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M Kemenesalja
Romániáért
A Kelet-Európában kibontakozó demokratizálási folyamat
nak szilárdan ellenállni látszó Ceausescu-diktatúra december
végére nem várt, de örömmel fogadott összeomlása igazi
szenzációt jelentett. A temesvári, aradi tragikus események
után, december 22-én a tv jóvoltából valamennyiünk szeme
láttára Bukarestben is felkelt a nép a gyűlölt diktatúra ellen.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az Új Kemenesalja 1989.
novemberi számában Rozmán László megszólaltatta
Szita Antalt, a celldömölki
MDF vezetőjét, aki szakmá
ját meghazudtoló bölcses
séggel mond véleményt ar
ról, hogy miért nehéz m a
Celldömölkön az emberek
kel politizálni, mozgatni és
szervezni Őket, persze az
MDF szemszögéből nézve.
A legegyszerűbb követ
keztetés: a pedagógusok
féltik az állásukat, a gyárak
ban súlyos visszaélésekre
és összefonódásra utaló kö
rülmények vannak, az e m 
berek pedig félnek, nem
mernek szólni.
A vasutas és tsz-vezetők
konzervatívak, megrögzött
sztálinisták, akiktől a dolgo
zóknak szintén félni kell,
mert megfenyegetik őket
stb. Persze ezeket a dolgo
kat még ma sem lehet nyil
vánosságra hozni, mert a

Kálmán Jenő levele
hatalom képviselői vissza
vágnak.
Nem tudom, pl. a pedagó
gusok félelme miből táplál
kozik. Közel két évtizedig
voltam a városi pártbizott
ság vezetője, de nem em
lékszem egyetlen egy eset
re sem, hogy pedagógust
politikai nézetei vagy más
fajta véleményének kinyilvá
nítása miatt állásából elbo
csátottak volna, vagy igazá
ért meghurcolták.
A gazdaságok többségé
ben Szita Úr szerint még
mindig érvényesül a pártirá
nyítás. Ezzel kapcsolatban
azt kell mondanom, hogy a
magam részéről már hoszszú évek óta tartózkodtam és erre Ösztönöztem mun
katársaimat is - attól, hogy
konkrétan beleavatkozzam
a gazdaságok ügyeibe. Ter

mészetesen
mindaddig,
amíg az MSZMP az egy
pártrendszer keretében mű
ködött, jogosítvánnyal ren
delkezett arra, hogy szóvá
tegye a gazdasági életben
nemkívánatos jelenségeket,
egyes vezetők negatív ma
gatartását. Ez elég gyakran
meg is történt, hisz nem egy
vezető került leváltásra az
elmúlt két évtizedben er
kölcstelen magatartás, vagy
gazdasági visszaélés miatt.
Természetesen ma felelős
ség
nélkül,
kívülállóként
könnyű címkékkel illetni a
különböző poszton dolgozó
vezetőket.
A
kérdéshez
azonban hozzátartozik - és
ezt teljes felelősséggel kije
lenthetem - a városban és
a város környékén dolgozó
vezetők döntő
többsége
hosszú évek óta becsü

Javában tartanak a
választási
előkészüle
tek, s bár l a p u n k már
csak e g y a l k a l o m m a l
jelenik m e g
március
25-e előtt, m é g i s lehe
tőséget k í v á n u n k adni
a különböző pártoknak,
politikai
szervezetek
nek, h o g y közzétegyék
választási
programju
kat.
Következő,
tehát
márciusi
lapszámunk
ban v a l a m e n n y i , képvi
selőjelöltet állító politi
kai szervezetnek egy
szeri
megnyilatkozási
lehetőséget
kínálunk.
Ennek é r t e l m é b e n m i n 
den párt e g y - e g y k ü l ö n
o l d a l n y i terjedelemben
( m a x i m u m öt gépelt o l 
dal, o l d a l a n k é n t
har
m i n c s o r ) közzé teheti
választási elképzelése
it. Kérjük, h o g y amely
párt igényt tart erre a
megnyilatkozási
lehe
t ő s é g r e , l e g k é s ő b b feb
ruár 25-ig j u t t a s s a el
saját m a g a által írt és
szerkesztett Írását az
Új Kemenesalja szer
k e s z t ő s é g é n e k elmére,
h o g y a c i k k e t változta
t á s nélkül k ö z ö l h e s s ü k .
A szerk.

letesen, ügyszeretettel és
nagy hozzáértéssel végezte
nehéz és felelősségteljes
munkáját. A nehéz gazda
sági helyzet ellenére a terü
letünkön dolgozó ipari üze
mek, ipari szövetkezetek és
termelőszövetkezetek olyan
eredményeket produkáltak,
amely elismerésre méltó és
a lehetőség határán belül
igyekeztek a legtöbbet nyúj
tani a dolgozóknak. Az igaz,
hogy abból a helytelen
struktúrából,
amely
az
egész ország gazdaságát
sújtotta, a mi termelőüze
meink nem tudták kivonni
magukat.
Természetesen
nem feladatom a gazdasági
vezetőkről kialakított véle
ményét Szita Úrnak meg
változtatni. A celliek döntő
többsége - aki nem szem
ellenzővel jár - az pontosan
tudja," hogy a városban és

(Folytatás a 10. oldalon)
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Kemenesalja
Romániáért

(Folytatás az 1. oldalról)
A Romániában zajló véres események nemcsak féltő biza
kodást, hanem óriási segíteniakarást váltottak ki a magyar
népből. így volt ez szűkebb hazánkban, Kemenesalján is. Da
cára a karácsonyi ünnepekre való készülődésnek, kibontako
zott a lakosság segíteni akarása. A szervezés és a lebonyo
lítás összehangolására a Vöröskereszt városi vezetősége, a
Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete és az egyházak
vállalkoztak, bevonva a munkába a környező községeket is.
Az adományok gyűjtése az MDF részéről a főtéri kulcsmáso
ló műhelyben, a vöröskereszt irodájában és a parókiákon tör
tént, önkénteseink segítségével az ünnepek alatt is.
December 27-én az összegyűlt adományok mielőbbi eljut
tatása szükségessé vált. A „kétszer ad, ki gyorsan ad" örök
igazsága késztetett bennünket arra, hogy cselekedjünk. Dél
utánra készen állt Celldömölk, Kemenesmagasi, Szergény,
Kenyéri, Nagysimonyi, Sömjénmihályfa községek adománya
iból az ostffyasszonyfai, a kemenesmagasi, a nagysimonyi, a
Sághegyalja és a kemenesszentmártoni tsz-ek, valamint az
áfész pénzadományaiból vásárolt segélyszállítmány. Kovács
Gábor celldömölki magánfuvarozó IFA kocsijával vállalta az
első rakomány elszállítását. A rakomány élelmiszer, tisztálko
dási cikkek, villanykörte (mintegy 150 000 forint értékben) és
40 zsák ruhanemű, ezen kívül cipő, gyermekjáték volt. Rako
dó kísérőnek Szita Antal, az MDF helyi elnöke^és a Vöröske
reszt részéről e sorok írója vállalkozott.
27-én este elindultunk. Családjaink megnyugtatására
„csak" Szegedig. Reggel már a nagylaki határátkelőnél vár
tuk a hajnalt néhány szerelvénnyel, akik Bajáról, Szombat
helyről, Egyházasrádócról, Dunaszerdahelyről és Ausztriából
indultak. A bajaiak társakat kerestek Brassóig, arra még ak
kor nem járt segélyszállítmány, adtak üzemanyagot is. Perc
nyi tanakodás után döntöttünk: megyünk. Hajnalodott, a ro
mán oldalon nem volt katonai kíséret. Nem baj, elindultunk.
Aradon már világos volt, nagy tömeg, mindenki integetett.
Mentünk tovább, de nagyon lassan. Gyakori igazoltatás, köz
lekedési gócokon beásott katonák, páncélosok, főleg a kime
nő forgalmat ellenőrizték, keresték a „szekusokat". Sebesen
elváltunk a konvojtól, bajai társaink adtak gázolajat, megbe
széltük, ki hová megy (Brassó, Gyulafehérvár, Nagyszeben,
Vajdahunyad), mi Csíkszeredába, Hargita megye székhelyé-

re indultunk. Térkép nélkül, emlékezetből navigáltam Tövis,
Balázsfalva, Meggyes, Segesvár, Székeiyudvarhely felé,
megérkeztünk székelyföldre, közben este lett. Előttünk még
a Hargita, végig bizonytalanság, a hó hol esik, hol nem, ha
a Hargitán is esik, túlterhelt kocsinkkal, hólánc nélkül nem ju
tunk át. A falvakban mindenütt torlaszok, nemzetőrök puská
val, botokkal. Jöttünknek örültek, simogatták az autót, integet
tek, imádkoztak, mindenütt magyarul beszéltek. Néhány el
akadás után este negyed 11-re megérkeztünk Csíkszeredá
ba. Már Sebesen a többiekkel közösen úgy döntöttünk, hogy
a segélyt vagy kórházba vagy parókiára szállítjuk, így bizto
san a rászorultak jutnak hozzá. Csíkszeredán a híres csiksomlyói plébániára mentünk, az éjszaka dacára Gergely Ist
ván lelkész pillanatok alatt megszervezte a lerakodást, rend
kívül örültek, mert nagy szükségükben mi voltunk az elsők,
akik idáig elmerészkedtünk. Rövid alvás, reggel mintha a ter
mészet is hálás lenne, gyönyörű napsütésben indultunk
vissza. Más útvonalat választottunk, talán jobb lesz Marosvá
sárhely, Torda, Kolozsvár, Nagyvárad felé. Nemjett jobb, átok
rossz utak vannak, bár maga a táj gyönyörű. Útközben ren
geteg segélyszállító kamion, mikrobusz, magyar, olasz, hol
land, luxemburgi, most már ők is beljebb merészkednek.
30-án hajnalban 1900 kilométer megtétele után szerencsé
sen hazaérkeztünk, családjaink nagy megkönnyebbülésére.
Ezúton is megköszönjük minden közreműködőnek és ado
mányozónak önzetlen segítését. Beszámolómmal köteles
ségünknek tartottuk tájékoztatni mindannyiukat adományaik
sorsáról.
Csótár Csaba,
a Vöröskereszt városi vez. titkára
Képeink a s z o m b a t h e l y i segélyszállítmány romániai út
ján készültek. Fotó: K o c s i s László
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A város múltjában az épü
leteknek is megvan a maguk
története. Sajnos egyre in
kább
homályba
vesznek
ezek. Ki tudja ma már, hol
működött a reformkori kaszi
nó, hol állt az a ház, ahol
Batthyány Lajos Bécsből ha
zatérve megpihent - ő hozta
meg a Bécsben kitört forra
dalom hírét Kemenesaljára és így tovább. Az idősebbek
a régi házakat még a tulajdo
nosaik neve után említik, má
ra kevés maradt ezekből az
épületekből. A Sághegyen
lévő várról is csak a mondá
ból tudunk, mert a múlt szá
zad közepén a hegy lapos
tetején még jól látható, kör
ben húzódó falmaradványok
a bányaművelés áldozatai
lettek. így meg kell elégedni

Régi épületeink
azzal a kevés, de szép épü
lettel, amely építtetői ízlését
vagy szándékát ós anyagi
helyzetét is kifejezi, dicséri
tervezőjét.
Mindezekkel
együtt a háború előtti Celldö
mölk a húsznál több emele
tes házával hangulatos kis
város képét mutatja.
Az épületek tervezői közül
Schőne Lajos bécsi építészt
említem, aki Ybl Miklós, híres
múlt századi építészünk mű
helyéhez tartozott. Eddigi is
mereteink szerint három épü
let tervezése fűződik a nevé
hez. Amikor a múlt század
második felében a zsidó la

A zsinagóga es a pályaudvar épülete képeslapon.

