez a kellemetlen tünet jelentkezhet azoknál is, akik
érzékenyek a megváltozol! ivóvízre. A hasmenés a szervezet védekezési
reakciója a bélrendszerbe julott káros anyagokkal szemben. A legtöbb
esetben nem szükséges kezelni, mert inagálól gyógyul. Ha mégis előfor
dul: tartsunk 24 órán ál teljes koplalást. Ne együnk, ám annál löbb folya
dékot fogyasszunk. Igyunk keserű teát hidegen, esetleg jégkockával. A
második napon már ehetünk joghurtot, kekszet, főtt krumplit, rizst jól
megsózva. Ne használjunk gyógyszereket, kivéve, ha azt orvos javasolja.
Ezek a szerek esetleg visszatartják a hasmenést okozó káros anyagokat.
Azonnal forduljunk orvoshoz, ha a hasmenés lázzal vagy erős hasi fájda
lommal, véres széklettel párosul. Kérjük ki az orvos tanácsát, ha csecse
mőnek vagy kisgyereknek van hasmenése, amely kezelés nélkül kiszára
dáshoz vezethet.
Németh I .

Köszönet a verseny támogatóinak!
Az os tffy asszony fai szavalóverseny szer
vezői köszönetet mondanak a rendezvény
támogatóinak: Ostffy asszony fa Önkor
mányzata, Vas Megyei Közművelődési és
Sportbizottság, Gyermek- és Ifjúsági Alap
program Tanácsa, Budapest, Vas Megyei
Temetkezési Vállalat, Szombathely. RábaCom Rt., Sárvár, Pannónia Racing Kft.,
Szombathely, Ostffy asszony fáért Közala
pítvány, Csöngc Önkormányzata, Szülői
Munkaközösség, Ostffyasszonyfa, Petőfi
MGTSZ, Ostffyasszonyfa, MAVÉPCELL
Kft., Celldömölk, ÁFÉSZ, Celldömölk. Pa-

Közvetlenül kontaktusban va
gyok velük a terápia során, nem
csak egy szervet, hanem az egész
embert kezelem. A jó torna
egyénre szabott, hasonlóságok
természetesen vannak, de a gya
korlatsor egyénre szabott. A
gyógytorna oki terápia, a be
tegség okát próbálja megszüntet
ni.
Tulok G.

uz Kiadó, Celldömölk, Apáczai Kiadó,
Celldömölk, Kalics kocsma, Csönge,
MMIK
Oktatóközpont,
Szombathely,
MGSZ Kcmcnesszcntmárton; oslffyaszszonyfai vállalkozók: Pfciffcr Gizella. Ba
logh János, SmidcÜusz Béla, Vikmon Lász
ló, Szabó Istvánné, Mátyás Jenő, Szakács
Józscfné, Szakács János. Kurucz Jánosné és
Horváth Gyuláné.
A legutóbbi lapszámunkban közölt tudó
sításból kimaradt, hogy a versenyzők közül
különdíjat kapott Horváth Evelin és Niczki
Erika.
V.
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KATICABOGÁR

SZÜNIDEI IDŐTÖLTÉS

Ezt nem lehet
elfelejteni! (2. feladat)
Kedves Gyerekek!
Bizonyára emlékezlek rá: az előző" szám
ban arra biztattalak benneteket, hogy figyel
jétek rövid kis írásainkat, sőt gyűjtsétek össze
őket. Ez alkalommal az ELEFÁNTRÓL ol
vashattok. Most is arra kérlek bernieteket, ol
vassátok clfigyelmesen,és őrizzétek meg ezt
a számot is, hogy amikor a versenyfeladatok
ra kerül a sor, biztosan jól tudjátok megolda
ni. Hát lássuk!
A ma élő elefántok a mamutok utódainak
tekinthetők. Mára csak az úgynevezett afri
kai, illetve indiai elefánt él viszonylag nagy
számban a Földön. Legjellegzetesebb szerve
az ormány, ami tulajdonképpen az orr és a
felső ajak Összenövése. Alkalmas a táplálék
megszerzésére és felemelésére, ivóvíz fel
szippantására, szaglószerv, és bizony néha
„fegyver" is. Csaknem egy vödümyi víz fér
el benne. Az elefánt másik fontos szerve az
agyar. A ma élő elefántok agyarai hatalmasra

45-

nőtt metszőfogak, nincs gyökerük és folya
matosan nőnek, miközben az állat koptatja
őket. Az afrikai elefánt agyara körülbelül két
méter hoszú és 30-50 kilogramm a tömege.

Az elefántok csordában élnek, melyei rend
szerint egy tapasztalt, „öreg hölgy" vezet. Af
rikában ós Indiában ma is dolgoztatják őket,
főleg fakitermelésnél.

Nyolc meghatározás, egy név a megfejtés
ii

Az elefánt merete
Itt él ma a legtöbb elefánt
A kis elefánt legfőbb „gondozója"
Az itt élő elefántokat fakitermelésre is használják
Erre is használja az elefánt az ormányát
így nevezik az clefánlbóbit
Ehhez a síkidomhoz hasonlít az afrikai elefánt füle
Erre is használja az elefánt a fület

Gyerekek! Ezúttal azt kérem tőletek: lejtsétek meg a rejtvényt, és olvassátok össze a bekeretezett részt. Egy nevet fogtok kapni.
Ezt is be kell küldenetek. Es még valamit. írjátok meg egy-két rövid mondatban: mi köze van ennek az embernek az elefántokhoz.
Megfejtéseiteket erre a címre küldjétek: Celldömölk, Szentháromság tér 1. Beküldési határidő: 1998. július 30.

Mi lphpt

1 VPOP?
Ismeritek Ellit, a kis elefántot? Ha
i v i i l e n t i a v e g c . igen, biztosan azt is tudjátok, hogy ki
csisége ellenére milyen vakmerő. Képes otthagyni a csordát, hogy mér
hetetlen kíváncsiságát kielégítse. így történt ez azon a szép nyári napon
is, amikor Ellit egy szép pillangó látványa annyira lekötötte, hogy észre
sem vette, milyen messze kerüli társaitól. A pillangó repült egyik virágról
a másikra, repdesett vidáman a nyári napsütésben... Elli pedig ment utána.
Egyszer csak a pille fáradtan csukta össze a szárnyait - el is aludt talán
-, mire a kis elefánt körülnézett, de a csordát sehol sem látta. Kétségbe
esetten trombitált, de hiába! Összeszedte minden erejét, még egyszer
megpróbálta, de választ nem kapott...
A mese itt megszakad. Rátok vár a feladat, hogy kitaláljátok, vissza
talál-e Elli a társaihoz, és ha igen, tikkor hogyan? írjátok meg nekünk a
történet végét, és azt küldjélek el címünkre: Celldömölk, Szentháromság
tér 1. A legjobb történeteket lapunkban közöljük.

Szólások - rajzban elbeszélve
Biztosan szeretsz rajzolni!
Csukd be a szemed és próbáld meg elképzelni, hogyan tudnád

Derűre is derű
Az egérke sírva szaladgál. Megszólítja az elefánt:
- Miért sírsz egérke?
- Mert valaki ellopta a fürdőruhámat! Elefánt, nem te voltál az?
Az elefánt és az egérke menetelnek a kis hídon. Az egérke hátra
szól:
- Vigyázz elefánt, nehogy egyszerre lépjünk!
*
Két egérke beszélget a bokor mögött:
- Látod azt a nagy elefántot? Most elkapjuk, jó?
- Nem! Nem ér ketlő egy ellen!
lerajzolni nekünk a kövelkcző szólásokat. A legjobb munkákat be
mutatjuk újságunkban!
1. VAK TYÚK IS TALÁL SZEMET.
2. JÓ BORNAK NEM KELL CÉGÉR.
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A Berzsenyi Dániel Gimnázium versenykrónikája (1997/98.)
Az elmúlt tanévben is számos versenyen vettek részt és szerepeltek
eredménycsen a gimnázium tanulói, közülük csak azoknak a verseny
zőknek (és szaktanáraiknak) a nevét közöljük, akik a megyei verse
nyeken dobogós helyezést szereztek, illetve a regionális és országos
versenyeken bizonyították tehetségüket, felkészültségüket.
- Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen Orosz nyelv
ből az országos döntőn 9. helyezett Kiss Krisztina IV. a (Ozorainé Gyarmati Magdolna)
- Az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati versenyen megyei I I .
helyezettként az országos döntőbe jutott Kreif Noémi 6/3. (Joó
Antalné)
- A Bolyai Matematikaversenyen megyei
I. helyezett: Lócsl Levente 6/1. (Tinger Vendel)
II. helyezetlek: Kreif Noémi 6/3.
Katona Bernadett 6/4. (Karádiné Pup Ilona)
- A Vas megyei Pedagógiai Intézet áltat szervezett Eötvös Fizika
versenyen
I . helyezett: Lócsl Levente 6/1.
II. helyezettek: Kurúdi Péter 6/1. (Tinger Vendel)
Mogyoróssy Júlia 6/3. (Vurgáné Kránicz Anna)
- A Varga Tamás Matematikaversenyen megyei
I. helyezett: Lócsl Levente 6/1., a területi fordulón IV. helyezést
ért cl. (Tinger Vendel)
- A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen megyei II., országos 20.
helyezett: Lócsl Levente 6/1. (Tinger Vendel)
- Az Eötvös L. Ált. Iskola által szervezett Eötvös Fizikaverse
nyen
L helyezett: Lócsi Levente 6/1.
II. helyezett: Karádl Péter 6/1. (Tinger Vendel)
- A Weöres Sándor Megyei Versmondó Versenyen
III. helyezett: Borovszky Henriett 6/6.
- A megyei rajzpályázaton
III. helyezést ért cl: Lumpért Zsófia 6/4.
- A Krcszncrics Ferenc Országos Anyanyelvi Versenyen
VII. helyezést és a „Szép Szóval" különdíjat nyerte el Kovács
Ágnes 6/2. (Kiss Zsuzsanna)
Az egyéni versenyek mellett a csapatversenyeken is derekasan
helytálltak a gimnazisták.
- A „Glória Victis" (a felvidéki magyarság történelméről
rendezett) országos vetélkedőn VI. helyezést elért csapat tag
jai: Bedy Eszter, Bedy Rita, Szabó Tibor 6/6. (Dr. Lcnncr
Tibor)
- Az „így éltek a lovagkorban" megyei történelmi és műveltségi
vetélkedőn III. helyezett csapat tagjai: Kulman Katalin, Ke
resztes Linda, Pörneczi Bálint I . b, Somogyi Ildikó, Téglás
Andrea, Keresztúri Barnabás I . a (Lábasné Tóth Ágota, Árbócz Tamás, Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó)
- A megyei polgári védelmi vetélkedőn III. helyezést szerzett csa
pat tagjai: Kulman Katalin, Bödecs Zsuzsanna, Baráth Bog
lárka, Kasza Sándor I . b, Káldos Lívia I . a és Rosta Tamás
II. b

