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Halálból - életre
(Húsvét előtti meditáció)

„Mert én tudom, hogy az
én Megváltóm él és utoljára
az ón porom felett megáll. És
miután ezt az én bőrömet
megrágják, testem nélkül lá
tom meg az Istent." (Jób
19:25-26.)
Ez az érzés ós gondolat ja
jong fel az Ősi, a legelső ke
resztyén magyar siratóének
szavaiban is: Látjátok feleim
szemetekkel mik vagyunk ...
bizony por és hamu vagyunk.
Ennyi az ember, aki ámbár
magasra nőtt a porból min
den teremtmény fölé, bűnbe
esvén alázuhant, hogy újra
porrá legyen.
„Még csönd van, csönd,
de már vihar leheli,
érett gyümölcsök ingnak
az ágakon.
A lepkét könnyű szól so
dorja, száll.
Érik bennem, kering a
halál,
Ring a gyümölcs, lehull,
ha megérik.
Füstölg a halál! Élni sze
retnék!
Lélek vagyok, arkangya
lok égi haragja
ég bennem, riaszt a vi
lág'
(Radnóti)
Világra jövetelünktől kezd
ve kering, érik bennünk a ha
lál: 70-80 tavaszú emberek
vagyunk, akiket bizony gyak
ran riaszt a világ és aztán a
rendelt időben érett gyü
mölcsként hullunk alá, habár
élni szeretnénk. Nincs mindig
holnap az életben, legalább-

is általunk elgondolt holnap.
Nem vagyunk urai sem az
időnek, sem az életnek. Le
het tervezni, álmokat álmod
ni, de amíg tovahaladunk éle
tünk útján, bölcsen kell bán
nunk és sáfárkodnunk az
időnkkel, betölteni hasznos
munkával, s az embertársak
iránti türelmes magatartás
békességszerző szolgálatá
val.
Hogy ,megismerjük a hús
vét, az Úrral való teljes öröm
valóságát, a nagypénteken,
a halálon is át keli mennünk!
Mindenestül porok s hamvak
vagyunk, akiket isten keze
morzsol szét. Tudhat-e vala
mit a por? Igen! Azt, amit
egész élete során tapasztal:
Isten Atya nemcsak szuve
rén úr, aki öl, hanem szerető
Atya, aki megelevenít. Atya,
aki megáll a por felett és új
rateremti azt. A feltámadás új
teremtés, újrateremtés ós
nem egy árnyékvilágból való
előkecmergós. S az ered
mény: meglátom az Istent!
Ennek bizonysága az első
zsenge, a feltámadott és élő
Jézus Krisztus, az egyetlen,
aki nem porból vétetett és
porrá sem lett. Annak ellené
re, hogy egészen embernek
született! Osztozott velünk
mindenben az egyetlen igaz
ember - az Isten Fia! ügy
született, mint mi, átélte azt,
amit mi élünk, de földi célja
több volt: az, hogy megis
mertesse velünk az igazi em-

Vidám nyájasságok
Karácsony után mindig na
gyon várjuk a tavaszt, a hús
vétot, a kereszténység egyik
legnagyobb ünnepét. A ta
vasz elérkezésével vidá
mabb a környezet, a kikelet
szépsége, a természet ébre
dése ragyogja be a tájat, ara
nyozza be a családok életét.
A húsvét gazdag nóphagyományokkal ajándékozza meg

az embert, szeretetet áraszt,
a rokoni szálakat erősíti, a
gyermekek lelkivilágát ékíti.
A hagyományok ós népszo
kások sokfélesége feléled,
ilyenek a locsolkodás, a korbácsolás, komatál küldése,
de legkiemelkedőbb a hús
véti tojás, hímes tojás, írott
tojás, piros tojás készítése ós
ajándékozása.
Sokfelé