Jelöltek képviselőségre
Kemenesalja Vas megye 4-es s z á m ú választókerületé
hez tartozva juttathat képviselőt a parlamentbe. Az e d d i g
n y i l v á n o s s á g r a hozott jelöltek n é v s o r a :
Magyar Szocialista M u n k á s p á r t :
Matócza Lajos e r d ő m é r n ö k ,
Független Kisgazda-, F ö l d m u n k á s és Polgári Párt:
Dr. Dénes Tibor állatorvos,
Kereszténydemokrata Néppárt:
Lukáts M i k l ó s építészmérnök,
Agrárszövetség:
Dr. Szele Ferenc a g r á r m é r n ö k ,
Fiatal Demokraták Szövetsége:
Tóth József szabadfoglalkozású,
Magyar Néppárt:
Dr. Kiss Tamás b i o l ó g u s ,
Hazafias Választási K o a l í c i ó :
Inzsel Ottó, a Faluszövetség elnöke,
Magyar Szocialista Párt:
Szabó Imre megbízott t a n á c s e l n ö k ,
Szabad Demokraták Szövetsége:
Dr. M o n o s t o r i Endre ü g y v é d .
Magyar Demokrata F ó r u m :
Dr. G ö m b ö s Ferenc f o g o r v o s .
Mostani s z á m u n k b ó l hiányzik a Kemenesalja új szerve
zeteit bemutató s o r o z a t u n k legújabb része. Ennek o k a ,
hogy az aktuális t ö r v é n y e k szerint egyenlő sajtónyilvá
n o s s á g illeti meg a választási k a m p á n y idején a k ü l ö n b ö 
ző pártokat, tehát nem tehetjük m e g , h o g y m o s t bármelyi
ket is kiemeljük. Ezért r ö v i d időre felfüggesztettük a s o r o 
zat folytatását.
A szerk.

kosság száma megnőtt, fel
merült a templomépítés szük
sége. Sok nehézség után a
hívek anyagi ós erkölcsi tá
mogatása
eredményeként
1882. március 31-én felszen
telik a zsinagógát, amely ki
csinyített mása a szombathe
lyinek, tervezője Schőne La
jos, így került tehát Schőne
Kis Czellbe ós kerül kapcso
latba megbízóival.
Sajnos ma csak a Berzse
nyi-ház áll - ez a posta épü
lete. A másik kettő, a Király
János utcai zsinagóga és a
Sági utca elején lévő egykori
iárasbírósági épület, a Sze

keresház, a háború követ
keztében elpusztult.
A képek tanúsága szerint
ma is díszei lennének váro
sunknak. Említsük meg a
nemrég felújított, első típus
terv szerint készült középü
letet, a „sóhivatalM, amely
ma a rendőrség épülete. A
terven az 1774-es év és négy
település, köztük Dömölk
szerepel. Az alsó szint szép
boltívei megőrizték eredeti
formájukat, am a felújítás so
rán a központifűtés-szerelés
nél körültekintőbbnek kellett
volna lenni. Hogy külső for
májában mikor történt válto
zás, nem tudni. Lehet, hogy
már az építés során eltértek
a tervtől vagy később átépí
tették. A felső szint egysze
rűbb formát mutat.
K. Gy.

line az egykori járásbíróság.

A Korona végnapjai
Mögötte az ég magasodik, a falak pedig egyre töpörödnek. A
Korona végnapjai ezek.
Fotó: Simon Béla

wí

UJ K E M E N E S A L J A

Egyetlen tollvonással szűntek meg

Celldömölk „néhai"
vasutas egyesületei
A múlt század utolsó évti
zedeiben vasúti góccá váló
Kiscellben mind több lett a
MÁV-alkalmazott, akik a szá
zadfordulón aztán már szak
mai egyesület alapítására
gondolhattak.
Az első - alapszabállyal
működő - vasutas közösség,
a MÁV TEMETKEZÉSI EGY
LET 1900-ban kezdte meg
működését. Meglétének aka
ratlan észlelői voltak mind
azok a celliek, akik egy-egy
vasutas végtisztességón rokoni, baráti vagy pusztán
felebaráti okon - megjelen
tek. Ama régi időkben az
egylet tisztes tagjai zászló
alatt vonultak a temetésekre.
Az összetartozás, az együtt
érzés kifejezésének példás
megnyilvánulása volt ez, s
nem csupán külsőség, ami
nek egyesek szívesen minő
sítették, végül az „illeté
kesek" kihalásra ítélték. Kár!
1910-ben megalakult
a
MÁV MOZDONYVEZETŐK
OTTHONA. Ez a Deák, maid
a Petőfi utcában fungáló

Lesz világkiállítás
Kemenesalján?
Készülünk,
kószülgetünk
az 1995-re tervezett Buda
pest-Bécs
Világkiállításra,
sorra alakulnak a különféle
előkészítő bizottságok. Az ál
lami feladatok összefogására
megyénkben is koordinációs
bizottság alakult dr. Szele Fe
rencnek, a megyei tanács ál
talános
elnökhelyettesének
vezetésével. Ha már létezik
ez a koordinációs bizottság,
vélhetően a megye vala
mennyi területe egyformán
képviseltetheti magát a világ
kiállításra történő előkészüle
tekben, s talán nem fordul
elő, hogy a megye akármely
kisebb tájegysége is kimarad
az
„együttgondolkodásból".
Mert korábban számos példa
volt erre is.
Szóval Kemenesalja is sze
retne készülni a világkiállítás
ra, remélhetően a megyeha
tár ilyen értelemben nem a
Rába vonalánál húzódik...
B. L

egyesület létének 33. évében
avatta fel zászlaját. 1943.
május 16-án volté nevezetes
esemény, melyet e sorok író
ja a KEMENESALJA aznapi
számában „Istennel hazán
kért és nemzetünkért" cím
mel, vagyis a zászló jelsza
vával „örökített". A masinisz
ták régi álma vált valóra e na
pon. Az összetartozás szim
bóluma, a zászló alá sorako
zó tagok a zászló jeligéjének
elkötelezettjei, a rájuk váró
nem könnyű munka lelkes
végzői, a kezükbe adott gé
pek pontos ismerői, a rájuk
bízott anyagok takarékos fel
használói, s ami a legfonto
sabb, a reájuk bízott em
beri életek gondos őrzői vol
tak.
Az állomási személyzet
ből, vonatkísérőkből - vonatvezetőkből,
jegyvizsgálók
ból, fékezőkből - és egyéb
MÁV-a lkaim ázott akból szer
veződött a legnagyobb lét
számú vasutas egyesület, a
VASUTAS
KÖR,
amely
1926-ban formálódolt alap

szabállyal is felvértezett kö
zösséggé. 1927. január 3-án
tartottak székházuk avatását.
Időrendben utolsóként ala
kult vasutas egyesület a Fű
tök Köre, avagy egészen
pontosan
a MÁV
MOZ
DONYFŰTÖK és VONTATÁ
SI MUNKÁSOK OLVASÓ
KÖRE volt. Szervezése 1939
decemberében kezdődött a
Griff Szállóban. 1941-ben
már a Magyar Királyba tele
pedtek át. A háború után pe
dig a Széchenyi és az Árpad
utca sarkán - az azóta isko
laépítés miatt lebontott Csu
ha-féle házban - leltek ott
honra, és végeztek közössé
get szolgáló, formáló szorgos
munkát.
Vasutas egyesületeink - a
helyi népművelési munkába
kapcsolódóan - ismeretter
jesztést is végeztek. Tagjaik
szakmai tudását és általános
műveltségét igyekeztek nap
rakészre állítani. Mindenkép
pen kiemelést érdemel - es
neve rögzítésére is méltó - a
VASUTAS DALÁRDA, mely

nek szereplései nemcsak a
helyi ünnepélyek színvonalát
emelték,
többször
vettek
részt országos dalosverse
nyeken, s imigyen is sikere
ket könyvelhettek. Azt sem
feledhetjük, hogy a műked
velő színjátszásban is apos
tolkodtak vasutasaink.
Arra meg, hogy a felsorolt
egyesületekben közlekedési
gócunk nyugdíjasai is otthon
érezhették magukat, nem so
kan emlékeznek már. A
csendes beszélgetést, zsírozást vagy bunkózást néha
3 y - 9 y poharacska nedűvel
is fűszerezték. Kinek is ártot
tak volna ezzel? A kisközös
ségek egybekovácsolásának
eszközeként az ilyesmi szerény kivitelben - inkább
használt, mint ártott. Az ott
honteremtés sosem tartozott
a könnyű mesterségek közé.
A család - kicsi ós nagy
egyaránt - csak önzetlen ál
dozatokkal
kovácsolható
eggyé. A társadalom neme
sítéséhez erkölcsi felvértezettség kell. A mi vasutas kö
zösségeinkben mindez meg
volt. Negyven éve, 1949-ben
mégis egyetlen tollvonással
megszüntették valamennyit.
Kár volt értük, nagy kár! Bi
zonyára sokakéval egyezik
eme véleményem.
e

e

Horváth Lajos

A szárnykerekes ház

A volt Koptik, ma Lenin utcában 1926-27 között épült fel a M Á V Vasutasok Köré
nek Otthona, a szárnykerekes ház. A v a s u t a s s á g élénk kulturális életet f o l y t a t o t t itt.
K ö n y v t á r o s u n k S A Á L I FERENC ifj. f ő k o c s i v i z s g á l ó volt. Nemes célt s z o l g á l h a t n a ma
is a v a l a m i k o r i o t t h o n a v a s u t a s o k érdekében. Ismeretes, h o g y C e l l d ö m ö l k ö n g o n 
d o k vannak az oktatás k ö r ü l . Remélhetőleg eljön az idő, a m i k o r az épület régi
misszióját t ö l t h e t i be. Ehhez a s z ü k s é g e s kérést a celli v a s u t a s s á g eljuttatta az ille
tékesekhez.
D. J .
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A tanúk számát meg kell sokszorozni!

Első lépés:
videofelvétel a tanácsüléseken
A képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményrendsze
re nem zárja ki, sőt egyenesen feltételezi egymást. Hatékony
működésükhöz ki kell szélesíteni a nyilvánosság csatornáit,
mint az érdekképviselethez elengedhetetlenül szükséges infor
mációáramlás rendszerét. A tájékoztatás funkciója mellett a
mindenkori hatalomirányítás részéről is fontos kell, hogy legyen
a tervezés demokratikus legitimációja, amely azt jelenti: az el
képzelések, tervek megalkotásába, a döntéshozatalba be kell
vonni az érintetteket, akiknek a döntések következményeivel
mindennapjainkban kell szembenézniük. Az átmeneti időszak
érzékeny politikai légkörében a helyi politika színterén különös
súlyt kap a testületi ülésekről és azok határozataírói, valamint
a személyi kérdésekről szóló hiteles tájékoztatás, amely nem
nélkülözi a döntések hátterének bemutatását sem. A helyi köz
élet nyilvánossága nélkül nem beszélhetünk általában vett tár
sadalmi-politikai nyilvánosságról.