Gáyer-rajzpályázat '98
Óvoda
1. : Horváth Patrícia (6 éves), Szalóky Sándor Úti Óvoda Cclld.
2. : Varga Gergő (5 éves). Óvoda, Répcelak
3. : Boros Viktória-Kovács Flóra, Alsósági óvoda
Különdíj: Káldos Zoltán (7 éves). Alsósági óvoda
Alsó tagozat
U Könezöl Dávid Z b, Gáycr Gy. Áll. Isk., Celldömölk
2. : Horváth Dorina 1. o.,
3. : Király Eszter 4. o., mindketten a Petőfi S. ÁMK. Ált. Isk.,
Ostffyasszonyfa tanulói
Különdíj: Kolompár Diána 4. o., Batthyány L. Ált. Isk., Jánosháza
Molnár Bence 10 éves. Ált. Isk., Kcmenesmagasi
Dicsérő oki: Thalabcr Dániel 4. o.. Szent Benedek Kat. Isk., Celld.

- A Keszthelyi Helikon ünnepségeken arany minősítést szerzett
tánccsoport gimnazista tagjai: Somogyi Veronika, Kovács Esz
ter, Hellebrand Ágnes, Bedy Rita, Varga Rita, Körmendi
Katalin, Vass Gábor, Szelestey László, Horváth Dóra, Hor
váth Krisztina, Szilvágyi Zsófia, Herendi Szabolcs.
Szólótánc ősként arany minősítést kapott: Bedy Rita 676.
- A Kemenesaljái Baráti Kör Jónás Márton pályázatán az alábbi
tanulók pályamunkáját díjazta a zsűri:
I. díjas: Győrök Katalin 6/5.
II. díjasok: Somogyi Lilla I I I . a
Varga Julletta I I I . a
III. díjasok: Horváth Eszter 6/6.
Varga Melinda IV. b
A Baráti Kör különdíját Makkos Dalma 6/6. osztályos tanuló nyer
te cl többéves kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi aktivi
tásáért, színvonalas kulturális tevékenységéért.

Sporteredmények
Országos versenyek: (atlétika)
A Diákolimpia országos döntőjében 5. helyezett: Jankóvics László
100 m-es síkfutás 11,4 mp. Mezőbank Kupa 2. helyezés: Jankovics László, döntő augusztus 20. Népstadion (Vargáné Kovács
Marietta)
Megyei versenyek - Diákolimpia:
1. helyezett Jankovics László 100 m-es síkfutás (Vargáné Kovács
Marietta)
2. helyezett kézilabda IV. kcs. leány csapat (Bors László)
A csapat tagjai: Mendel Helga, Petii Regina, Hende Anikó, U n 
ka Petra, Sámson Adrienn, Keresztes Linda, Csahők Mónika,
Márkus Alexandra, Tóth Veronika, Somogyi Ildikó, Molnár Vik
tória, Szélesl Anikó, Esztergályos Katalin, Kovács Petra, Payr
Luca, Kovács Nóra, Márkus Alexandra.
2. helyezett: Horváth László magasugrás (tehetségkutató verseny)
(Bors László)
3. helyezett: Emin Abigél 100 m-es síkfutás V. korcsoport, leány
(Kissné Tóth Gabriella)
3. helyezeti: Cslszlér Gergely magasugrás (tehetségkutató ver
seny) (Bors László)
3. helyezett: Payr Luca 800 m-es síkfutás (tehetségkutató verseny)
(Bors László)
3. helyezett a labdarúgócsapat megyei diákolimpián (Bors
László)
A csapat tagjai: Baráth Tamás, Viczmándi Ervin, Harasztovlcs
Róbert, Győrvári Gábor, Ferenczl Péter, Mező Norbert, Szita
Gergely, Szabó Mátyás, Hajba Tibor, Börücz Zoltán, Jakab Bar
nabás, Vass Gábor, Hencz Péter, Kiss Csaba, Dittinan Gergely,
Fodor Lajos, Görög Balázs.
A „Jó tanuló, jó sportoló" versenyen I . helyezést ért el
Jankovics László I I . b

Felső tagozat
1. : Balogh Veronika 8. a, Gáyer Gyula Általános Iskola,
Celldömölk
2. : Józsa Tamás 8. c, Gáycr Gyula Ált. Isk., Celldömölk
3. : Simon Andrea 13 éves, Dunaszerdahely
Különdíj: Nagy Mónika 7. o.. Gárdonyi G. Ált. Isk., Sárvár
Szuh Gábor 13 éves. Ált. isk. Kcmenesmagasi
Lukács Hajnalka 8. o.. Berzsenyi L. Ált. Isk., Cclld.
Dicsérő oki: Bogyai Erik 7. b. Ált. isk.. Torony
Kreif Zsuzsanna 6. a, Gáycr Gy. Alt. Isk., Cclld.
Eltérő tantervű tagozat
Különdíj: Horváth Zoltán 4. o.. Busznyák József 8. o.,
mindketten a Gáycr Gy. Ált. Isk., Celldömölk
Darabos Zsuzsa, Batthyány L. Ált. Isk., Jánosháza
Kemenesaljái Müv. Közp. különdíja: Balogh Veronika 8. a, Gáycr
Gy. Ált. Isk., Celldömölk
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150 év választásai és kemenesaljai képviselői
A rendi országgyűlések után először 1848-ban választott
képviselőket az ország lakossága. A mögöttünk hagyott 150 év
szolgált néhány választási érdekességgel, ezekből nyújtunk át
egy csokorra valót.
A rendszerváltás elótti utolsó
többes
jelölés
időszakúban
mondta egy idős barátom az esé
lyek latolgatása közben: meglá
tod, most is, mint régen annyi
szor, a választókerület északi ré
szén lakók szava lesz a döntő.
Bevallom, nem néztem utána,
hol, milyen arányban szavaztak,
de valóban az északi részen mű
ködő jelölt került a parlamentbe.
Miután - ha nem is könnyen, de
- sikerült az elmúlt 150 év kép
viselőit felkutatni, megerősíthe
tem idős barátom állítását. A
megválasztott képviselők két ki
vételtől eltekintve az északi kcrülctrészből jutottak a párlamcnt-

Hurvátli Eluk

be. Az északi körzetbe sorolom
Celldömölköt is. Mi ennek az
oka, magyarázata? Mindenek
előtt az, hogy - főleg 1926 előtt
- a képviselők többsége földbir
tokos volt, a nagyobb birtokok
pedig a felső zónában helyezked
tek cl, de ha ügyvéd volt is, vagy
más foglalkozási ághoz tartozott
az illető, a háttérben ott volt a
föld. Azért akadt két orvos, egy
malomtulajdonos és pedagógus
is, de inkább politikus, agrármér
nök, közgazdász képviselőnk
volt.
Változáson ment át a választó
kerület. A múlt század közepén
nem volt sárvári járás, a kemcncsaljaihoz tartozott a régió a
Marcaltól nyugatra Kámig, a Rá
bától délre, Zala megye határáig
terjedő rész, a földrajzi Keme
nesalja. Érdekes viszont: amikor
a sárvári járás is megalakul, Gérce, Káld, Vásárosmiskc 1945-ig
a cclli választókerületben ma
radt. A rendszerváltás óta a két
kerületnek közös képviselőjelölt
je van.
A 150 év alatt összesen 23

képviselőt választottak Keme
nesalján, azonban a most megvá
lasztott Kovács Ferenc mégis a
22. a tényleges képviselők sorá
ban.
A
legfiatalabb
képviselő
Gosztonyi János, aki 22 évesen
lelt tagja a parlamentnek, és ő
volt a leghoszabb ideig, 38 évig
egyfolytában parlamenter.
Emlékezhetünk rá, a 98-as vá
lasztások időpontjáról milyen so
kat vitatkoztak a honatyák,
mondván: a lakosság számára a
legoptimálisabb napot szeretnék
megtalálni. Az első fordulóból
látluk, ez nem sikerült. Régen eb
ből nem csináltak ekkora problé
mát. Az év szinte minden hónap
jára esett választás, december
ben, sőt januárban többször is
szavaztak a polgárok.
A rendszerv állás óta kopogta
tócédulákat, ajánlószelvényeket
gyűjtenek a jelöllek. Kezdetben
többször hallunk közfelkiáltással
megválasztott képviselőkről. A
két világháború között aláírások
jelentették a támogatást. 1926ban például ezer aláírást kellett
összegyűjteni. Öt év múlva szi
gorítottak. Pesten ölezer, vidéken
a szavazópolgárok 10 százaléká
nak a támogatására volt szükség
a jelöltállításhoz. Néha nem árta
na a műllba nézni, és talán nem
lenne ennyi párt és jelölt, mint az
utóbbi időkben.
A választási propagandának,
kortcskedesnek régi hagyománya
van. Ma a vezető szerep az elekt
ronikus sajlóé a pártok kampá
nyában. Az utókor számára azért
azt is Örökítsük meg, hogy a 98as választások kampányidősza
kában Orbán Viklor, a FIDESZ
elnöke és a párt helyi jelöltje,
Kovács Ferenc Celldömölkön és
környéken sok telcfonelőfizétőt
hívott fel, volt akit többször is.
Páibcszéd azonban nem jött lét
re, mert a szöveg magnóról ment.
Régen is voltak plakátok, szóró
lapok, de a hangsúly a jelölt és a
választók személyes találkozásán
volt. Igyekeztek minden faluba
eljutni. Ha a jelölt szimpatikus
volt. akkor a falu végén díszka
pu, magyaros ruhába öltözött lá
nyok sorfala, népünnepély fo
gadta. A jelöltjüket éltető, az el
lenfelet pocskondiázó rigmusok
nagy divalja volt a két háború kö¬
zötti időszak.