Mi lesz (lehet) a megszű
nő termelőszövetkezeti tag
ság után maradó földtulaj
donnal?
Mit kaphat érte a földet
egykor a közösbe bevivő, il
letve az örököse?
Miképp juthat földjéhez
vagy annak ellenértékéhez
az, aki kilép a szövetkezet
ből?
Olyan kérdések ezek,
amelyek egyaránt foglalkoz
tatják az érdekelt magán
személyeket és a szövetke
zeteket is.
Szeretnénk folytatólago
san tájékoztatást adni a je-

lenlegi lehetőségekről.
A megszűnő tagsági vi
szony után a földtörvény há
rom megoldást kínál:
- a megváltást (a föld a
szövetkezeté marad, egy
szeri pénzbeni megváltás
ellenében),
- a földjáradék fizetését
(a már nem tag tulajdonos
vagy Örököse évenkénti já
radék ellenében hagyja a
szövetkezet használatában
a földet),
- a f ö l d k i a d á s t (az egyko
ri bevivő vagy örököse
visszakapja földterületben a
bevitt ellenértékét).

Tömegkommunikációs eszközként közeledhet a vázolt fel
adathoz az Új Kemenesalja című lap is, de már periodicitása,
viszonylag ritka megjelenése is határt szab szerepvállalása
mértékének. Az új típusú médiák irányában kell megkeresnünk
a lehetséges megoldást. Az emberek zsúfolt napi programjába
nem fér bele a részvétel a közéleti fórumokon. A nyílt tanács
ülések, a lakóterületi összejövetelek konganak az ürességtől
ós nem azért, mert amiről ott szó esik, senkit nem érdekel... Ha
az egész képernyőre kerülne, hisszük, hogy megpezsdülne va
lami, mert tévét nézni szeretnek az emberek, főleg, ha közvet
lenül is érinti őket, amiről szó van. Tisztességes tájékoztatással
elejét lehet venni a rémhíreknek ós le lehet leplezni azokat, akik
melléfogtak, de nagyobb teret kapnak a bölcs döntések is. Ed
dig bármi hangzott el egy összejövetelen, az csak a hallgató
ság ügye volt. Meg kell sokszorozni a tanúk számát!

1. A pénzbeni
egyszeri
megváltásit,
alapja lehet:
vagy a kisajátítási ér
ték,
- vagy a forgalmi érték.
A kisajátítási érték könynyebben
megállapítható,
annyi, amennyit a szövetke
zet akkor kap a földterüle
tért, ha például út- vagy vas
útépítés miatt a területet az
állam sajátítja ki.
A forgalmi érték meghatá
rozása
már
kölcsönös
egyezkedés tárgya; figye
lembe kell venni a föld hek
táronkénti aranykorona-ér
tékét, fekvését, környéké
nek infrastruktúráját (meg
közelítési útviszonyok, kö
zeli közmüvek stb), felhasz
nálási lehetőségeit, esetle
ges értékesíthetőségét).

Németh Tibor

3. A földkiadás ugyanis a
harmadik lehetőség. A meg
szűnt vagy megszüntetett
tagviszony alapján a jogo
sult kérheti az egykor bevitt

A föld ára

A társadalmi érintkezés során a különböző szintek gyakran
összemosódnak. A kisebb településeken a személyek közötti
információátadás képezi a kizárólagos közvetítést a lakosság
felé. A hivatalos, írásos információ csupán kevesekhez juthat
el. A társadalmi nyilvánosság dokumentatív igényű kifejeződé
se csak a tömegkommunikációs csatornák valamelyikében le
hetséges, mert bárki számára hozzáférhetővé, visszakereshe
tővé és hivatkozási lehetőséggé avatja a híreket időben és tér
ben egyaránt. Erre azért is szükség van, mert a jelenlegi igazi
nyilvánosságot jelentő szóbeszéd erősen magában hordozza
az információ torzulásának veszélyét. A zajhatások kiküszöbö
lésében a tömegkommunikációs eszközök fontos szerepet tölt
hetnek be, a politikai rendszer és a civil társadalom közötti köz
vetlen kapcsolatot megteremtve. E modellben az értelmetlen
viták elkerüléséhez a hiteles tájékoztatás mellett a pontos tájé
kozódás igénye is hozzátartozik az állampolgárok, illetve cso
portjaik részéről, tehát vitakultúrát is teremthet.

Távlatilag nyilvánvalóan a városi televíziólánc kiépítése a
cél, de a feléje vezető úton már most meg kell tennünk az első
lépéseket. Javasoljuk, hogy a városi tanács üléseit rögzítsék vi
deokazettán és rövid időn belül tegyék megtekinthetővé az ér
deklődő közönség számára. E lehetőség biztosítása különö
sen fontos az önkormányzatiság kibontakoztatásának azon
elemével összefüggésben, amely a választott tanácstestületet
valódi döntési centrummá kívánja fejleszteni. A polgárok részé
ről felmerülő kérdésekre pedig az illetékesek meghatározott
időn belül kötelesek legyenek válaszolni. Szélsőséges eset
ben: ha a helyi közérdeket súlyosan sértő határozat született,
illetve a döntés kiegészítésre, módosításra szorul, ez bizto
síthatja a korrekció lehetőségét a helyi népszavazás (referen
dum) és törvénykezdeményezés (népi iniciativa) révén.

Összege 4 - 6 0 0 forintnyi mi
nimálisan. Ahogy emelkedik
a búza felvásárlási ára, ez
zel együtt nő a minimális
földjáradék is. A szövetke
zeteknek pedig, ha ragaszkodnakföldterületeikhez, ta
lán meg fogja érni a mini
mum többszörösét is fel
ajánlani, ha el akarják kerül
ni a túlzottan nagymértékű
földkiadást
(földvissza
adást).

2. A föld/áradéAnak a mi
nimumát határozza meg a
törvény. Ez hektáronként az
aranykorona-érték megszo
rozva 8 kg búza állami felvá
sárlási árával. A Keme
nesalján ez azt jelenti, hogy
1 hektár (=1,75 katasztrális
hold) után az évi földjáradék

föld kiadását is. Könnyű be
látni, hogy nem ragaszkod
hat az egykori parcellához,
hiszen lehet, hogy arra az
óta épület került, lehet, hogy
ott ültetvény (szőlő, gyü
mölcsös)
létesült,
lehet,
hogy már nincs is a szövet
kezet tulajdonában. Lehet,
hogy a földkiadást kérőnek
nem is ugyanolyan művelé
si ágú földre van igénye (rét
re, legelőre, erdőre). A be
vitt föld értéke is megválto
zott. Környékünkön igen je
lentős meliorizációs munká
kat (talajjavítás, alagcsövezés, belvíz-elvezetés) haj
tottak végre a szövetkeze
tek, így valószínűsíthető,
hogy a visszaadható/kapha
tó föld hektáronkénti értéke
már lényegesen magasabb.
Ezért a kiadható föld terüle
te is közös megegyezés tár
gya lehet.
Örvendetes, hogy a há
rom lehetőség egymással
kombinálható. Egy konkrét
példát hadd adjunk. A leen
dő „farmer" nem tart igényt
annyi földre, amennyit egy
kor nagyapja bevitt a közös
be; az induláshoz viszont a
várható kölcsönökök kívül is
szüksége van tőkére. Meg
teheti, hogy a földterület egy
részének kiadását, más ré
szének megváltását kéri.
A kérdéskört a háztáji
gazdaság jövőbeni lehető
ségeivel és az újonnan léte
sített tagsági viszony kérdé
seivel folytatnánk.

L F.

A f ö l d t ö r v é n y módosí
tásával az Országgyűlés
lapzártakor
foglalkozott.
A szerk.
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Vasdiplomás életpálya
Szobájában,
íróasztala
mellett regi iratok között ke
resgél. Valamivel mindig el
foglalom magam - mondja.
Életéről kérdezem. Ez a vá
lasz:
- Az Istentől kapott hoszszú életen át annyi mindent
átéltem, nehéz kiválasztani
néhányat, ami talán feljegy
zésre némileg is érdemes.
Apai ágon Janosits Antal
nagyapám Tevelen, Tolna
megyében volt kántortanító.
Anyám,
Berzsenyi
Margit
férjhez ment Janosits József
építőmérnökhöz, ö kitűnően
értett a zenéhez, ahol lak
tunk, mindenütt részt vett a
zenei életben. Mivel Berzse
nyi Dezső nagyapám eleinte
ellenezte ezt a házasságot,
apámat elhelyezték Fiúmé
ba, a tengerészeti hatóság
hoz. A házasság azonban
létrejött, így én Fiúméban

burg Ottó akkor egészen kis
gyermek volt. A komáromi
évekből egy dolgot tudnék ki
emelni: 1913 nyarán három
hetes kirándulást
tettünk,
mint cserkészek, a Vág fo
lyón tutajon. A túrán öt tutaj
vett részt, négyen pestiek
voltak és az egyiken Sik
Sándor volt a parancsnok, a
miénken Karle Sándor, ben
cés-német
szakos
tanár.
Kralovánból indultunk Komá
romba. Többször kikötöttünk,
megnéztük Zsolna, Trencsén, Beckó, Pöstyén, Galgóc nevezetességeit. Önellá
tóak voltunk, a tutajon alud
tunk, magunk főztünk. Ezt az
utat nemrég Éva lányommal
a Vág mellett újból végigjár
tuk.
- Jött a katonaság
egyébként mind a két hábo
rúban részt vettem - , majd a
Műegyetem, ahol jó minősí-

gánmunkát is végezhetett.
Bőven voft munka, mert sem
Cellben, sem a járásban
nem volt más mérnök, egye
dül nem bírta, ő kérdezte,
lenne-e kedvem vele együtt
dolgozni.
Természetesen
volt. Munkáim nagy részét
1929-től a nagybirtokok par
cellázása jelentette Vas, Za
la, Veszprém és Somogy
megyében a pénzintézetek
megbízásából, de a mérnöki
munka minden ágában gya
korlatot szereztem. Terve
zésben, kivitelezésben egya
ránt. Nehéz lenne mindent
felsorolni. Néhányat azért
említsünk meg. A volt evan
gélikus iskola az Árpád utcá
ban, a sportpálya, amely ak
kor a legkorszerűbb techni
kával készült, adóhivatal a
Széchenyi utcában, a főtéri
patika emeleti része, a Tria
noni Emlékmű, a Marcal sza
bályozása, a kamondi zsili
pek, a Kodo és a Mágorta lecsapolása és sok családi
ház. Idővel saját irodát nyi-

- Mi vezérelt ifjú koromtól
kezdve életutamon, azt ma
gam sem tudom pontosan el
mondani, bár ezt a kérdést
már feltették nekem. Fontos
nak tartottam a becsületes
munkát, nem sajnáltam rá az
időt. Szeretem a vallásos iro
dalmat, a hívő embereket,
nemcsak keresztény világné
zetem, hitem is van. Azt tu
dom, eddig nem bántam
meg. Tisztelem mindenkinek
a meggyőződését, ha őszin
te és nem érdekből van. Mi
vel gondolkodásomat, egy
házszeretetemet sokan is
merték, mint az ifjúsági egy
let titkárát magasabb egyhá
zi tisztségre is alkalmasnak
találtak. 1946-1988 között a
celli evangélikus gyülekezet
nek, 20 évig pedig a Vasi
Egyházmegyének is felügye
lője voltam.
- Sosem éltem szeszes
itallal, sem a dohánnyal.
Pesti gimnazista koromban
ebédre mindig kaptunk egy
fél pohár bort, a szom-

Berzsenyi Janosits Miklós emlékeiből
születtem 1899. december
14-én. Nagyszüleimet Ber
zsenyi Lénárd megfestette,
az Ő képeit láthatjuk a falon.
A két család azonban igen jó
rokonságba került. Nagya
pám kezdeményezésére Ferencz József 1914-ben édes
apámnak és törvényes leszármazottaínak az egyházasberzsenyi
előnevet,
a
Berzsenyi Janosits kettős
családi név ós a Berzsenyi
címer használati jogát enge
délyezte. Igy használom én a
Berzsenyi Janosits Miklós
nevet. Az oklevél ugyan a II.
világháború végén elveszett,
de a tényeket a bibliába sok
más
fontos
eseménnyel
együtt feljegyezték.
- Az elemi 3 osztályát Fiú
méban végeztem magyar
olasz nyelvű állami iskolá
ban. Apámat, ahogy az álla
mi munka kívánta, előbb
Szombathelyre, majd Komá
romba helyezték. A gimnázi
umot Szombathelyen kezd
tem, Komáromban a bencé
seknél folytattam, végül Pes
ten érettségiztem a Ferenc
József
Intézetben.
Ide
Schwöder Ervin államtitkár
protezsált be, mint jó tanulót.
Ferenc József halálakor a
felső osztályokból többünket
felvittek Bécsbe a temetésre.
Extra ruháinkhoz külön díszföveget kaptunk és sorfalat
álltunk közel a kapucinusok
kriptájához, így végignézhet
tem a gyászmenetet. Habs-

téssel 1923. február elsején
oklevelet kaptam, mint építő
mérnök. Egy ideig tanárse
gédként dolgoztam, marad
hattam volna még, de beirat
koztam a közgazdasági kar
ra, mert ez is érdekelt, de ezt
nem jártam ki.
- Hogyan alakult mérnöki
pályája?
- Egy kis kerülővel. László
öcsém az óvári akadémián
készült a gazdálkodásra. Az
volt a terv, hogy mindketten
gazdálkodunk. Igy jutottunk
édesanyánkkal és a celli
nagyszülőkkel arra az elha
tározásra, hogy nekem is le
gyen gazdasági tudásom,
iratkozzak be az óvári aka
démiára, mint rendkívüli hall
gató, így is lett. Az elméleti
tudás mellett gyakorlatot is
kellett
szerezni,
indultam
Veszkénybe, Mesterházy Er
nő 1600 holdas mintagazda
ságába, mint gazdasági gya
kornok, fizetés nélkül, teljes
ellátással. Több mint egy
évet töltöttem a nagyon kor
szerű gazdaságban. Már le
hetett volna gazdálkodni, de
ehhez még egy fontos dolog
hiányzott, a pénz. Ezt még
kaphattunk volna a banktól,
de adóssággal kezdeni egy
gazdaságot sehogy sem tet
szett.
- Tavasszal egy újabb
korszak kezdődött. Kirchner
Elek Cellben, a Marcalvölgyi
Víztársulat igazgató mérnöke
a társulat engedélyével ma-

A vasdiploma átvétele.
tottam. Amikor a zsidótör
vény életbe lépett, a bánya
vezetésből több személyt
meneszteni kellett, Lázár Je
nő fordult hozzám. Sokfelé
dolgoztam, de kőbányában
még nem. Nem baj, mondta,
majd szerzek itt is gyakorla
tot. A megrendelőket édesa
pám idejéből ismertem, ezt ő
fontosnak tartotta, Egy elfo
gadtam az állást, nem is ke
vés, havi 400 pengő fizetést
kaptam
1945
tavaszáig.
Majd jött a Kőbánya Tröszt
Tapolcán, Uzsabánya, itt a
beruházási osztályt vezet
tem, innen mentem nyugdíj
ba 1971-ben. Több kavicsba
nya műszaki vezetőjeként
hagytam abba a munkát.
1988. szeptember 2-án kap
tam meg a vasoklevelet,
amely a 65 éves mérnöki
munka elismerése.

szédomnak adtam, míg ész
re nem vették.
- Vágyom a csendes pi
henésre, de azért igyekszem
nem elhagyni magam, a reg
geli tornát László öcsém
ajánlatára sok éve rend
szeresen végzem, ellátom
magam. Mostanában fázósabb vagyok, jólesik a meleg
szoba.
Mielőtt elköszöntem, egy
füzetet
mutatott.
Unokái
gyakran meséitettek vele,
egyszer ezt a füzetet hoz
ták, ebbe írjon le mindent
- mondták. Belelapozok a
vastag, megtelt füzetbe, lá
tom a folytonosságot. Azt
kívánjuk, jó egészségben és
szellemi frissességében írja
még
sokáig életrajznapló
ját.
Káldos Gyula
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Mi lesz a Weöres-ház sorsa?
Weöres Sándor mindig hirdette csöngeiségét. Meghitt beszélgetéseink so
rán nagy szeretettel szólt falujáról és Kemenesaljáról. Egy alkalommal vázla
tot rajzolt és adott át, amelyen megjelölte azt a három épületet, ahol éltek.
Életében jelentős szerepet töltött be a „piros-görbe" néven ismert csöngei ház,
amelyben hosszú éjszakákon át virrasztott, meditált, alkotott, bontogatta szár
nyait. Megnyugvást jelentett számára, ha haza jöhetett. A végső állomás min
dig Csönge volt.
Az éppen egy esztendeje eltávozott költő utolsó éveiben is számon tartot
ta a legkisebb hazai emlékeket. Minden kis részlet érdekelte. Egyszer aján
dékba adta egyik kéktáblás füzetét, amely műhelytitkaiba is beavatott. A „kék
füzetek" irodalmi értékeket rejtenek, bennük rajzok is találhatók, bár azt val
lotta, hogy tehetsége nincs a képzőművészetek tekintetében, de szeret gyer
mekes rajzokat készíteni, verseit kiegészítendő.
Az utóbbi időben egyre gyakrabban merül fel a csöngei, Kodály-emléktáb
lával jelölt Weöres-ház dolga. Üresen áll, felújítva várja missziója betöltését.
Az emlékház létrehozása a szülőföld kötelessége. Weöres Sándor európai
rangú nagy költő, hozzátartozik a kemenesi vidék nagy irodalmi vonulatához.
Gondoskodnunk kell arról, hogy mielőbb méltó emlékház hirdesse a költő em
lékét. Már alakul a kezdeményezők kis csapata, hogy az elképzelések való
ra váljanak. Szombathelyen, megyénk székhelyén is tervezik díszpolgáruk
emlékének méltó megörökítését. Összefogva, együtt dolgozva a közeli jövő
ben előbbre juthatunk. Ez a kis írás is arra vállalkozik, hogy élessze a tüzet
Weöres Sándor Kossuth-díjas költő emlékének méltó ápolására.
Dala József
Az újságok anyakönyvi ro
vatait csak ritkán szoktam át
nézni. Talán ezért is voltak
olyan megdöbbentőek szá
momra az Új Kemenesalja
1990.
januári
számának
anyakönyvi hírei. Amit eddig
csak sejtettem ós éreztem,
az most szomorú valóság
ként tárulkozott ki előttem. A
Kemenesvidék hűséges és
szorgalmas magyarjai, akik
századok viharainak álltak
ellen rendületlenül, s bősé
ges gyermekáldással nem
kis részt vállaltak a nemzet
fennmaradásában, most a
tragikus népességcsökkenés
szomorú időszakát élik. Saj
nos még a fiatalok számára
jelentős vonzerővel rendel
kező Celldömölkön is csupán
három pár kötött házasságot,
a 14 újszülöttel szemben pe
dig majd kétszer annyian, 26an távoztak az élők sorából.
Sokkal lehangolóbb
és
szomorúbb a helyzet azon
ban a környező falvakban. A
húsz kemenesvidéki község
ben együttvéve ugyanis a 13
újszülöttel szemben éppen
négyszer annyian, vagyis 42en haláloztak el. Igaz ugyan,
hogy itt a házasságkötések
10 párból álló száma némileg
biztató lehet a jövőre nézve,
de azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy a fiatalok
jelentős része nem tekinti
életcéljának a falusi életmó
dot, a mezőgazdasági mun
kát.
Mindennél jobban példáz

ott

Weöres Sándor egyik kedves rajza a kék
táblás f ü z e t b ő l , t u d o m á s u n k szerint ez a
rajz most először kap n y i l v á n o s s á g o t .

Egy kis anyakönyvi
statisztika

za a falvak általános elnépte
lenedését az, hogy miközben
a 20 község közül csupán 6ban volt esküvő és 8-ban
gyermekáldás, addig halál
eset Szergény kivételével
mindenütt előfordult. A leg
szomorúbb a statisztika Kemenesmagasiban, ahol sem
esküvő, sem születés nem
volt, viszont tízen távoztak el
a falu lakosai közül az élők
sorából.
Miközben évtizedeken ke
resztül falvaink felvirágzásá
ról és felemelkedéséről hall
gattunk szebbnél szebb szó
noklatokat, addig falvaink né
pe szép lassan elöregedett,
s ma már rohamosan fogy.
Maholnap nem lesz, aki trak
torra, kombájnra üljön. Ki fog
akkor szántani, vetni, aratni?
Az elmúlt négy évtizedben
falvainkból nemzedéknyi fia
tal „szökött meg", egy másik
nemzedékre való pedig saj
nos meg sem született.
Miért?
Mert sivárrá és értelmet
lenné vált a falusi élet. Azzal,
hogy a parasztok lába alól ki
húzták a talajt, megfosztották
őket gazdatudatuktól és jö
vőbe vetett hitüktől.
Kezembe került az 1947.
január 1-jén kiadott celldö
mölki KÖZSÉGI ÉRTESÍTŐ.
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A harmadik oldal alján közli
a Celldömölk
evangélikus
egyházközség 1946. evi sta
tisztikai adatait.
Idézem: „Lélekszám: 1459.
Születés: 33. Házasságkö
tés: 16. Halálozás: 20. Kon
firmációban részesült: 40. Az
evangélikus iskola tanulóinak
létszama: 212."
Akkor még volt hit, élniakarás, életerő az emberekben
és a nemzetben. Manapság
sokan követelik a földtulaj
donnak az 1947-es állapot
szerint történő visszaállítá
sát. Szerintem ezzel már el
késtünk.
A
„megszökött"
nemzedék legfeljebb ősei sír
jához zarándokol el néha, de
a földdel sajnos nem tud mit
kezdeni. Az vagy elvadulna,
vagy kufárok kezére kerülne.
A meg nem született nemze
dék pedig sajnos a földet
sem örökölni, sem megmű
velni nem tudja.
Amennyiben nem akarjuk,
hogy a föld is egykori gazdái
hányatott sorsára jusson, ak
kor világosan fel kell ismer
nünk, hogy a föld csakis azé
lehet, aki azt megműveli.
Negyven megideologizált
esztendő felépítményét nem
lehet az alapkő kivételével
elbontani, mert a k k o r a leom
ló törmelék mindnyájunkat