A másfél évszázad során na
gyon sok párt működött, felsoro
lásuktól el kell tekinteni. A mai
szóhasználat szerint azt mond
hatjuk: kormánypártiak és ellen
zékiek, függetlenek. Használták
a hivatalos és önjelölt kifejezése
ket is.
Egy alkalommal fordult elő,
hogy egy családból apa és fia is
képviselő lett.
Altalános
tapasztalatként
mondhatjuk: a kemenesaljaiak
nem szerették az idegeneket,
többnyire az e tájhoz kötődőket
részegítették előnyben. Ennek el
lenérc voltak magas körök által
támogatott külső jelültek, de sok
babér nem termett a számukra.
Egy időben a parasztság érde
kcinek a képviseletét két párt, a
Független Kisgazda Párt és Nem
zeti Paraszt Párt is felvállalta.
Megkérdezték az egyik szónok
tól, miért van erre szükség. O a
következőket válaszolta: Ha va
laki azt állítja, hogy a módos pa
rasztnak - az igazi kisgazdának
- és a szegény parasztságnak az
érdekei azonosak s következés
képpen azokat egy párt védel
mezni tudja, az a valaki vagy az
igazi életet nem ismerő, jószándékű álmodozó, vagy a társa
dalmi rétegek harcát ismerő lúda
los csaló, aki arra utazik, hogy
másokkal kapartassa ki magának
a parázsból a gesztenyét.
A továbbiakban nézzünk egyegy példát a szoros versenyre,
azonos pártbelick harcára, és az
idegenek elleni összefogásra.
1910-ben azonos pártból in
dult a két jelölt, Marólhy a régi
képviselő, illetve az új jelölt.
OsllTy Lajos. Mindkét tábor igen
élénk kortcskedést folytatott.
Napjainkban a közvéleményku
tatás alapján viszonylag ponto
san megjósolható a választás
végeredménye. 1910-ben azon
ban még nem volt közvéleménykutaló intézet, mégis valahogy
kitudódott: igen szoros a ver
seny. A két tábor hívei járták a
városi, aki még nem volt, azt
igyekeztek rábeszélni, hogy
menjen cl szavazni. .Hoztak" is
egy-két szavazót. A két fél közül
az Ostffy-hívck leleményeseb
beknek bizonyullak, röviddel a
zárás előli kimentek az állomás
ra, akkor járt be egy vonat, négy
főnyi személyzelével valóban az
utolsó pillanatban érkeztek. Mit
ad véletlen, Ostffy Lajos pont 4
szavazattal győzött. Az ellenfél
persze óvott, de az óvást nem fo
gadták el, mert nem lehetett bi-

I

zonyitani: az a negy szavazó
dönlöltc-e el a végeredményt.
akit a vasútról behoztak. Szüle
tett egy történet is. Két atyafi nem lévén egy véleményen még a mezőre menet is egymást
győzködte, és hogy tárgyiasítsák
véleményüket, azt mondja a Maróthy-párti: Ostffy olyan, mint a
maga kukoricája: alig látszik ki a

Berzsenyi Jenő

földből, de nézze meg az enyé
met, már majdnem derékig ér.
Maróthy az erősebb, ő fog győz
ni. Ebből lett a következő, más
nap már közszájon forgó mondó
ka: Ostffy Lajos csak egy arasz,
Maróthy a nagyobb paraszt.
1939-ben is azonos párt, a Ma
gyar Élet Pártja adta a két jelöl
tet. A hivatalos jelöli Nagy Imre,
az önjelölt Szabó Károly volt. A
propagandában a hivatalos jelölt
kapta a nagyobb támogatást. Az
északi rész ezúttal Nagy Imrére
szavazott, de a nagy ráhatás elle
nére Jánosháza Szabót támogat
ta, és 954 szavazattal a nem hi
vatalos jelölt győzött.
Az 1926-os választás több
szempontból volt érdekes. Az új
Összctélclű
országgyűlésben
szembetűnően emelkedett az ál
lami tisztviselők száma, részben
a nagybirtokosok képviselőinek
a rovására. Ezt látjuk nálunk is
Ez a választás sok tekintetben ha
sonlít a '45 utáni első évekre, és
a rendszerváltás utáni időkre,
amikor meghatározó országos
politikusok veitek, illetve vesz
nek részt a helyi kampányokban:
Gerő, Rákosi a KMP. Veres Pé
ter, Szabó Pál, Erdei Ferenc és
mások a Nemzeti Paraszt Párt ré
széről. A közelmúltban megfor-
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dult nálunk Horn, Torgyán, Or
bán, Kuncze.
A 26-os választás példája an
nak, hogy a kemenesaljaiak ra
gaszkodtak saját embereikhez,
nem engedtek a szédítésnek, bár
mely magas helyről érkeztek is
azok. A választáson Szombathy
Kálmán volt a hivatalos jelölt, el
lenfele Jánossy Gábor Kemencsmagasi kisbirtokos, megyei köz
tisztviselő. Szombaüiyt úgy mu
tatták be, mint Bethlen miniszter
elnök és Vass népjóléti miniszter
bizalmas emberét. Ennek megfe
lelően folyt a propaganda, ami
nek az volt a lényege, hogy
Szombathy az a személy, aki
egyedül képes a korabeli problé
mák megoldására. Szombathy tá
mogatói főleg Jánosházára, Ság
ra, és Ccllrc összpontosítottak. A
kampányban részt vett Dukai Ta
kács Ferenc cs. és királyi kama
rás, Mikes püspök, Tarányi főis
pán, Vass József népjóléti mi
niszter. A miniszter azért jött,
mert úgy hallotta, ebben a kör
zetben nincs meg a választópol
gárok között az egyetértés. Fel
szólította Jánossyt: az egység ér
dekében lépjen vissza. A két je
lölt közel azonos számú ajánlást

Szabó Lajos

gyűjtött össze. Bár a három nagy
településen eredményes volt a
propaganda, azonban a községek
Jánossy mellé álllak. és 1491 sza
vazattal ő lett a győztes.
Nem volt könnyű Jánossy szá
mára a következő választás sem.
Ekkor Ormándy János, a Felső
dunántúli Mezőgazdasági Kama
ra igazgatója, szakoktató, gazda
sági főtanácsos volt az ellenfél.
A sajtó Ormándyt dicsérte,
mondván: a polgárnak nem lesz
nehéz a választás, amikor a me
zőgazdaság helyzete tarthatatlan.
A betegen csak orvos segíthet, ez
^ orvos Ormándy János. Já
nossy Gábor fölényesen győzött.
A választáson győztes képvi
selők névsora:
1848. június 23-án Kisccllbcn
^'•felkiáltással gróf Batthyány

1998. JÚLIUS 16.

Jánossy Gábor

Lajos miniszterelnököt válasz
tották képviselőnek. Többször
megfordult ő itt. O hozta meg a
Bécsben kitört forradalom hírét
is Kemenesaljára. Mivel Sárvá
ron is őt választották, de csak egy
mandátuma lehetett, a sárvárit
tartotta meg. Ezért van 23
választott és 22 tényleges képvi
selőnk.
1. : Batthyány helyett Vidos
József javaslatára Békássy Imrét
küldték a parlamentbe. A rendi
országgyűlésben követként mű
ködött mesteri-kemeneshőgyészi birtokos a kcmenesaljai kerü
let szolgabírája. Két alkalommal
látta el az alispáni tisztséget. A
Kemenesaljái Kaszinó egyik ala
pító tagja. A vidék csillagembe
rének nevezik, a szabadságharc,
majd az önkényuralom alatt nem
volt sok lehetősége megbízatását
teljesíteni. Ót is üldözték.
2. : Horváth Elek csöngei
földbirtokos, ügyvéd. 1848 után
1861 tavaszán tartanak képvise
lő-választásokat, de az uralkodó
augusztusban már fel is oszlatja
a parlamentet. 1865-ben új vá
lasztások voltak. Horváth Elek
több ciklusban képviselte Keme
nesalját. Komoly szerepe volt ab
ban, hogy a vasút Kisccll számá
ra kedvezően épüljön meg.
3. : Boda József vönöcki föld
birtokos (1875-).
4. : Ajkay Gyula földbirtokos,
ügyvéd (1878-). Ő nem töltötte
ki a három évet saját akaratából.
Sárváron főszolgabírónak vá
lasztják, lemond a képviselőség
ről.
5. : Békássy Gyula (1880-87),
az első képviselő fia.
6. : Két idegen következik. Ug
rón Ákos országos hírű politi
kus, ügyvéd. Erdélyben először
Oláhfalván, másodszor Kézdivásárhclyen, harmadszor - 1887¬
96 - között két ciklusban a
kiscclli kerület képviselője. A
sitkei felsőbüki Nagy Sándor le
ányát vette feleségül, így került
ide. Nagy Sándor mint Keme

nesalja legnagyobb birtokosa
nem pályázott képviselői babé
rokra, vejét azonban hozzásegí
tette ahhoz.
7. : Győry Elek. Győri szár
mazású, előbb Komárom, majd
1896-1901 között Kisccll képvi
selője. .
8. : Maróthy László. Káldi
földbirtokos, Kisccll főszolgabí
rója. Szerepe van a Kemenesalja
című lap 1902-es elindításában.
9. : Berzsenyi Jenő (1905-)
kemenessömjéni
földbirtokos,
orvos, felsőházi tag. Két évet a
török hadseregben töltött törzsor
vosi minőségben, majd megyei
főorvos lelt. Miután az orvosi pá
lyától visszavonult, birtokát irá
nyítja és Kemenesalja közéletc-