maga alá temethet. A vissza
bontást felülről lefelé, kellő
meggondoltsággal és meg
fontoltsággal kell végrehajta
ni.
Hová tűnt az értelmiség?
Ezt kérdezte többektől is Ló
ránt Ferenc az Új Kemenes
alja legutóbbi számában. A
megkérdezettek sok minden
ről beszéltek, de a válasza
dást egytől egyig megkerül
ték. Én felkérés nélkül ugyan,
de megpróbálok választ adni
Léránt Ferenc kérdésére,
íme a válaszom: Oda, ahova
a parasztság! A társadalom
perifériájára, a kilátástalan
számkivetettsógbe.
Azért,
mert nem illettek bele a kép
be. Ők voltak az ügyeletes
bűnbakok, a kizsákmányolás
és a burzsoá ideológiák leté
teményesei.
Ma már számomra és ve
lem együtt sokak számára
úgy tűnik, hogy az értelmiség
megpróbál lassan talpra állni,
s keresi helyét, szerepét
gyorsan változó társadal
munkban. A parasztság ter
mészetes helyzeténél fogva
nehezen mozdul. Ősi ösztö
nétől vezéreltetve veszélyt
érez és bizalmatlanul mére
geti az értelmiség feléje nyúj
tott segítő szándékúnak tűnő
kezét. Bölcsen cselekszi, ha
bizalmatlan. Az értelmiség
pedig gondolkodjon el ezen,
és ne akarjon erőszakos mó
don úgy segíteni, hogy eset
leg többet árt vele, mint
amennyit használ.
F. T.
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özérdekek
emenesalján
Hírek a könyvtárból
• Szeret olvasni'és már nem tud mindent megvásárolni?
Gazdag, több tízezres könyvállománnyal várjuk Önt! Tanulók
és nyugdíjasok ingyen, munkaviszonyban állók évi 20 forint
ellenében kölcsönözhetnek.
• Uj folyóiratainkból
az alábbi közkedvelt hetilapokra hív
juk fel a figyelmet: 168 óra, Tallózó, Világ, valamint a Mai Nap
című napilapra. Már hosszabb ideje hozzáférhető könyv
tárunkban a Hitel, a Kapu, a Reform, a Tér-Kép című lap és
ezen kívül még közel 200 sajtóterméket lapozgathatnak.
• Új szolgáltatásunk: Másolatkészítés a lakosság számára
is. Vállaljuk könyvrészletek, folyóiratcikkek és hivatalos okmá
nyok másolását. A készülék A'3 méretről (2 írólap) A/4 iróíap)
méretűre automatikusan kicsinyít, illetve A/4 méretet 1:1
arányban másol (± 3 3 % nagyít és kicsinyít). Oldalanként 5 fo
rint + ÁFA a költségtérítés.
• Katalin nővér kereste fel intézményünket: régi és új
könyveit ajánlotta fel. A vallásos témájú kötetek népszerűek
olvasóink körében. Köszönjük figyelmességét.
• Kérjük azokat, akiknél otthon nélkülözhető könyv van, jut
tassák el a városi könyvtárba, ahol azokat összegyűjtjük és
egy hónap elteltével Erdélybe küldjük a magyar lakosság
használatára. Különösen szívesen fogadnánk gyermekköny
veket, amelyekre nagy szükség van.

Gyűjtés a KMK-ban
A Kemenesaljái Művelődési Központ gyűjtőakciót indít
egy romániai iskola és óvoda részére
gyermekjátékok
(társasjáték, kisautó, bábok, babák, mackók, légó és más
építőjáték stb) Összegyűjtésére.
Minden játékot szívesen fogadunk, amelyet a portán
március /-/^kérünk leadni.
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Dr. Gayer Gyula sorai
Az alábbi levelet Dala Jó
zsef juttatta el szerkesztő
s é g ü n k b e , frója dr. Gayer
Gyula neves nemzetközi jo
gasz, aki Budapesten lakik.
,,A véletlen folytán jutottam
hozzá az Új Kemenesalja
1989. novemberi számához.
Ebben a lapban olvastam
rendkívül érdekes, őszinte ós
emberközpontú tanulmányt,
valamint a Novemberi séta a
régi kis celli temetőben című
megemlékezést.

4°\

Minthogy úgy látom, hogy
az Új Kemenesalja című lap
nak ezek próbaszámai vol
tak, örülnék, ha megtudhat
nám, hogy vajon lehet-e elő
fizetni hosszabb időre. Cél
szerű lenne a Vasiak Baráti
Körétől a címjegyzéket elkér
ni, hogy esetleg az előfizetők
számát lehessen növelni.
A lüktető életben igazi ki
kapcsolódás volt részemre a
lap olvasása."

Rövid tudósítás
Egyházashetyéről

Tisztelt szerkesztő úr!
Iskolánkban, Egyházashetyén nagy, népszerűségnek
örvend az Új Kemenesalja cí
mű újság. Itt a faluban és a
szomszédos falvakban is a
pedagógusok és a tanulók
terjesztik. Mivel ezentúl ha
vonta fog megjelenni, bizto
san lesz hely az alábbiak
megjelentetésére.
Iskolánkban a kultúrotthonban működik a gyermekszín
játszó
szakkör
Baloghné
Danka
Adél
vezetésével
1989. január 1-től. Az 1989es évben műsoraikon több al
kalommal telt ház volt, műso
raik megmozgatták Egyhá-

zashetye és a környező fal
vak lakóit. 1989. december
22-én karácsonyi műsoruk
alkalmával a közönség nem
fórt be a kultúrotthonba, bő
ven telt ház volt. Az ünnep
ségen részt vettek a falu ál
lami és egyházi vezetői is.
Tisztelettel kérjük, hogy a
gyermekszínjátszó
szakkör
es iskolánk életéről történő
tudósítások az Új Kemenes
aljában lehetőleg már a feb
ruári számban megjelenje
nek.
Tisztelettel:
Kalmár József,
a Berzsenyi Kultúrotthon
vezetője

Képeslap volt - a sághegyi bányavasút 1912-ben
A Sághegyi Bazaltbánya
Részvénytársaságnak külön
iparvasútja volt. Kis teljesít
ményű mozdonyokkal is ren
delkeztek.
1912-ben
épült
meg az iparvasút, hossza 5
kilométer, a nappali sebesség
15 km/óra, az éjjeli 10 km/óra.
A kőbánya napi termelése
120-200 kocsira tehető. A
Sághegyről 1,7 millió vagon
követ szállítottak el az ország
minden részébe, sőt még
Bécsbe is. A bányavasút
mozdonyai a celli állomásig
vontatták a vagonokat és az
átvevő-átadó vágányoktól a
MÁV vitte a rendeltetési hely
re a Sághegy bazaltját. Ké
pünkön olyan képeslap fotóját
láthatja a kedves olvasó,
amelyet 1912-ben adtak föl a
celldömölki postán. Ezen a
képen már a kiépített vonal bi
zonyítja a fontos gazdasági
vasút létezését.
^ j
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Az elmúlt hónapban a hívő
keresztények-keresztyének
számára nagy esemény volt az
Ökumenikus imahét. A mi vidé
künkön honos három felekezet:
a római katolikusok, az ágostai
hitvallású evangélikusok és a
reformátusok templomaiban a
hívők találkozhattak a másik két
egyház lelkészeivel, közösen
imádkozhattak az egyetlen Is
tenhez.
Olvasóink többsége bizonyá
ra szívesen fogadja az ökume
nikus szó magyarázatát, értel
mezését is. Az ógörög nyelv
ben óikon házat, oikumene há
zat és hozzá tartozó földet je
lentett. Az oikumené hívei, az
ökumenizmust hirdetők hittek,
hisznek abban, hogy felekezeti
különbségek ellenere egyháza
ik mégis egy házhoz tartoznak.
A kereszténység történelme so
rán több, az egységet megbon
tó eseményt élt át es túl. 1054ben a keleti egyház vált ki,
1414-ben a huszitákat átkozta
ki a konstanzi zsinat, 1517-től
kezdődően a reformáció teremtett.új egyházakat.
Őseink évszázadokon át azt
tartották szem előtt, miben kü

lönbözünk. Tragikus és meg
mosolyogni való konfliktusok
ban egyaránt bővelkedik a his
tória.
4
Nálunk, magyarföldön nem

ÍM

vakban már nem maradhatott
döntő különbség.
Most, amikor a vallás- és lel
kiismereti szabadság igazi biz
tosítása törvényes alapköve

Egy hitvallással

volt Szent Bertalan-éj, nem lo
bogtak máglyák, a pataki kollé
gium tanárait és diákjait is ide
gen hatalom küldte gályára.
Nekünk felekezeti különbség
nélkül a keresztény Európát
kellett védenünk, többnyire „két
pogány közt egy hazáért".
Ha voltak is a közelmúltig általában szerencsére nem tra
gikus - ellentétek a más módon
hívők között, azokat eltompítot
ták az utóbbi évtizedek. A
„másságot" háttérbe szorította
a közös háttérbe szorítottság,
az a politikai légkör, amely - fi
noman fogalmazva - nem ked
vezett a vallásosságnak, tagad
ta a valláserkölcs értékeit, nem
egyszer hátrányos helyzetbe
hozta a hívő embereket. Ebben
a légkörben az ipszilon holléte
a keresztény-keresztyén sza-

Celldömölki műsorajánlat
A Zeneiskola két évtized után felújítja, újra színre viszi BÉKEFl ANTAL és B. KURDY PIROSKA FENEKETLEN TÓ cí
mű daljátékát. Annak idején a mai igazgató vezényelt, most
Bejczi Károly. A táncokat betanította farcziné Kerschbau¬
mayer Andrea, díszlettervező Tóthné Pintér B. Adél, rendez
te Bejczinó Németh Tünde.
A Zeneiskola diákjait és tanárait a nemes művészetért
mozgósító előadás február 11-én, vasárnap délután 4 órakor
lesz a Kemenesaljái Művelődési Központban.
A nagyvilág osztrák barátaink szemével - ezzel a címmel
folyik a KMK sikeres diaporáma sorozata. Feb/uár 16-án dél
után 5 órakor kerül sor a KÍNA - A SELYEM ÚTJA című elő
adásra. Március elején ezt a Kréta szigetéről szóló, tájait, mű
emlékeit bemutató rendezvény követi.
A Kemenesaljái Alkotók Köre a helyi amatőr művészeknek
már három éve működő csopo'rtja - az idén is zenés irodal
mi estet rendez a Zeneiskolában február 24-én délután 5 óra
kor.
A Kemenesaljái Művelődési Központ kiállító müvészvendége februárban messzi föld üzenetét hozza. Vendégünk mű
veivel DENSEN BASBOLDT mongol szobrász lesz. Évek óta
hazánkban él, köztéri szobrot készített már Illyés Gyuláról,
Mátyás királyról. Annyit tudunk róla, hogy a Góbi sivatag vi
lágának jó ismerője. Ezúttal a szobrok mellett grafikákat is
bemutat.
L. F.

Szolgálat
Szép, de napjainkban kissé divatjamúlt, ódonnak tűnő
szó. Aki kimondja, aki vállalja, gyanús, mert megkérdik,
hogy mennyiért teszi, vagy rámondják, nem normális.
Szolgálat és alázat. Szinte testvérek, bár ez utóbbit
szinte már a hülyeség szinonimájának
tekintik sokan.
Mégis, mi néhányan szolgálni akarunk, mégpedig Önnek,
kedves Olvasó! Hogyan? Hogy leírjuk hűen, kozmetiká
zás nélkül, ha valaki megtisztel minket bizalmával, s köz
lésre információt biz ránk. Hogyan? Hogy ez nem min
denkinek tetszik? fpaz. Az ilyen és minden másfajta szol
gálatot nehezen ert(ékel)ik azok, akik mások szolgálata
helyett ahhoz szoktak hogy őket szolgálják köszönet és
fenntartások nélkül. Oktudják.(?) Leikükf?)rajta...
R. L

megújuló, igazivá váló demok
ráciánknak, többé a hívők kö
zött sem lehet a különbözőség
hangsúlyozása a legfontosabb.
Nem a különbözőségek elmo
sásáról van szó; egység külön
bözőség nélkül lehetetlen. A
meglévő különbözőségek olyan
hagyományokat Őriznek, ame
lyek nélkül nemzeti kultúránk de az egyetemes emberi kultú
ra is - szegényebb lenne. A
„másság" elfogadása, tudomá
sulvétele, tiszteletben tartása
gazdagító lehet. Keresni azon
ban nem a különbözőségeket,
tőként nem az ellentéteket, ha
nem az egység elemeit érde
mes. Ne feledjük:
„Hiába fürösztőd magadban,
csak másban moshatod meg
arcodat."
Március elejétől, a húsvéti
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ünnepeket megelőzően már
azonos szöveggel hangzik el
minden templomunkban a Mi
atyánk, a Hiszekegy, szó sze
rint is azonos az imádság, a hit
vallás.
Türelmes, a másikat tisztelő,
közös kálváriákat megjáró út
vezetett el idáig.
Egy nyelven, ugyanazokkal a
szavakkal kérte eddig is, kéri
most is mindenki a „tétlenül is
leglevőbb" Istent, ha hisz ben
ne, ha nem: „mindennapi ke
nyerünket, add meg nekünk
ma!" És azt is tudtuk, tudjuk,
ezért a kenyérért dolgozni ís
együtt kell. Az örvendetesen
bővülő ökumenikus gondolat
nem politikai mozgalom ideoló
giája, de példa lehet a politiku
sok, a politizálok számára is.
Csökkenteni kell a konfliktus
helyzeteket, tisztelni a mássá
got, keresni a közös célt. Egy
hitvallással vallani, hogy egy
más megértése nélkül nem kér
hetjük joggal Himnuszunkban a
jobb jövendőt, amiért pedig zi
vataros századainkban már bő
ven megbűnhődtünk.
Léránt Ferenc

„KEK" hírek

Önkéntes rendőri tanácskozásról adhatunk hírt, amelyet
1990. január 20-án rendeztek, s amelyen meghívottként jeíen
voltak a helyi politikai szervezetek képviselői. Újdonság volt
az is, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően ezúttal minden ö n 
kéntes rendőr meghívást kapott a gyűlésre.
Dr. Pankó Albert városi rendőrkapitány értékelte az elmúlt
évben végzett munkát. A rend önkéntes Őrei nem csak rend
őrökkel együtt láttak el szolgálatot, hanem sokszor tevékeny
kedtek önállóan is. Segítettek közúti ellenőrzésben, végeztek
útbiztosítást és egyéb tevékenységet is. A rendőrkapitány to
vábbra is határozott fellépést kórt a közrend és a közbizton
ság védelmében. Külön köszönte meg az önkéntes rendőrök
családjainak segítségét, megértését.
A hozzászólók elmondták, hogy szorosabb kapcsolatot sze
retnének tartani a körzeti megbízottakkal, hisz ez hatéko
nyabb munkát eredményezhetne. Elhangzott továbbá, hogy
ezt a munkát külsőségeiben is fel kell vállalni, akár karsza
lag, akár jelvény viselésével jár. Az önkéntes rendőrök hiá
nyolják soraikból a fiatalokat, szerintük eredményesebb tag
toborzást kellene végezni.
Dr. Pankó Albert válaszolt a hozzászólásokra, majd a jól
végzett munka elismeréseként kitüntetéseket adott át.
itt kínálkozik nekünk is az alkalom, hogy megköszönjük az
önkéntes rendörök munkáját és sok sikert kívánjunk a folyta
táshoz!
1990. január 21-én tragikus baleset történt Celldömölkön a
Sági út 6. sz. alatti volt CELLTEX üzemi épület bontási terü
leten.
Zs. R. és társai egy 200 literes zárt hordót találtak, amely
szúrós szagú folyadékot tartalmazott. A gyerekek felnyitották
a hordót és Zs. R. egy égő fadarabot dugott bele, melynek
következtében az anyag kigyulladt, a hordó felrobbant. Zs. R.
teljes ruházata megégett és testfelületének 90 százaléka ki
terjedt égési sérüléseket szenvedett, melynek következtében
a sérült életét vesztette. A tűzoltóság és a rendőrség a fele
lősség megállapítására vizsgálatot folytat.
Száraz tények sommázata, de le kell vonnunk a konklúzi
ót. Mit keresnek gyermekeink épülő és bontásra ítélt házak
nál, hogy számoluk el magunkkal, ha veszélyes anyagot ha
gyunk előttük, hogy tudjuk azt elnézni, ha a legkedvesebb és
legértékesebb dologgal játszanak, az életükkel. Az a játék
egyszeri és megismételhetetlen (lehet)!
R. L.
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Kálmán Jenő levele
(Folytatás az 1. oldalról)
falvainkban milyen óriási vál
tozás ment végbe az elmúlt
két évtizedben. Vastag köny
vet tenne ki azoknak a léte
sítményeknek a jegyzéke,
amelyek ez idő alatt valósul
tak meg és szolgálják az em
bereket, gyarapodásukat.
Lehet, hogy Én ma naiv
ember vagyok, de meggyő
ződésem: az itt élő emberek,
a „hallgató többség" értékeli
azokat az
eredményeket,
amelyeket elértünk. Persze
ma már Én is tudom, hogy
többet gyarapodhattunk vol
na, gazdagabbak is lehet
nénk, nem volt törvényszerű,
hogy a nyugdíjasok és a fia
talok egy része a társadalmi
élet perifóriájára szoruljon,
hogy sokan ma a létminimum
alatt élnek. Ezért olyan rész
ben, ami ebből munkám kö
vetkezményéből fakad, ter
mészetesen vállalom a fele
lősséget, de azt az útszéli
hangot ós rágalmat,, ame
lyekkel Engem Szita Úr illet,
visszautasítom.
Szita Úr szerint a város a
volt első titkárának visszaélé
seiről, dorbézolásairól, kár
tyacsatáiról suttog. Irritálja mondja az embereket
azoknak a horribilis nyugdíja,
akik tönkretették ezt az or
szágot.
Megjegyzéseimet ezekhez
a kérdésekhez teszem, per
sze egyáltalán nem védekez
ve és magyarázkodva, mert
erre nekem semmi szüksé
gem nincsen.
Visszaélések, súlyos vád!
Erre nem is vesztegetek
sok időt. Azt gondolom,
ugyancsak nehéz helyzetben
lenne Szita Úr, ha törté
netesen a bíróság előtt kelle
ne neki visszaéléseimről pél
dákat említeni, de ugyancsak
elcsodálkoznék, ha konkrét
eseteket tudna mondani az
Én dorbézolásaimról. Nem
voltam szerzetes, sem pedig
kiscserkész, de, hogy dorbé
zoltam! Mert Én úgy értem,
hogy gátlástalanul ittam, ve
rekedtem, botrányosan visel
kedtem, az asztal tetején tán
coltam, a kurvákat hajkurász
tam, vagyis éltem, mint egy
dzsentri a havi 18 000 Ft
bruttó fizetésemből. Azt gon
dolom, a város lakói előtt ne
kem nem kell ennek az ellen
kezőjét bizonyítani. Az éle
tem nyitott könyv volt sokak
számara, akik ismertek.
Ami a kártyacsatáimat ille
ti: az valóban volt sok ós re

mélem még lesz is. Szeretek
baráti társaságban ultizni.
(Más vadászik, halászik, bé
lyeget, pénzt -vagy egyebet
gyűjt, nekem ez a hobbim.)
Kb. 20 éve minden vasárnap
délelőtt - és ha az időm en
gedi, máskor is szívesen ulti
zok. Azt azonban nem hi
szem, hogy egyetlen ultitár
sam felesége is panaszko
dott volna, hogy azért nem
tudja a Szita Ur drága zöld
ségét és gyümölcsét meg
venni, mert a Kálmán Jenő
elnyerte a férje pénzét. Erről
ennyit!
Ami a horribilis nyugdíja
mat illeti, abban valóban el
képesztő számok forognak
közszájon. Örülök
annak,
hogy válaszomban alkalmam
nyílik a közvélemény hiteles
tájékoztatására. Ez a kérdés
csak azért fájdalmas szá
momra, mert olyan emberek
is
terjesztettek
alaptalan
összegeket, akikkel hosszú
évekig voltam egy testület
nek a tagja és módjuk lett
volna rákérdezni, mennyi is
az a horribilis nyugdíj. Mint
már említettem, 1988. dec.
31-én 18 000 Ft volt a bruttó
fizetésem és megkaptam a
40 éves jubileumért jaró bért
is. 39 munkával töltött év
után
rokkantnyugdíjasként
vonultam nyugállományba, a
megállapított
nyugdíjam
11930 Ft. Hogy elégedett va
gyok-e vele, az maradjon az
En titkom, viszont kívánom
Szita Úrnak, ha majd Ö is
nyugdíjba vonul, éljen meg
ennyiből, akkor majd különb
séget tud tenni elégséges,
sok vagy horribilis között. A
„visszaélésekbőr
szerzett
vagyonom egyébként egy 6
éves gépkocsi és egy hétvé
gi ház Mesteriben. Gondo
lom, ennyit negyven év alatt
nem kevesen összehoztak
ebben az országban.
A másik, hogy ezt az or
szágot kik tették tönkre, azt
En nem tudom. Funkciómból
adódóan biztos részese vol
tam Én is, de ahhoz felfogá
som szerint nem kevésbé
hozzájárultak az olyan embe
rek is, mint Szita Úr, akik az
olcsón felvásárolt zöldségből
és gyümölcsből szinte mun
ka nélkül, vagy igen kevés
hozzátett munkával „aranyal
mát", meg „aranykörtét" csi
náltak. És erről is suttog a
város, nem csak az első tit
kár „viselt" dolgairól.
Úgy gondolom. Szita Úr a
rólam szóló megjegyzéseivel
felhatalmazott arra, hogy Én

is elmondjam, Róla miről sut
tognak a városban.
Azt suttogják, hogy pár
éve, mikor idekerült Celldö
mölkre, hitelre vette meg a la
kását, a kulcskészítő műhe
lyét és ma már milliomos, ha
hinni lehet baráti körében
elejtett mondatainak. Azt is
suttogják, hogy ma már sem
a kulcsos bolt, sem a zöldsé
ges pavilon nem a maga ne
vén van, mert hároméven
ként az adó kijátszása miatt
érdemes új vállalkozásba
kezdeni. (Három évig igen je
lentős
adókedvezmények
vannak kisiparosok és vállal
kozók számára.) Azt is sut
togják, hogy egyes tanácsi
vezetők ugyancsak nagyon
önzetlenek az Ön támogatá
sában. A cellieknek pl. felbor
zolta a kedélyét, hogy a már
roskadozó, a városképbe
egyáltalán nem illő zöldsé
ges bódéját a város legfrek
ventáltabb helyén állíthatta
újra fel. Érdekes módon a t a 
nács vezetői korábban min
den esetben elzárkóztak az
ilyen jellegű kérések elől.
Ilyen Kérelmet még akkor
sem támogattak, ha az illető
vállalta a tanács által előírt
igények messzemenő kielé
gítését..
Meg azt is beszélik, hogy
újabb vállalkozásához ingyen
telket kapott. (Pedig nem volt
egyszerű. Állami tartalék te
rületet kellett elcserélni tsz
földtulajdonra.) Ebben a ma
ga által sztálinistának minősí
tett egyik tsz-vezető is az Ön
számára kedvező buzgalmat
árult el. Meg azt is mondják,
hogy az egész vállalkozásá
val kapcsolatos megállapo
dásra az egyik sághegyi pin
cében tettek fel a pontot.
Meg azt is suttogják, hogy
nevetséges áron jutott igen
értékes bontási anyaghoz,
meg, hogy nagyon szeret
zsebből, elismervény nélkül
fizetni. (Ennek nincs nyoma.)
Azt is suttogják, hogy laká
sán nagymértékű csigavásár
lással is foglalkozott, meg az
Ősszel a tüzépinél olcsóbb
mészeladást is hirdetett a
„Vas Népében". Csak remél
ni merem, hogy ennek az
adóvonzata rendben van,
mert mások ezt nem így
mondják.
És még sok mindent sut
tognak Önről az emberek,
nem vagyok benne biztos, de
talán ezeknek a dolgoknak is
köze lehet ahhoz, hogy az
emberek nem tolonganak
Celldömölkön az MDF-be.
Mert hát úgy akkor mi válto
zott, ha az egyik „visszaélő"
elment és helyette jön a má
sik.
Szita Úr!