(juSztuiiy] János

ben vállal szerepet. Kétszer vá
lasztják meg képviselőnek.
10. : Östffy Lajos. Ostffyasszonyfai földbirtokos, ügy
véd, 1910-től képviselő, később
a megye főispánja lett. Sokat fá
radozott a polgári fid iskola léte
sítése ügyében.
11. : Porkoláb Mihály cclli
ügyvéd 1918-ban időközi válasz
táson győzött.
12. :
Gyömörey
György
(1919-). Előbb fűtőházi mérnök
a keleti pályaudvaron, majd mi
niszteri tanácsos, vasúti cs hajó
zási főfelügyelő. Imaháza főbérlője. Komoly szerepe volt abban,
hogy a különböző helyeken mű
ködő polgári iskolának Önálló
épülete legyen. Az iskolát róla
nevezték el.
13. : gróf Cziráky György.
Nicki földbirtokos. Birtokainak
jelentős része a Rábán innen
volt.
14. : Jánossy Gábor kemencsmagasi kisbirtokos, jogi doktor.
Vas megye és Szombathely me
gyei jogú város kultúregyletének
igazgatója, politikus, irodalmi
munkásságot fejtett ki. Két cik
lusban (1926-35) képviselő.
15. : Szentmártoni Radó La
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jos. Répcelak! földbirtokos, jo
got végzett, felsőházi
tag
(1935-). Köze volt a Celldömölk-Magyargencs közötti első
buszjárathoz.
16. : Szabó Károly. Jánosházi
gőzmalomtulajdonos
(1939-).
Vele véget ér a régi választási
rendszer.
17. : A háború alatt nem voltak
választások. 1945-ben a Függet
len Kisgazda Párt győzött. Erős
Kálmán oslffy asszony fai gaz
dálkodó került a parlamentbe. Jó
szónok volt, állítólag a gazdálko
dáshoz nem sokat értett.
18. : 1947-ben listás választás
volt, a megyében a Demokrata
Néppárt győzött, de a töredék
szavazatokkal a Nemzeti Paraszt
Párt is kapott egy mandátumot,
ezzel lett Gosztonyi János kép
viselő. Talán ő sem gondolta ak
kor, hogy haláláig képviselő lesz.
Egy alkalommal ugyan felmerült
a váltás gondolata, de a celli ve
zetés Gosztonyi János mellett
döntölt. A másik jelöltet, Gonda
György megyei tanácselnököt
Sárvár választotta meg, és vele
nem járlak rosszul.
19. : Györffy László agrár
mérnök, az oslffy asszony fai tsz
elnöke (1985-1990).
20. : Gömbös Ferenc fogor
vos. Jánosháza (MDF 1990¬
1994).
21. : Szabó Lajos közgazdász,
a Cclli OTP-fiók igazgatója
(MSZP 1994-1998).
22. : Kovács Ferenc vállalko
zó, sitkei fogadós, aki a FIDESZ
színeiben nyert (1998-).
Káldos Gyula

Kovács Ferenc

Kíváncsi rá,
hogyan lehet
ingyen
hirdetni?
Fordítson
a 10. oldalra!
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Átalakulóban a házikertek
vegyszeres növényvédelme
Az elmúll 20-25 évben szinte
változatlan volt a házikertekben
felhasználható növény védőszcrck köre. Némi változatosságot a
különböző gyári kombinációk je
lentettek csupán, amikor egy ré
gi, jól bevált gombaölőszcrt
összehoztak egy ugyancsak sike
res, legtöbbször fiatalabb felszí
vódó szerrel. A kistermelésben
használható gyomirtó szerek még
ennyi változatosságot sem mutat
tak.
Az utóbbi néhány évben vi
szont számos, a környezetvédel
mi követelményeknek is eleget
tevő vegyi anyag vált hozzáfér
hetővé a kistermelők számára. A
konyhakertek szinte minden kul
túrájában eredményesen használ
ható a STOMP 330 EC gyomir
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tószer. A palántanevelés gyomlálási fáradalmaitól mentesít a
DEVRINOL.
A szőlő és gyümölcsösök
gyomirtásában óriási előrelépést
jelent a FÜLAR 525 FW megje
lenése az eddigi szerek mellett,
amely a kigyomosodoit szőlőben
is használható. Elpusztítja a meg
levő gyomokat, és megakadá
lyozza az újabb magok kelését.
Ezáltal egy késő tavaszi gyomir
tó permetezéssel egy termesztési
periódusra megoldható a gyom
mentesítés, elkerülhető a fárasztó
kapálás.
A szőlőperonoszpóra az oltott
szőlők legveszedelmesebb beteg
sége. Az egész évi permetezést
ezért ennek megelőzése érdeké
ben kell kialakítani; A megelőzés

ebben az esetben is célraveze
tőbb megoldás, mint a beteg sző
lő kezelése. A szőlő különösen
érzékeny a betegségekre a virág
záskor, a fürtzáródáskor és a
zsendüléskor. Ha valaki egész
évben a hagyományos, kontakt
szereket használja, e kritikus fej
lődési szakaszokban akkor is ér
demes a biztonságot fokozni a
felszívódó szerek alkalmazásá
val. Most új lehetőséget kínál a
II. forgalmi kategóriás FOLICUR MULTI, amely mindhárom
szőlőbelcgség ellen (peronoszpó
ra, lisztharmat, botritisz) egyma
ga hatásos, ráadásul 100 liter
permet lé költsége sem maga
sabb, mintha külön-külön szerzik
be a három betegség ellen hatá
sos bármelyik kombinációt. To
vábbi előnye a FOLICUR MULTl-nak. hogy gyümölcsösben is
használható a varasodás, a liszt
harmat és a monilia ellen. Utolsó
permetezésként alkalmazva pe
dig jó hatású a tárolási betegsé
gek ellen is. Bár nem új szer,
mégis kevésbé ismert a kisterme
lők körében az EUPAREN 50
WP. Kiváló szürkepenész elleni
szer. Egyaránt használható a sző

lőben, szamócásban és almások
ban. Szőlőben hatásos a pero
noszpóra, almában a varasodás
ellen is. Csak erős fertőzési ve
szélykor kell 0,2%-os permetlé
helyett 0,3%-os koncentrációt
használni.
Tovább bővült a hosszú hatás
tartamú, a környezetvédelmi elő
írásoknak is megfelelő szerek vá
lasztéka az ALSYSTIN 25 WP
megjelenésével. Ez a szer is a ro
varok kilinszintéziséi befolyásol
ja, meggátolja a lárvák vedlését.
Ezért korán kell alkalmazni, így
megakadályozza a lárvák kárté
telét. A kezelések legkedvezőbb
időpontja a lepkerajzás kezdete
és a tojásrakás ideje. Ideális szer
nek mutatkozik a szőlő és a gyümölcsmolyok elleni küzdelem
ben.
A levéltetvek elleni folyama
tos küzdelemben a nemrégiben
bemutatott Mospilan mellett
most a CHESS 25 WP-re hívom
fel a figyelmet. Az egyéb szerekre
rczisztettssé vált tetvek ellen is ha
tásos egyelőre, ugyanakkor az
üvegházi és fóliás termesztés in
tenzív körülményei között is hasz
nálható.
Dr. Hwllósy István

Nálunk ingyen hirdethet

Kell-e a tábori vizit?

Augusztus végéig ön ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új Keme
nesalja kéthetente megjelenő számaiban. Nem kell mást lennie, csak löltse
ki az alábbi hirdetési bónuszt, és küldje cl szerkesztőségünk címére: Új
Kemenesalja, Celldömölk. Szentháromság lér 1. (9500). A borítékra kér
jük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokal a hirdetésekel fogadjuk el
ingyenes közlésre, amelyekéi a lapból kivágott, eredeti bőnuszon juttatnak
el hozzánk, fénymásolatokat tehát ne küldjenek.
Ez a legolcsóbb, mert ingyen vun!
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére
készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöltek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.)

A gyerekeknek egy része valamilyen táborban tölti idejét. A mai
táborok sokkal rövidebbek, mint pár évvel ezelőtt, amikor nem volt
ritka a kéthetes időtártam sem. Nem olyan nagyon sok időre mennek
el léhát a gyerekek a szülői háztól. Mégis, 2-3 nap elteltével elhatá
rozza a szülők egy része, hogy meglátogatja pár napja elutazóit cse
metéjét.
Helyes ez. vagy sem?
Hogyne lenne helyes - hallom máris a választ az utazós kedvű
szülőktől - , szeretnénk tudni, hol van a gyermekünk. Saját szemünk
kel szeretnénk látni, milyen körülmények között él. Meg szeretnénk
bizonyosodni felőle, hogy megfelelő-e az ellátás: mit és mennyit
eszik. Ehhez csak jogunk van...
Természetesen. És már készítik is a „pótlást": sütemény, gyümölcs,
édesség... Megérkezik anya. apa, kistestvér és a meg nem látogatott
gyerekek szíve öszcszorul. Persze ők is szeretnének házisüteményt
enni, és egy kicsit a szüleikhez bújni. Csakhogy az ő szüleik éppen
dolgoznak és kocsijuk sincs... Az összekészített finomságokból sem
juthat mindenkinek. És a szorongó szívű gyerekek kicsit távolabb
húzódnak meglátogatott társaiknál: minek is fájdítanák még jobban a
szívüket?
Kedves Szülők, akik megtehetik, hogy elutazzanak gyermekeik
után! Mielőtt elindulnának, gondolják végig, tényleg szükség van-e
erre az utazásra! Próbálják meg egyszer a meg nem látogatott gyere
kek szemével nézni a világot. Amennyi örömet okoznak saját gyer
mekeiknek, ugyanannyi szomorúságot jelent ez a többi gyercknekMa, amikor bárhova is megyünk az országban, mindenhol van telefon,
így is meggyőződhetünk róla, hogy jól van-e csemeténk. És higgyék
cl: azok a pedagógusok, akik gyerekeket visznek nyaralni, úgysem
fogják hagyni, hogy szenvedjen az a gyerek, aki tényleg nem tudja
megszokni a szülő-nélküliséget. Higgyék cl, szüksége van a gyere
keknek is egy kis önállóságra, egy kis „szabadságra". El kell tudnunk
engednünk a kezüket egy kis időre, hogy könnyebben tudjuk elen
gedni őket akkor, ha már tényleg felnőttek, és már alig igénylik fc*
léjük nyújtott kezünkét.
N. I.