Végül két közmondásra
hadd hívjam fel a figyelmét.
„Aki mást sárral szór be, az
könnyen maga is besározód
hat!" ,,A sujszter pedig ma
radjon a kaptafánál."
Tehát így néz ki egy maga
szerint besározódott ember
nézőpontjából a kérdés, de
gondolom, azok a. celliek,
akik engem is meg Önt is is
merik, könnyen átlátnak a
Szitán.
És még egy megjegyzést
Rozmán Lászlónak, aki a
Szita Úr által elmondottakat
megírta. Alapvető etikai kér
dés, hogyha valaki a nyilvá
nosság elé lép ilyen kérdés
ben, az hallgassa meg a má
sik felet is, mielőtt valakinek
a becsületébe gázol. Jóma
gam is sok újságcikket írtam,
„hatalom is volt a kezemben",
de még ebből a pozícióból
sem engedtem meg magam
nak soha, hogy valakit alap
talanul igen súlyos vádakkal
illessek.
K á l m á n Jenő
A szerkesztő megjegyzé
se:
A f e n t i levél szövegét tel
jes t e r j e d e l m é b e n közöltük,
K á l m á n J e n ő kézzel irt so
rait szó szerint m á s o l t u k le.
A levélben f o g l a l t a k t ó l a
szerkesztőbizottság elhatá
rolja magát.
F o n t o s n a k tartjuk leszö
g e z n i : a levél közzétételé
vel kivételt t e t t ü n k , c s u p á n
azért, mert
lényegesnek
ítéltük, h o g y az a b b a n f o g 
laltakat, már a m i a v o l t el
ső titkár ö n m a g a és m u n 
kája megítélésére v o n a t k o 
zó v é l e m é n y é t illeti, az e m 
berek megismerjék. A kivé
tel a b b a n a v o n a t k o z á s b a n
értendő, h o g y a fentiekhez
h a s o n l ó , személyes hang
vételű, m á s o k a t esetleg s ú 
lyosan sértő kijelentések
nek a j ö v ő b e n n e m kívá
n u n k helyt adni a lapban,
hiszen ezzel valójában ab
ban
közreműködnénk,
h o g y Kemenesalján elmér
g e s e d j e n , útszéli szintre
süllyedjen a közélet. Ezt
s e m m i k é p p e n n e m akarjuk.
A m i p e d i g a levél Írójá
nak m u n k a t á r s u n k r a , Roz
m á n Lászlóra v o n a t k o z ó
megjegyzéseit illeti, azokat
egyszerűen
visszautaslt
juk. A hivatkozott újságcikk
Írójának a b b a n a szituáció
ban n e m v o l t s e m etikai,
s e m s z a k m a i kötelessége a
„ m á s i k fél m e g h a l l g a t á s a " .
Elismerjük v i s z o n t , hogy a
lap f e n n á l l á s a óta lett volna
alkalmunk
megszólaltatni
K á l m á n J e n ő t , de ezt ké
s ő b b r e terveztük.
B u r k o n László
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In Memóriám
Cseh Ernő
„Non omnis moriar..." nem halok meg egészen
- írta Horatius. Non omnis
morietur - valljuk mi is
Róla, mert szelleme itt
maradt közöttünk, emléke
bennünk él, amíg csak
szívünk dobog. Búcsú
zunk Tőle, kedves atyai
barátunktól, a szeretett
Ernő bácsitól, a celldömólkiek népszerű Cseh
mérnökétől. Búcsúznunk
kell, mert elengedte ke
zünket.
A Vihorlát szele simo
gatta bölcsőjét, most a
Sághegy szellője susog
sírja felett. Szívébe zárta
Celldömölköt, amely má-

sodik hazája lett; és öt
is szívébe zárta Celldö
mölk, amelynek hű fia
volt.
Az elmúlt negyven év
alatt alakja Celldömölk
szimbólumává vált, sze
mélye Celldömölk élő lel
kiismeretévé.
Magáévá
tette Kölcsey mondását,
„Hass, alkoss, gyarapíts,
s, a „Haza fényre derül."
Es Ó mindent ezért tett,
azért dolgozott, hogy a
magyar haza, magyar faj
tája boldoguljon.
E szellemben vállalta a
sok társadalmi munkát,
akár a tanács kérte, akár
az egyház. Elég említeni

Salus rei publicae sup¬
rema lex esto! - a haza
üdve a legfőbb törvény.
Ez volt éleiének vezérfo
nala, ezt tekintette élete
céljának. Ezért lett tagja
az MDF-nek, mert ott tar
totta elérhetőnek e cél
megvalósítását. Az MDF

Anyakönyvi hírek

Celídömölk
Születés: Deé , Zoltán
István és Szabó Éva le
ánya: Katalin, Halasi Jó
zsef és Gömböcz Edit fia:
András József,
Skriba
Zsolt és Szabó Annamá
ria leánya: Eszter, Kolom
pár Győző és Kolompár
Éva leánya: Ramóna, Ko
vács Imre és Tóth Márta
fia: Máté, Rózsás Lajos
és Németh Mária fia: Már
ton, Fazekas László Imre
és Németh Zsuzsanna fia:
László, Bella László és
Katona Tímea Katalin le
ánya: Katalin, Dugmonits
Róbert László és Tóth
Éva fia: Róbert István,
Horváth József és Hujber
Zsuzsanna fia: József,
Deé Attila és Kocsis Jolán
fia: Szabolcs, Könczöl Já
nos Sándor és Tóth Tí
mea fia: Dávid
Házasság: Szóka Fe
renc és Németh Piroska,
Gelesits György Zoltán és
Csupor
Émőke
Mária,
Nagy Barnabás Berthold
és Görög Júlia Mária
Halálozás. Biró Erzsé
bet,
Pásztori
Jánosné
Polgár
Anna,
Németh
Sándor, Biró József, Talabér Sándor, Süle Béláné
Varga Margit, Kuthi Lászlóné Szálai Mária, Cseh
Ernő, Bárdosi László, Ujtz
Ferenc, Talabér Sándor-

Celldömölk
vízellátását,
amelynek terveit társa
dalmi munkában Ó ké
szítette. Celldömölk volt
az országban a máso
dik település, amelyik tör„pevízműhöz jutott, az Ő
tudása
és
társadalmi
munkája folytán. A kör
nyékbeli templomok res
taurálásához a terveket
ingyen készítette, bármely
felekezet részére. Sze
gény öregeknek köszö
nöm szépenért
dolgo
zott. Mindenki ismerte, és
tisztelte, mint ahogy Ő is
mindenkinek
előre kö
szönt.

né Horváth Anna, Farkis
János, Máté Lajos, Tóth
Istvánné Kuti Margit, Kiss
Lajosné Horváth Erzsé
bet, Horváth Kálmánné
Németh Jolán, Kluge La
josné Kotsis Julianna, Badics János

Boba
Halálozás:
S z e l e st e y
Károly, Teveli Pálné

Nemeskocs
Születés: Nider Zoltán
és Horváth Tünde Ildikó
fia: Zoltán, Hajós Zsolt és
Ferenczi Tünde fia: Ba
lázs
s

Lajos, Rába Pál, Szálai
Józsefné Óvári Anna

Duka
Születés: Hopka Attila
és Szálai Anna leánya:
Anikó

Keléd
Házasság: Horváth Pé
ter és Horváth Tímea

Kíssomlyó
Halálozás: Antal Sán
dor, Kövi Ferencné Baráth Ágota

Karakó
Halálozás: Dévényi Jó
zsefné Bódis Irma

Jánosháza

Nemeskeresztúr

Születés: Németh Mik
lós és Desits Tímea fia:
Miklós, Kolompár Csaba
és Bertalan Piroska le
ánya: Kitti,,Molnár Tibor
és Szabó Éva fia Dávid,
Perendi Endre Imre és
Bödei Ágnes fia: Márton,
Geiger József és Németh
Erzsébet leánya: Zsófia
Házasság:tárgyai
Gá
bor és Kálmán Szilvia,
Pesti Ferenc és Balogh
Gabriella
Halálozás: Varga Já
nos, Csórom Csaba, Kiss

Születés: Boros Károly
és Horváth Katalin le
ánya: Renáta

Kemenesmagasi
Születés: Horváth Ist
ván és Simon Piroska le
ánya: Piroska, Horváth
Zoltán és Gyarmati Má
ria Terézia fia: Norbert Já
nos
Halálozás:
Nagy Já
nos, Márkus
Józsefné
Szálai Ilona

Szergény
Születés:

Buda Károly

celldömölki
szervezeté
nek egyik alapító tagja, te
vékeny munkása volt. És
most váratlanul elengedte
kezünket...
Kedves Ernő Bácsi! Fá
jó szívvel vesz búcsút Tő
led nagyobb családod, a
Magyar Demokrata Fó
rum. De példádat, tanítá
sodat nem feledjük:
„ A Haza minden előtt"
L. A.
és Kovács Tünde Hajnal
ka leánya: Szilvia, Sipkovits László és Szabó Lívia
fia: Dávid
Halálozás: Hémeih La
jos, Szecsődy Ernő

Kenyéri
Születés: Varga Tibor
és Pál Rozália Csilla fia:
Tibor, Somogyi Dezső és
Csihar Orsolya Mária le
ánya: Lilla Orsolya

Pápoc
Születés:
Horváth
László és Gergely Margit
leánya: Barbara Andrea
Halálozás: Bedö Sán
dor

Nagysimonyi
Születés:Beck
Kálmán
Tibor és Horváth Valéria
leánya: Adél

Osffyasszonyfa
Születés: Vörös János
és Laki Orsolya fia: Dáni
el, Vörös Ernő és Németh
Ibolya fia: Ernő Szabolcs

Sömjénmihályfa
Halálozás: Póczik Fe
renc, Szakos Józsefné
Rajki Rozália

Vönöck
Halálozás: Takács Fe
renc, Nagy Jánosné Hor
váth Ilona
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Merre futnak a jánosházi tájékozódási futók?
A megyei tájékozódási futó
család életében nagyságrendjé
nél fogva a harmadik helyet fog
lalja el Jánosháza. Családról
azért lőhet beszélni, mert évek
óta („sajnos") mindig ugyan
azokkal az arcokkal találkozunk,
illetve azok is fogynak.
Községünkben DSK és sport
köri szakosztályi szinten folyik a
munka, így tudják biztosítani a
szükséges anyagi fedezeteket.
AlaDvető feladatunk az általános
iskola 4-8 osztályos tanulóinak
rendszeres foglalkoztatása és
versenyeztetése. Sajnos azok a
fiúk, akik befejezték már a 8 ál
talánost, tanulmányaikés egyéb
gondok miatt elszakadnak tő
lünk. Általában 18-20-an vesz
nek részt a munkában. Heti
rendszeres elméleti ós gyakorla-