-

-

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja

A hirdetés feladója:
címe:
dátum

aláírás
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Az Új Kemenesalja
hirdetési tarifái:

Ingyen fürödhettek
Június elején egyre nehezebben vánszorognak a napok az iskolá
sok éleiében. A dolgos hétköznapok fáradtsága után igencsak várják
a gyerekek a szünidőt. Az egyházashetyci Berzsenyi Dániel Általá
nos Iskola kirándulást szervezeti Borgálára az iskolások számára.
Igen nagy Örömmel vellük tudomásul, hogy a termálfürdőt üzemel
tető Huszár Zoltán ingyencsen biztosította a gyermekek egész na
pos fürdőzéséhez szükséges belépőjegyeket.
Nehéz gazdasági helyzetünkben úgy a szülők, mint a gyermekek
nevében örömmel vettük ezt a nemes gesztust, amelyet már az elmúlt
évben is tapasztalhattunk.
Kívánjuk Huszár úrnak, a termálfürdő bérlőjének, hogy a gyer
mekeinkre fordított költségek sokszorosan térüljenek meg számukra,
és kérjük, hogy iskolánkat, ifierve tanulóinkat a jövőben is támogatni
szíveskedjen.
Kívánunk erőt és egészséget, hogy munkájukat megelégedett ered
mények kísérjék.
Köszüni'tU'l: Berzsenyi Dániel Általános Iskola tantestülete és diákjai

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal

Két évvel ezelőtt még csak alapfokú kép
zést indítollak a városban. Erre voll igény. A
résztvevők a halvan órás alapozó foglalkozá
sokon elsősorban elméleti oktatásban része
sültek. Akik vállalták a kövcikező kilencven
órás tanfolyamot, azok alapfokú vizsgát le
hettek.
Kunyikné Járó Mariann - a Berzsenyi
Dániel Gimnázium tanára - az elsők közölt
volt, aki bekapcsolódolt ebbe a munkába. Őt
kértem meg, hogy összegezze tapasztalatait.
- Gyerekeket és felnőtteket is tanítok. Ta
lán furcsán hangzik, de felnőtteket könnyebb
oktatni. Ők ugyanis tudatosan, önként vállal
ják ezt a képzést. Alapvetően szorgalmasak
és képesek a maximumot nyújtani. A diákok
nak - ezzel szemben - részben kötelező ezt
vállalni, de egyáltalán nem biztos, hogy ér

;

A többször, vúltozatlun szöveggel hirdetők megjelenésenként
1 0 % kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy An
tal Celldömölk. Mikes Kelemen utca 14. III. em. 12. szám
alatti lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügy
intézője.

dekli is őket. A felnőtteket pedig nagyon is
érdekli, hogy a vizsgán milyen teljesítményt
nyújtanak. Nem kis dolog munka mellett egy
ilyen komplex vizsgára felkészülni. Jó tám
pontot ad és viszonylag egységesíti az elmé
leti vizsgakövetelményekéi az úgynevezett
„feladatbank". 1800 tesztkérdést tartalmaz
négy témakörben. Ennek alapos ismerete már
reményt ad egy írásbeli vizsga jó letételére.
Ezen kívül még szóbeli elméleti kérdést is
kapnak a vizsgázók, s ha ennek is megfelel
nek, akkor következik a gyakorlati vizsga.
Ezen a ponton látom a gondokat. A gyakorlati
kÖVetcIményck nem egységesek, csak általá
nosságban vannak megfogalmazva még a
Magyar Közlönyben is. Az éh munkámat
nagyban megkönnyíti az, hogy nem csak
Celldömölkön, hanem a megye más városai
ban is vizsgáztatok. Össze tudom mérni a sa
ját csoportom és a más városban vizsgázók
teljesítményét. Nyugodt szívvel vállalom az
öszehasonlílást.
Az idei évben indult először a városban
középfokú képzés. Az oktató líertha Gyula
volt, aki az ipari iskola tanára.
- Erre a tanfolyamra nagyon különböző tu

A SZITA-VARGA
tanulmányi támogatás

(A Kemenesaljái Baráti Kör társadalmi egyesület ösztöndíja)
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
A támogatás célja: olyan kiemelkedő képességű, felsőfokú ok
tatási intézménybe felvett diákok anyagi támogatása, akik családjuk
szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni,
illetve folytatni. A tanulmányi támogatást évente két személy nyer
heti el. évenként 10 hónapon keresztül, havi 6-6 ezer Ft összegben.
A támogatás odaítéléséről - a pályázatok alapján - a Kemenesaljái
Baráti Kör ösztöndíjbizotlsága dönt.
Pályázati feltételek:
1. Kemenesaljához való kötődés (vagy Celldömölkön érettségi
zett, vagy Kemenesalján dolgozott)
2. Azok számára, akik még nem kezdték meg felsőfokú tanul

forint
forint
forint
forint
forint

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terhelt

Orák a számítógép mellett
1996 óta szerveznek Celldömölkön
számítógépes tanfolyamokat. Az eddig
vizsgát tett „tanulók" száma 250. Las
san kialakul azoknak az oktatóknak a
köre, akik - m á r több sikeres vizsgáz
tatással a hátuk mögött - a jövőben is
vállalnak csoportokat.

17 000
9 500
6 000
4 500
2 800

dású emberek jelentkeztek. Vollak, akik alap
fokú vizsga után egyből itt folytatták a tanul
mányaikat. Voltak olyanok, akik semmiféle
előképzettséggel nem rendelkeztek. Járlak
ide olyan emberek, akik számítógépen dol
goznak a munkahelyükön, és bizony olyan is
akadt, aki egy héten egyszer iti kapcsolta be
a számítógépet. Tessék egységes vizsgaköve
telményeket felállítani ezek után! Felnőttek
vettek részt a tanfolyamon, akik annyira kü
lönböző helyeken és időbeosztással dolgoz
tak, hogy nem ludlunk más egységes időpon
tot találni, mint a szombat délutánokat, s ezek
jól belenyúltak az estébe. Elsősorban a gya
korlatra fektettük a hangsúlyt. A 270 órából
a számítógép mellett töltöttük el a legtöbb
időt, feladatokat megoldva, mert a tanfolyam
nak ez a szintje már feltételezi az elméleti
tudás egy szintjét, amit már csak bővíteni kel
lelt. Sok munkával és otthoni tanulással sike
rült elemünk, hogy tisztességes vizsgaered
mények szüléitek. Az idén szerzeit tapasz
talataimat csak részben tudom a jövőben ka
matoztatni. Nagyon megváltoztak ugyanis a
követelmények. Az eddig tanított programok
helyett már vannak újabbak, jobbak. Az In
ternet használatát pedig mindenkinek ismer
nie kell, hisz korlátlan lehetőségeket foglal
magában.
Németh 1.

mányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsőfokú intézménybe,
jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát és az érett
ségit tekintve.
3. Azok számára, akik már valamelyik felsőfokú oktatási intéz
mény hallgatói, az utolsó kél félév jeles tanulmányi átlaga.
4. Hozzájárulás ahhoz, hogy a Bizottság az anyagi helyzettel
kapcsolatban környezettanulmányt végezzen.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) egy saját kézzel írt életrajzot, amely kitér a család anyagi
helyzetérc és a pályázónak a választott hivatásával kapcso
latos terveire,
b) a pályázati kiírás pontjaiban szereplő okmányok másolatát.
A pályázat minden év májusában kerül meghirdetésre.
Beküldési határidő: augusztus 1-jc. Cím: Kemenesaljái Baráti
Kör. 9500 Celldömölk Ff.: 49. A pályázatok augusztus 15-éig ke
rülnek elbírálásra. A döntésről a pályázó 10 napon belül értesítést
kap.
A bizoltság a pályázó munkáját évenként értékeli és az ösztöndíj
meghosszabbításáról dönt.
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Celldömölk Város Önkormányzatának 27/1998. (V. 27.) sz. rendelete
a helyi iparűzési adóról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a to
vábbiakban: önkormányzat) a helyi adókról szóló, többször módosí
tott 1990. évi C törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felha
talmazás alapján az illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet
be.

Az adó célja

M
Az adó bevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek kiegé
szítése, a 'működési-fenntartási feladatok pénzellátásának biztosítása.

Az adókötelezettség

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett va
lamennyi vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevé
kenység).
(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az. hogy az adóalany
az adóköteles tevékenységet a székhelyén vagy a telephelyén (rész
legében) vagy azon kívül végzi.
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozónak, mint az adó
alanyának (3. §) e minőségében végzett nyereség-, illetve jövede
lemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az adó alanya
3.§
(1) Az adó alanya a 2. §-ban meghatározott tevékenységet végző
vállalkozó.
(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 hatálybalépését megelőző
jogszabályok 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 meghatározott feltételek szerint végezhető, de vállalkozói igazol
ványhoz nem kötött (pl. egyéni ügyvédi, közjegyzői, önálló bírósági
végrehajtói, magánorvosi, szakértői, tervezői) tevékenységet folytató
magánszemély,
e) jogi személy, ide értve a felszámolás vagy végelszámolás alatt
lévő jogi személyt is,
0 egyéb szervezet, ide értve a felszámolás vagy végelszámolás alatt
lévő szervezetet is.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
4.§
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének
napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szű
nik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi)
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzé
sének időtartama az irányadó az adókötelezettség terjedelmére.

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett
tevékenység
4/A §
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az
önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel
rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy
egészben székhelyén (telephelyen) kívül folytatja.
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormány
zat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendel
kező vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) az építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett
kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban sze
relési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenysé
get végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve,
hogy a folyamatosan vagy megszakításokal végzett tevékenység idő
tartama adóéven belül legalább egy hónap, de három hónapot nem
halad meg.
Ha a tevékenység időtartama a három hónapot meghaladja, akkor
a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.

Az adó alapja

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
alapja az értékesített tennék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbe
vétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, és alvállalko
zói teljesítések értékével, valamint
a) 1998. évben az anyagköltség 33%-ával,
b) 1999. évben az anyagköltség 66%-ával,
c) 2000. évtől az anyagköltséggel.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területen végez
állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a
tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak
kell a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. mellékletében meghatáro
zottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az
adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapí
tani. Minden megkezdeti nap egy napnak számít.

Az adó mértéke
6.§

Az Önkormányzat az évi adó mértékét
(1) Az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó ár
vételének 1,2%-ában állapítja meg.
(2) Azon vállalkozások esetében, amelyek az eladott áruk beszef'
zési értékének levonási jogával nem élhetnek, az árbevétel 1,1%-ában
határozza meg.
(3) Az ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység után
a) piaci és vásározó tevékenységet folytatók esetében
3 lh közterület elfoglalásáig
napi
150 Ft
3-8 rti küzlcrülel elfoglalásáig
napi
300 Ft
8 nr feletti küzlcrülel elfoglalásáig
napi
600 Ft
mutatványosok átalánya
napi
5000 Ft
Zárt helyiségben, épületben,
intézményben való ideiglenes jellegű
iparűzés cselen
a napi átalány Összege m -cnként
napi
35 Ft
de maximum
napi
1750 Ft
a

2
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b) Építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen kivitelezési,
fenntartási és kapcsolódó munkát végzők esetében (4/A § (2) bekez
dés b) pontjában leírt tevékenység)
napi átalány Összege
1750 Ft

Adómentesség
7. §
(1) Tárgyi adómentesség illeti meg az alábbi szolgáltató tevékeny
ségeket:
- cipész
- harisnyaszemfclszcdŐ
-kádár
- fazekas
- kovács
- bognár
- kommunális, valamint a
- szociális ellátásra irányuló tevékenység.
(2) Személyes adómentességet élveznek:
- a települési önkormányzat
- az önkormányzati társulás
- a települési Önkormányzat intézményei.
(3) Adómentesség illeti meg a kezdő vállalkozót - kivéve a sze
szesital-árusítással és szerencsejáték-szervezéssel foglalkozókat - a
tevékenység megkezdésétől számítolt 1 évig.
Ez a kedvezmény az önkormányzat illetékességi területen 5 éven
belül egyszer vehető igénybe.
(4) Mentes az iparűzési adó fizetése alól az 500 E Ft árbevételi cl
nem érő azon vállalkozó, aki főállás melleit vagy az öregségi nyug
díjkorhatár lelett végez iparűzési tevékenységet, és e tevékenység
végzéséhez más személyt még ideiglenesei] sem von be.
(5) Nem adható mentesség a (3) és (4) bekezdésben foglalt vállal
kozónak, amennyiben szeszesital és dohány áru-forgalmazással, illet
ve szerencsejáték-szervezéssel foglalkozik.

Adókedvezmény
M
(1) A tevékenységet kezdő vállalkozót a tevékenység megkezdésé
től számított második évben 50%, a harmadik évben 25% kedvez
mény illeti meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmények az árbevétel után
adózó vállalkozókat illelik meg.
(3) A vállalkozó kedvezményekkel csökkentett fizetendő adójának
7%-át az alábbi célokra engedménye/heti:
- celldömölki székhelyű sport egyesületek
- működő kulturális csoportok
- iskolák tárgyi felszereltségét javító céllal létrejött, illetve a célok
között azt megjelölő alapítványok
- iskoláknak eszközfejlesztésre
- tehetséges, szociálisan rászorult Halálok továbbtanulásának segítése
- egészségügyi és szociális feladatok színvonalasabb ellátására lét
rejött egyesületek, alapítványok
- egyházak
- Kemenesaljái Közbiztonságért Alapítvány
- Alsósági Tavuszi Napok
- Sághegyi Szüreti Napok
(4) Engedményezést azon vállalkozó tehet, akinek adóhátraléka,
fizetési késedelme, mulasztása nincs, és felajánlásának nyilvánosságra
hozatalát mind a cél, mind az Összeg tekintetében megengedi.
(5) A felajánlható minimumösszeg 500 Ft, és 5 E Ft-on felül a
kiajánlást két cél között meg lehel oszlani.
(6) Adókedvezményt nem kaphat a szeszesitalt és dohányárut
kozó'
r9nCSCjálék szervezésével foglalkozó vállul0,

v a l a r m n l

a

SM

bevételétől számítottan 3 éven belül - súlyos egészségkárosodás, rok
kantság, nyugdíjazás vagy haláleset kivételével - megszünteti, az
igénybe vett mentesség, kedvezmény idejére járó adót 15 napon belül
köteles megfizetni.
(2) A rendeletben kezdő vállalkozónak (vállalkozásnak) minősül
az a vállalkozás, amelynek alapítója (alapítói) között nincs olyan
természetes vagy jogi személy, amely végzi vagy az új vállalkozás
megindítása elölt közvetlenül végezte az új vállalkozás tevékenységi
körének valamelyikét.

Az adókötelezettség bejelentése
10. §
(1) Az adózó adókötelezettséget, illetve az adóköteles bevételszer
ző tevékenységét unnak keletkezésétől (a tevékenység megkezdésé
től) számított 15 napon belül az adóhatóságnak írásban köteles beje
lenteni.
(2) Az az adózó, aki ideiglenes, alkalmi jelleggel folytatja iparűzési
tevékenységét, tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkor
mányzati adóhatóságnak bejelenteni.

Az adó megfizetése, önadózás
11. §
(1) Az udót az adózó köteles megállapítani (önadózás), bevallani
és megfizetni. A vállalkozó az iparűzési adó fizetési kötelezettségének
teljesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az önkormányzat feljogosítja az adóhalóságot, hogy a Htv. 42.
§ (5) bekezdésébon meghatározott pénzkezelési szabályok betartásá
val 5 E Fl-ol meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra)
készpénzbefizetést elfogadjon.

Az adó mérséklése
12.8
(1) A még be nem fizetett adót (adóelőleget) az önkormányzati
adóhatóság az adóalany kérelmére mérsékelheti, elengedheti, vagy
annak megfizetésére pótlékos vagy pótlékincntcs részletfizetést, fizetési
halasztást engedélyezhet, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt
élő közeli hozzátartozók (Pik. 685. § b) pontja) megélhetését súlyosan
veszélyeztetné, vagy egyéb gazdasági lehetetlenülési okozna,
(2) Az adórövidítésből, adóhiányból, udóbcvallási kötelezettség el
mulasztásából eredő adótartozás méltányosságból nem mérsékelhető
és nem engedhető el.
(3) 100 E Fl feletti adó és adőpótlék mérséklése, illetve elengedése
tárgyában az önkormányzat jegyzője a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
állásfoglalását, véleményéi kölclcs kikérni.

Záró rendelkezések
13. s

i
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő Ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Ezzel egyidejűleg a 12/1995. (III. 1.) sz., a 43/1995. (XII. 20).
sz,, a 3/1996. (I. 31.) sz., a 13/1996. (II. 28.) sz., a 38/1996. (XJ. 27.)
sz., a 40/1996. (XII. 18.) sz., a 37/1997. (XII. 17.) sz., valamint a
24/1998. (IV. 29.) sz. rendelettel módosított 32/1993. (XII. 15.) sz.
rendelet hatályát veszti,
(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben a
helyi adókról szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló tör
vény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Celldömölk. 1998. május 27.
Baranyai Attiláiié dr.
Makkos István
jegyző
polgármester
1

M
U) Amennyiben a vállalkozó tevékenységét a 7. § (3) bekezdés
érinti mentesség és a 8. § (!) bekezdés szerinti kedvezmény igény

;
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^ SPORT ^ eredmények - események
Az 1997-98. évi összevont
NB III-as bajnokságok végeredménye
1. Tápiósz. Zrínyi SE
2. Jászberényi SE
3. Szigetszentm. TK
4. Szentgotthárdi MSE
5. PVSK-Pécs '96
6. Pénzügyőr SE
7. Marcali Városi SE
8. Csorna SE
9. CVSE-Antók Ny.
10. Gyulai West G. FC
11. Gyoinaendrődi SE
12. Balalonlollei SE
13. Taksony-Desta SE
14. ESMTK
15. Gázművek SE
16. Mezők. M. SE

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
23
22
21
21
20
20
20
18
18
16
19
18
19
18
17

4
3
5
6
6
5
5
5
9
8
11
5
7
4
5
6

2
4
3
3
3
5
5
5
3
4
3
6
5
7
7
7

102-29
83-30
70-21
64-21
63-23
75-30
70-28
53-29
60-25
57-20
55-29
47-24
68-32
61-25
65-33
65-28

76
72
71
69
69
65
65
65
63
62
62
62
61
61
59
57

OPTIKA
CELLDÖMÖLK
VASÚTÁLLOMÁS
INGYENES SZEMVIZSGÁLAT • SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS,
-JAVÍTÁS • SZTK-, MÁV-VÉNYEK BEVÁLTÁSA • KON
TAKTLENCSE ÁPOLÓSZEREK • EGYÉB OPTIKAI CIK
KEK, KIEGÉSZÍTŐK ÁRUSÍTÁSA • AJÁNDÉK • FOTÓ
Fantasztikus kontaktlencse és napszemüveg

akció!

TELEFON: 06-95/423-800

V I D E O T E C H N I K A

ERVIZ

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

0

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

szervizelése
garanciával.