Sorsolás

Az NB ill-as és a megyei I. o.
labdarúgó-csapataink sorsolása
márc. 11. NIKE Fűzfői AKCVMSE. Kemenesalja-Latex Pa
mut,
márc. 18. CVMSE-Pápai SE. Si
maság-Kemenesalja,
márc. 24. MOTIM TE-CVMSE.
Keme nesalja-Vassurány,
ápr. 1. CVMSE-Petőháza Cukor
gyári SE. Jákfa-Kemenesalja,
apr. 8. Betka-MAV DAC K f t CVMSE. Kemenesalja-Sárvári
Kinizsi SK,
ápr. 15. CVMSE-Zalaegerszegi
Katona SE. KŐrismenti-Keme¬
nesalja,
ápr. 22. Ajkai Bányász SKCVMSE. Kemenesalja-Kőszeg,
ápr. 29. CVMSE-Badacsonytomaji Tsz. Sk. Szentgotthárd-Ke
menesalja,
máj. 6. Nagykanizsai MAV T E CVMSE. Kemenesalja-Egyházasrádóc,
máj. 13. CVMSE-Körmendi Dózsa-MTE.
Pannónia-Keme
nesalja,
máj. 20. Lenti TE-CVMSE.. Kemenesalja-Spartacus-Styl,
mái. 27. CVMSE-Répcelaki Bá
nyász SK. Uraiújtalu-Kemenesalja,
jún. 3. Soproni Postás S E CVMSE. Kemenesalja-Sárvári
V3S3S

jún. 10. Sabaria SE-CVMSE Ke
menesalja-Püspökmolnári,
jún. 17. CVMSE-Győri Dózsa Sk.
Rábatótfalu-Kemenesalja.
Az ifjúsági csapatok sorsolása a
elnőttekével azonos.)

Sághegy kupa
A CVMSE első ízben rendezte
meg január 27-én teremlabdarú
gó-tornáját, „Sághegy Kupa" né
ven. A torna gólkirályai holtver
senyben 5-5 góllal, Hetyési Zol
tán (CVMSE) és Molnár Tibor (K.alja) játékosai lettek. Ők a Herendi
PSK által felajánlott díjakat kap
ták. Az első ízben kiírt „Sághegy
Kupa" győztesei: CVMSE, 7 pont
tal. 2. Kemenesalja, 4 p. (11-10).
3. Herendi PSK, 4 p. (10-10). 4.
Pápai SE, 1 p.

ti foglalkozásokon sajátítják el a
gyerekek a szükséges alapisme
reteket, ami biztosítja részükre
az idegen terepen történő biztos
tájékozódást. Ez bizony nem
könnyű, mert nem csak futni koll
jól tudni, hanem futás közben a
fejüket is megfelelően kell hasz
nálni, ami fáradtan nem is olyan
egyszerű. A válogató versenye
ken már megmutatkozik, hogy ki
mire képes. A kellő ismerettel
rendelkező gyerekek indulnak a
megyei versenyeken, bajnoksá
gokon.
Az elmúlt években a fiúk 11¬
13-15 éves kategóriájában rit
kán szenvedtek vereséget és
emellett szép helyezéseket is ér
tek el.
Sajnos a többszöri próbálko
zás ellenére a lányok nem tudtak

gyökeret verni. Szerintem külön
edzésen kellene velük foglalkoz
ni, pedig a megyei mezőny isme
retében gyors kiugrást lehetne
elérni.
1989-ben 8 megyei versenyen
szerepeltünk és nagyobb tudású
versenyzők már országos és
nemzetközi versenyeken is in
dulnak, korcsoportjukban helye
zéseket is sikerült elérni. Igy több
minősített versenyzőnk is van.
4 személy részt vehetett a me
gye válogatottjával a burgenlan
di tartomány válogatottja elleni
viadalon.
Az idei célunk a nevelőmunkán
kívül az anyagi lehetőségektől
függő minél több országos és
nemzetközi versenyen való
részvétel. Igy körülbelül 8 me
gyei és 8 országos versenyre

SPORTRÓL RÖVIDEN

Nagy sikere volt a december
2 7 - 2 8 - 2 9 - é n megrendezett
„Szilveszter Kupa" teremfoci
nak. Három korcsoportban 18
csapatküzdöttmeg adíjakért.
A torna győztesei: I. kcs. For
tuna S C , II. kcs. 409. sz.
Szakmunkásképző, III. kcs.
CELLÉP.
- J a n u á r 13-án a sportcsar
nokban a Városi Diáksport Bi
zottság az alapfokú általános
iskolai kispályás labdarúgó
bajnokság döntőjének II. for
dulóját rendezte. A I I . kcs-ban
jelenleg az első helyen holt
verseny van a Nagysimonyi
és a C. Eötvös 6. osztály csa
patai között. Mindkettőnek 5¬
5 pontja van. A III. kcs-ban a
C. Gayer 8/C. "osztálya vezet
10 ponttal. Ugyanezen a na
pon dölt el, hogy az I. korcso
portban a C. Eötvös iskola
csapata lett a városi győztes.
A döntőben 5-1 -re győzték le
a Jánosháza csapatát.
- J a n u á r 14-én az általános
iskolai terematlétikai bajnok
ságra került sor. Bajnokságot
nyertek: II. kcs. leány: 30 m
síkfutás: 1. Nyári Katalin 5,5
mp., C. Berzsenyi. 6 körös fu
tás: 1. Kovács Judit 2:02,1 p.
C. Eötvös. Magasugrás: 1.
Nyárí Katalin 125 cm. Ötösug
rás: 1. Kovács Judit 9,12 m.
Súlylökés: 1. Sebestyén Sza
bina 7,34 m. C. Gayer. II. kcs.
fiú: 30 m síkfutás: 1. Lukács
András 5,1 mp. C. Gayer. 6
körös futás: 1. Gulyás Balázs
1:52,3 p. C. Eötvös. Magas
ugrás: 1. Faragó Norbert 115
cm. C. Berzsenyi. Ötösugrás:
1. Orbán Krisztián 9,80 m. C.
Gayer. Súlylökés: 1. Berghoffer András 7,88 m. C. Gayer.
III. kcs. leány: 3 0 m síkfutás:
1. Fölöp Anita 4,9 mp. C. Ber
zsenyi. 6 körös futás: 1. G o m -

bási Csilla 1:50,7 p. C. Gayer.
Magasugrás: 1. Dani Edina
140 cm. C. Gayer. Ötösugrás:
I . Dani Edina 10,68 m. Súly
lökés: 1. Mayer Noémi 10,45
m. C. Eötvös. III. kcs. fiú: 30
m síkfutás: 1. Gulyás Gábor
4,5 mp. C. Eötvös. 6 körös fu
tás: 1. Nagy István 1:45 p. C.
Eötvös. Magasugrás: 1. Bo
ros Zoltán 150 cm. C. Gayer.
Ötösugrás: 1. Gulyás Gábor
12,32 m. Súlylökés: 1. Dara
bos Szabolcs 11,70 m. C.
Gayer.
- Január 20-án a sportcsar
nokban rendezték a Vas me
gyei tanácsok teremlabdarú
gó-tornáját. A tornán indultak:
Kőszeg, Körmend, Sárvár,
Vasvár, Celldömölk város,
Jánosháza és Vép nagykö
zség, valamint a megyei ta
nács csapatai. A torna győz
tese a megye tanács lett.
- Január 20-án a Gayer Is
kola tornatermében az általá
nos iskolai alapfokú egyéni
asztalitenisz-versenyt
ren
dezték. A verseny győztesei:
II. kcs. leány: 1. Boros Hajnal
ka C. Berzsenyi. II. kcs. fiú: 1.
Szálai László C. Gayer. III.
kcs. leány: 1. Baráth Katalin
Boba. III. kcs. fiú: 1. Domondkos Sándor Vönöck.
- Január 4 - 7 . között Szek
szárdon a Diákolimpia orszá
gos döntőjében városunkat 4
versenyző képviselte. A III.
kcs-ban Ölbei Péter és Obráz
István, míg a IV-V. kcs-ban
Tarr Péter és Beliczky Attila.
A végig kieséses rend
szerben megrendezett verse
nyen annak ellenére, hogy a
versenyzők érmet nem sze
reztek, a nagyon erős me
zőnyben becsülettel helyt
álltak.
-

A CVMSE asztalitenisz

szeretnénk eljutni. Ugyancsak
érdekes lesz a senior korú ver
senyzők világkupa futama Kör
mend térségeben, amellyel azo
nos időben valamennyi korcso
port részére nyílt versenyeket
rendeznek. Itt ki kell használ
nunk a megyei terepi ismeretein
ket.
Ugy gondolom, aki ezt a szép,
egészséges sportot egyszer
meg tudja szeretni, az Tvépes
lesz a későbbiekben ezért min
den áldozatra. Mert képesek
ezek a kisfiúk hajnalban vonatra
ülni vagy tornateremben gumi
matracon, szabadban sátorban
aludni a részvétel és az ered
mény síkeréért, erkölcsi elisme
réséért.
Rétfalvi Lajos
csapatai a megyei bajnokság
őszi fordulójában az alábbi
helyezéseket érték el: Felnőtt
férficsapat 1. helyezést, fiú
serdülő csapat szintén 1. he
lyezést, míg a fiú újonc és ifjú
sági csapat egyaránt 2. helye
zést.
- A CVMSE asztalíteniszezői az 1989. évben az alábbi
minősítést szerezték meg: III.
osztályú: Balázs Gyula, Máté
Gyula, Pázsi András és Tarr
Péter. Ezüsjelvényes: Tarr
Péter. Bronzjelvényes: Be
liczky Attila ós Tárnoki Raj
mund.
- December 15-én tartotta
vezetőségválasztó
küldött
közgyűlését a CVMSE. A t a g ság az alábbi vezetőséget vá
lasztotta a következő 5 évre:
Elnök: Miklós Ferenc, elnök
helyettes Nagy István, ügyve
zető elnök: Vadócz Jenő, el
nökségi tagok: Csói János,
Győrök István, Pozsonyi Mi
hály, Somogyi Lajos, dr. Tömböly Tamás ós Varga László.
ÚJ K E M E N E S A L J A
Kemenesalja tanácsainak
lapja. Kiadja: Celldömölk
Város Tanácsa
S z e r k e s z t ő s é g : Celldö
mölk, Tanácsköztársaság
tér 1. Szerkeszti a szer
kesztőbizottság:
BURKON L Á S Z L Ó
felelős szerkesztő,
DR. T Ö M B Ö L Y T A M Á S
felelős kiadó,
valamint Dala József, Hor
váth Lajos, Káldos Gyula,
Léránt Ferenc, Nádasdy
Lajos, Tarrósy Imre és
Rozmán László
Szövegszerkesztés:
SZÜV TYPO-team
Nyomdai munka: UNIPrlnt
Kft. Szombathely
Felelős vezető: Milisits Fe
renc. Eng. szám. III./PHF
/194/VA/1989.