és

javítása

FODOR TAMÁS o k i . ü z e m m é r n ö k

SPORT 4>

Gólok, nézők az NB III-ban

GAYER-KUPA KÉZILABDATORNA
Fiák: I . Eötvös (Celldömölk). II. Gáycr (Celldömölk), III. Arany
(Szentgotthárd); lány: I. Eötvös (Celldömölk), II. Söjtör, III. Gáycr (Cell
dömölk)
Legeredményesebb játékos: Kovács Ádám (Gáycr), Szoinorkovics Ad
rienn (Eötvös). Legképzettebb játékos: Horváth Csaba (Eötvös), Komáro
mi Katalin (Söjtör). Legképzettebb kapus: Czuppon András (Gáycr), Ba
logh Veronika (Gáycr)

sz
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A hatcsoportos NB III-ban 1440 bajnoki mérkőzést játszottak a
csapatok. A mérkőzéseken 4448 gólnak tapsolhattak a nézők. Ez kerekítve
mérkőzésenként hármas gdlátlagot jelent. Az egyes csoportokban elért
gólok száma: Mátra-csoport 864, Dunacsoport 793, Bakony-csoport 748,
Alföld-csoport 698, Dráva-csoport 681, Tisza-csoport 664.
Az NB III-ban a Tápiószecsői Zrínyi SE csatárai 102-szer zörgették
meg az ellenrelek hálóját, óket Jászberény 83, és a Pénzügyőr 75 góllal
követi. A Bakony-csoporlban a Szentgotthárd lőtte a legtöbb gólt, szám
szerint 64-et. A Lébény 63, a Tihany 62 találatot ért el.
A Bakony-csoporlban 180 játékos osztozott meg a 748 találaton.
Ebből 12 játékos a saját kapujába továbbílotla a labdát. A gólkirályi címet
Szabó Tibor (Tihany) hódította el 22 góllal. Baracskai Róbert (Lébény)
21, míg a harmadik helyezett Pápai Szilárd (Kőszeg) 16 alkalommal talált
az ellenfél hálójába.
A CVSE-Anlók Nyomda 60 gólját az alábbi játékosok szerezték:
Csákvári Zsolt 10. Dobány Gábor 9, Pécz Károly 7, Elekes Attila 6, Békés
András 5, Lengyel Miklós 4, Bognár Zoltán, Cserián Zoltán, Lalyák
Tamás (3-3), Balhási Szabolcs, Molnár Tibor, Orsós Zsolt (2-2), Cserna
Róbert, Győrvári Gábor. Kelemen Kornél ( l - l ) és a herendi Sipos Tamás
1 öngóllal szaporította a celliek találatainak számát.
Az NB III-ban a legkevesebb gólt Gyula kapta. Az ellenfelek csak
20 alkalommal tudlak betalálni a gyulai kapus hálójába. A Szentgotthárd
és Szigelszenliniklós kapusainak a gyulai portásnál csak eggyel többször
kellett a hátuk mögé nyúlni.
A CVSE-Antók Nyomda ifjúsági csapatának 118 gólján az alábbi
játékosok osztoztak: Nyári 33, Kunos 16, Szabó A. 14, Bodor 12, Horváth
R. 9, Vass 7, Csőre 6, Szabó Sz. 5. Mórocz T. 4, Győrvári. Orsós (2-2),
Boda, Major, Somogyi, Szabó L„ Szabó M. ( l - l ) , valamint Herenden
szüleiéit egy öngól.
* Az 1440 NB III-as bajnoki mérkőzésre 591 960 néző látogatott ki,
mérkőzésenként átlagosan 411 néző tekintette meg kedvenceit.
A legtöbb néző Mezőkövesden (17 500) volt kíváncsi a mérkőzé
sekre. Mezőkövesd után Celldömölk következik 14 800 nézővel, ami
mérkőzésenként 986 átlagos nézőszámot jelent. A legkevesebb néző s
Nagykanizsai Vasutas pályáján fordult meg, tizenöt hazai mérkőzésén
mindössze 2150-en voltak kíváncsiak a nagy múltú együttes játékára. A
Bakony-csoporlban a Győri Belka-MÁV DAC (3400) mérkőzésein voltak
a legkevesebben.
* Celldömölkön a harmadik leglátogatottabb NB III-as idényt zárták a
labdarúgók. A legtöbb nézőszám az 1957-58-as bajnoki szezonban volt 1786,
majd 1991-92-ben 1017 néző jelent meg átlagosan egy mérkőzésen.
- tim

Apróhirdetések
• Sitkén szőlő eladó. Érdeklőd
ni. Nagysimonyi, Kossuth u. 53.
Telefon: 95/440-185.
• Egyedül élő hölgy albérletet
keres. Ájánlalokat a szerkesztőség
be kérjük.
• Sághegyen 320 négyszögöl
szőlő kis pincével eladó. Érdeklőd
ni a következő telefonszámon le
hel: 95/440-055.
• Autószerelés gyorsan, szak
szerűen, olcsón. Sebesi, Sitke.
• Szövegszerkesztést vállalok.
Érdeklődni 8 és 17 óra között a
420459-cs telefonszámon lehet.
• Kombiidul ukciő szeptem
ber 1-jéig Kcmcncsmihályfán. Te
lefon: 432-072-.
• Szobai wc, rokkantkocsi, já
rókerei eladó. Telefon: 421-891.
• Derbi-suvanriach nagyon jó
állapotban eladó. Telefon: 423-613.
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y MÁRVÁNY \J
MUNKARUHA,
C S E M P E , JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
Csempék, járólapok
széles választéka.
Fürdőszoba-berendezések,
szaniterek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
csempe-,
járólap rag asztok.
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/A bajnoki cím sem elérhetetlen

Uj edző a C V S E kispadján
A CVSE-Antók Nyomda labdarúgócsapa
tánál július 1-jévcl - mint már jeleztük edzőváltásra került sor. Az 1998-1999. évi
bajnokságra a felkészülést Fedor Sándor
szakedző' irányítja, aki 1949-ben Budapesten
született. A labdarúgás clőiskoláját az Újpesti
Dózsában kezdte, majd 1965-1975 közült a
Váci Izzó csapatánál edződült. A Szombathe
lyi Haladáshoz 1975-ben igazolt, és három év
alatt 46 bajnoki mérkőzésen szerepelt az NB
I-ben. Hogy nem többször, abban a Sturm
Graz elleni KEK-mérkőzésen 1978-ban el
szenvedett súlyos sérülése akadályozta meg.
1978-ban középfokú edzői képesítést szer
zett Szombathelyen, de két évig még a Bá
bolna és Oroszlány fulballpályáin kergette a
labdát. 1980-ban került a Zalaegerszegi TEhez utánpótlás szakágvezelŐnek, ahol öt évig
felelt a fiatalok neveléséért. Ez idő alatt
1982-1983-ban a Lenti TE, majd 19831984-ben a Vasvári HSK megyei csapataiban
„vezette le" labdarúgó-pályafutását. 1985¬
1993 közölt a Haladás VSE utánpótlás szak¬
ágvezetője, majd utána Püspökmolnári követ
kezett. Ausztriában két csapatnál próbált sze
rencsét, a Harlberg és Schachendorf labdarú
góit edzette. A két eves burgenlandi edzői
munka után következett a Büki TK, ahol
1997. december 31-ig vezetőedzője volt az
NB II-es csapatnak. Bükön a szerződése jú
nius 30-án megszűnt, a CVSE-Antók Nyom
da szakosztály-igazgat ója, Antók Zoltán ezt
követően szerződtelte a csapathoz vezető
edzőnek. Az új edzőt terveiről, céljairól kér
deztük.
-Milyen reményekkel és célokkal érkezeti
Celldömölkre?

- Határozott célom, hogy olyan játékrend
szert alakítsak ki a csapatnál, amelyben az
egész csapatra jellemző támadóslílus domi
nál. Antók Zoltán szakoszlály-igazgató támo
gatásával - reményeim és elképzeléseim sze
rint - néhány játékossal az elvárásoknak
megfelelően meg ludjuk erősíteni a csapatot.
Most.Július elején a kiszemelt játékosokkal
a tárgyalások folynak, nevekkel még korai
lenne szolgálni. Mire e sorok megjelennek,
már bizonyára új arcokkal is találkozhatnak
az edzések alkalmával a szurkolók. Célom,
hogy a meglévő csapatra építve olyan közös
séggé formáljam a csapatot, amelynek tagjai
képesek lesznek a játéktéren a legnehezebb
körülmények között is helytállni.
- Képesnek tartja-e a csapatot a bajnokság
megnyerésére?
- Amennyiben reményeim szerint alakul
nak a dolgok, a bajnoki cím elnyerése az NB
111-ban nem elképzelhetetlen. Indulásként
célnak a dobogós helyezés valamelyikét je
lölném meg, amelyen természetesen a bajno
ki cím megszerzésének a lehetőségét is értem.
Mindenesetre majd menet közben derül ki,
alkalmasak leszünk-e arra. hogy egyértelmű
en a bajnoki cím elnyerését tartsuk egyetlen
célként, vagy maradunk a minimális célkitű
zésnél.
- Pár szót kérünk még a felkészülési ter
vekről...
- Július 6-án kezdtük el az edzéseket. Az
első héten napi egy edzéssel hangoltunk a
munkára, míg jelenleg két hétig napi két
edzéssel készülünk a feladatokra. Július 27-e
és augusztus 2-a közölt újból visszaállunk a
napi egy edzésre, majd augusztus 4-én egy

Tizenkilencedik alkalommal

Körmend a házigazda
Körmend ad otthont a 19. alka
lommal meghirdetett. Négy Város
Labdarúgótorna elnevezésű ren
dezvénynek. Körmenden 1992-ben
találkoztak utoljára Celldömölk,
Barcs, Körmend és Lenti város lab
darúgói. A tornát július 25-26-án
a bajnoki évadra való felkészülés
jegyében rendezik. Szombaton
gy, vasárnap két mérkőzést játsza
nak a csapatok kétszer 35 perces
játékidővel.
A
CVSE-Antók
Nyomda szombaton 17.00 órakor a
Lenti TE csapatával kezd, majd va
sárnap 10.30 órakor a Barcsi SC az
ellenfél. A labdarúgótorna befejező
ntfrkózéseként 16.30 órakor a há
zigazda Körmendi FC ellen lép pá'yíra a cclli együttes. A körmendi
tolálkozón a celldömölki csapat az
^élycs, de mint az elmúlt évben,e

most is előfordulhat meglepetés.
Körmenden az eddig megrendezett
négy torna közül Celldömölk
1984-ben nyerte cl a vándorserleget.
Ez ideig megrendezett labdarúgótor
nákon háromszor volt győztes a cclli
csapat. Legtöbbször Barcs végzett az
első helyen, összesen nyolcszor.
Könnend hatszor. Lenti pedig egy
szer állt a képzeletbeli dobogó leg
magasabb fokán. A körmendi labda
rúgótornára várhatóan a CVSE-An
tók Nyomda kezdő csapata is kiala
kul, s így a bajnokságban várható
összeállításban láthatják már a nézők
a cclli kék-sárgákat játszani. Remél
hetőleg a tavaly Celldömölkön elma
radt .Jcupacsapat" köszöntéssel ünne
pelhetik a befejező mérkőzés után a
cclli szurkolók Fedor Sándor fiait.
-

tim —

hélre, Antók Zoltánnak köszönhetően hollan
diai . edzőtábor szerepel a programban. A
bajnokság kezdetéig szerda és szombati
napokon, valamint a hollandiai tartózkodá
sunk alatt is, edzőmérkőzéseket játszunk.
A bajnokság kezdetéig a már lejátszott
Sárvár és Zalaapáli mérkőzéseken kívül az
alábbi edző- és felkészítő mérkőzésekre kerül
sor:
Július 15.;
Rohrbach-CVSE-Antók Nyomda
Július 18.:
Tapolcai Bauxil-CVSE-Anlók Nyomda
Július 22.:
Sárvár FC-CVSE-Antók Nyomda
Július 25-26.:
Négy Város Labdarúgótorna
Július 29.:
CVSE-Antók Nyomda-Nagykanizsa
Augusztus L :
Répcelak-CVSE-Antók Nyomda
- tim -

Szentgotthárd visszavágott
Mint ismeretes, a Vas megyei serdülő labdarúgó-bajnokságot évről
évre három csoportban rendezik. A Szabó István edző állal irányílott
celldömölki serdülő csapatok a sárvári csoportban szerepeltek, ahol az
első csapat az idén is veretlenül nyerte a bajnokságot, míg a tartalékok 6.
helyezetlek leitek. A Vas megyei Labdarúgó Szövetség az egyes csopor
tok 1-2. helyezett csapatainak részvételével az idén is megrendezte a
serdülők „záró" tornáját, amelyen megismétlődött a tavalyi Celldömölk—
Szentgotthárd párosításé dönló. Annyi különbséggel, hogy most a Rábaparii fiataloknak sikerült nyerni. A megyei torna eredményei:
Selejtező: CVSE-Antók Nyomda-Haladás VSE IV. 1-0
CVSE-Antók Nyomda-Körmend FC l - l
Haladás VSE lV.-Körmcndi FC 3-0
Jánosházi SE-Tanárképző-Raszter 2-0
Szentgotthárdi MSE—Tanárképző-Raszter 3-0
Jánosházi SE-Szentgotthárdi MSE 2-2
V-VI. helyéri: Tanárképző-Raszler-Körmendi FC 3-1
III—IV. helyért: Haladás IV.-Jánosháza 4-0
I—II. helyért: Szcntgotlhárd-CVSE-Antók Nyomda 2-0
A torna legjobb kapósa címet Bera Gábor Celldömölk érdemelte ki. A
sárvári csoportban a gólkirályi címet Szabó Levente celldömölki játékos
érdemelte ki 39 lőtt góljával. A szombathelyi csoportban Horváth László
Vép 35, míg a körmendi csoportban Erős Péler Szentgotthárd 31 góllal
végzetl a góllövőlista élén.
- tim -
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LABDARÚGÁS
MEGYEI I . OSZTÁLY
Véget ért a küzdelem a megyei I . osztályban is. Csapataink az
utolsó két fordulóban ismét dupla vagy semmit játszottak. A június
28-ai fordulóban mindketten vereséget szenvedlek, az utolsóban vi
szont a két csapat 10 gólt lőtt az ellenfeleknek.
Trika-Ikervúr-Kemenesalja 5:3 (2:2)
Ikervár, 200 néző, vezette: Takács.
Ikervár: Hegedűs Zs. - Bejczi (Marozsán), Hegedűs A., Németh,
Nyéki - Tamás, Zugonics (Dala), Komáromi, Cshkovics - Kovács,
Horváth (Schcrmann). Edző: Takács Árpád.
Kemenesalja: Horváth (Lampért) - Vincze (Princzes), Sebestyén,
Huszár, Dénes - Nagy, Fenyő, László, Szálai (Berta) - Varga, Rúzsa.
Edző: Marsai József.
Izgalmas, jó színvonalú mérkőzésen először a vendégek fordítottak,
majd ismét a hazaiak következtek, és megérdemelten győzlek. Gól
lövők: Hegedűs A., Bejczi, Marozsán, Kovács, Schcrmann, ¡11. Rúzsa
(2), Nagy. Ifi: 1:11.
Vasszécseny-IVECO-Jűnoshúza 3:1 (2:1)
Vasszécseny, 300 néző, vezette: Wiltinger.
Vasszécseny: Horváth - Kiss, Szilvás, Káldi - Brczovich, Szálai,
Viszkcd, Kosztolánczi - Kovács (Bejek), Biró (Szabó), Molnár (Zscder). Edző: Simon Miklós.
Jánosháza: Szenté - Lenorics, Takács T. (Kiss), Szomorkovics,
Rétfalvi - Takács Zs., Horváth I., Varga. Horváth R. - Tóth (Birkás).
Bors. Edző: Józsa Sándor.
Jó iramú mérkőzésen a hazai csapat győzelemmel búcsúzolt a kö
zönségtől, és végül is dobogós helyen végzett. Góllövők: Biró, Mol
nár, Brczovich, ¡11. Horváth. Ili: 4:2.
Kemenesalja-Csákánydoroszló 7:2 (1:1)
Vönöck, 150 néző, vezette: Csorba.
Kemenesalja: Lampért - Döbröntci (Dénes), Sebestyén Vincze,

^

Princzes - Nagy, Varga, László (Berta), Szálai - Rúzsa, Fűzfa. Edző:
Marsai József.
Csákánydoroszló: Bcdőcs - Bodonczi, Pintér, Szomi - Németh
Papp, Kardos, Danyi K.. Horváth E. - Soós, Császár. Edző: Soós
Róbert.
A második félidőben gólzáporos játékkal búcsúzott a bajnokságtól
a vönöcki csapat. Góllövők: Varga (4), Rúzsa (2), Nagy, ill. Németh
Horváth. Kiállítva: Sebestyén, ¡11. Pintér.
Ifi: 20:0 (!).
Jánosháza-Trika-Ikervár 3:0
Jánosháza is győzelemmel búcsúzott, feledtetve az előző heti ku
darcot a közönséggel.
V.L.
A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
1. Cscpreg
2. Vasszécseny
3. Ura iúj falu
4. Rábatólfalu
5. .hí nos háza
6. Táplánszcnlkcrcszt
7. Kemenesalja
8. Csörötnck
9. Nagyrákos
10. Vasvár
11. Ikervár
12. Raszter
13. Gyh.-Sz.ki
14. Vép
15. Apátistvánfalva
16. Csempeszkopács
17. Nárai
18. Csákánydoroszló
19. Sárvári Vasas

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

29 •
21
21
18
18
18
19
18
16
16
15
13
13
13
12
9
8
3
2

4
8
8
10
10

9
2
4
6
6
7
11
8
4
4
9
6
1
3

•

3 118- 34
7 92- 46
7 75- 42
8 63- 37
8
55- 41
66- 38
15

80-

14
14
14
14
12
15
19
20
18
22
32
31

70- 48
65- 61
58- 54
61- 57
83- 68
53- 60
69- 70
41- 66
56- 68
45- 85
30-140
38-142

61

91
71
71
64

64
63
59

58
54
54
52
50
47
43
40
36
30
10
9

FUTOEREDMENYEK

ASZTALITENISZ

Májusban a németországi (Bajorország) MINDELHEIM-bcn ren
dezett városi 10 km-es futóversenyen GombásI Csilla (Mersevál)
korcsoportjában (20-30 év) 2. helyezést ért cl.
Időeredménye: 45:09.
Június 14-én a Szombathelyen megrendezett 8. Maratoni Futófesz
tiválon a 14 km-es távon az alábbi eredmények születtek:
GombásI Istvánné (Mersevál) a 45 év feletti korcsoportban 2.
helyezés l:10:52-es időeredménnyel, Kiss Lstván (Celldömölk) a 19¬
34 éves korcsoportban 7. helyezés 53:55-ös idővel, Marczi Győző
(Celldömölk) ugyanabban a korcsoportban 9. helyezés 57:16-os idő
vel.

A FÉRFI NB I I . BARNA CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
34
1
1. Lindc Dunaújváros
18
17
2
31
2. Kanizsa Sörgyár SE
18
15
1
23
6
3. Cell.-i VSE-MÁVÉPC.
18
11
1
22
6
4. Szondi Rcdiall-Spcd
18
10
2
7
20
5. Fejérvíz SK
18
2
9
8
19
6. Pénzügyőr SE I I .
18
9
1
7. Postás-MATÁV SE I I .
18
6
1
11
13
11
12
1
8. Veszprém
18
5
AZ NB I I I . VÉGEREDMÉNYE
40
1
2
1. Ajka
22
19
33
4
2. Szombathelyi AK I I .
22
15
3
14
2
6
30
3. Zalaegerszegi TE
22
4. Mosonmagyaróvár
11
4
7
26
22
6
23
5. Vcrtikál SE
7
9
22
20
10
4
6. Bük
22
8
10
20
4
7. Peremarton
22
8
19
11
8. CVSE-MÁVÉPCELL II. 22
8
3
12
18
9. Széchenyi Főisk.
8
2
22
13
13
4
5
10. Várpalota
22

BIRKÓZÁS
Birkózásban már lezajlottak a dilikolimpia országos döntői is kaptuk az értesítést Földi Csaba edzőtől.
Az I . korcsoportban 30 kg-ban a kenyéri Kovács Zsolt 6., a I I I .
korcsoportban az ugyancsak kenyéri Ádám Zoltán az 5. helyen
végzett.
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CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KEMENESALJA
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