béri életet; maga mondja el,
hogy szeret az Isten.
Megváltónk útja a kereszt
re vezetett és a kereszten át
az örökkévalóságba, a sírból
diadalmasan feltámadva. A
mi utunk a kereszt alatt ve
zet. Felettünk ott a kereszt,
ahonnan a kegyelem, a meg
bocsátás, a vigasztalás és a
szeretet
láthatatlan szálai
kötődnek reánk. így hordoz
bennünket Urunk itt, és terel
get az örökkévalóság felé.
„Életnek fája ez azoknak,
akik megragadják, és akik
megtartják boldogok." (Póld.
3:18.)
Húsvét előtt vagyunk. Az
ünnep arról beszél, arról tesz
bizonyságot, hogy élő Urunk
van. Amíg ez a mi emberi vi
lágunk fennáll, mindig lesz
nek könnyes szemek, mert
van halál, van betegség,
amely kísér, van gond, amely
meggyötör, van kereszt,
amely a földre roskasztja az
embert. De van valakink, aki
mindebben együtt osztozik
velünk: az élő Jézus Krisz
tus. S amikor kevés és erőt
len az emberi szó, az együtt
érzés, Ö jön és szól, és együtt
jár velünk utunkon. Megígér
te: Veletek vagyok! Simul
junk bele szeretetébe, békét
adó kegyelmébe, tartást adó
erejébe, mint kisgyermek az
édesanyja biztonsagot nyújtó
meleg ölébe.
NÁDASDY LAJOS
ügyes kezű emberek meg
patkolják a tojást. Kedvelt já
ték a tojásbavágás. A húsvé
ti ünnepek szereplői között
találjuk a nyulat, a bárányt, a
csibét. A rokonoknak, akik tá
volabb laknak, gyönyörű ké
peslapokat küldenek húsvéti
üdvözlettel.
Vidékünk nagy költője,
Berzsenyi is számon tartotta
a gazdag nóphagyományo-

(Folytatás a 2. oldalon)
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Vidám nyájasságok
(Folytatás az 1. oldalról)
kat, bizonyosan gondolhatott
a húsvét kedves szokásaira
is, amikor megírta „Búcsú
zás Kemenesaljától" című hí
res versét. Ebben említi a „vi
dám nyájasságokat", ame
lyektől szintén búcsúzott.
Országosan, de vidékün
kön is a legkedveltebb hús
véti szokás a piros tojáshoz
kötődik. Nálunk is díszítették
- díszítik - a húsvéti tojáso
kat, ha nem is olyan magas
fokon, mint mondjuk Kalo
csán. Az utóbbi világhódító
utat is bejár. A hímes tojásról
így ír a néprajz tudománya:
.Hímes tojásnak nevezik a dí
szítéssel ellátott baromfi
(tyúk-, kacsa- ós lúd-) tojáso
kat. Régies magyarsággal
ugyanis a „hím" szó díszt, dí
szítést jelent." (Dr. Pintér Im
re: A hímes tojás. Tanul
mány).
Harmincöt évvel ezelőtt 1965-ben - felmérést végez
tünk a Kemenesalján, az ak
kori celldömölki járás terüle

tén. Lelkes pedagógusok fel
dolgozták ezen népszokást
és ez alapját képezte egy ta
nulmány vázlatának, amely
ből e kis írás is fakad. Hu
szonkilenc községünkből 23
helyről érkezett adat, így né
hány következtetés levoná
sára, a hagyomány pontosí
tására adatott mód. Kieme
lem az akkori megítélésből a
következőt: .összefügg - a
tárgyalt népszokás - a vallá
sossággal, a természet sze
retetével, a közvetlen kör
nyezettel, a gyermeki örö
mökkel. Barátok ós rokonok
együvé tartozásának, a sze
retetnek
a szépségével.
Anyagi értékénél mindez
sokszorosabban több."
Amikor elérkezett a húsvé
ti ünnep előestéje, akkor már
javában folyt a munka. Édes
anyánk, nagymamánk kiválo
gatta a legszebb tojásokat. A
kis falusi boltok csak nagy rit
kán árusítottak festőanyagot,
ez arra kényszerítene a csa
ládokat, hogy maguk keres
senek ilyen anyagokat. Eb

ben legfőbb lehetőségük a
ház körül fellelhető növényvi
lág volt. A természet színes
világa kínálta a festőanyagot.
Szlnesftőt és fényesítőt 25
félét találtunk. Ezek köze so
rolhatók: a bodzakása, a
nyárfarlgya, a sáfrányhagy
ma, a vöröshagyma, búzaés rozsvetés, fű, börzsöny,
ruhafesték, krepp-papír, bü
rök, vörösrépa, tintaceruza.
A díszítéshez marató anya
gokat használtak, viaszt, só
savat, ecetet, lósóska levét,
méhviaszt és spirituszt. A vi
asz volt a legelterjedtebb. Az
élénkítő, fényesítő feladathoz
szalonnabőrt, zsírt, olajat, fű
részport, ós puha rongyot
használtak. Közülük a leg
fontosabb a szalonnabor
volt. Az említett anyagok is a
népi találékonyságról adnak
jelzést, azonban az igazi mű
vészet a díszítés módszeré
ben rejlik. Legelterjedtebben
a növények levél- és virágmintáit használták. Módszere
az volt, hogy selyemharis
nyával a tojás oldalára szorí
tották a kiválasztott növény
levelét, virágát. Fojtó kötést
hurkoltak a tojásokra és utá

na a festékanyagba süllyesz
tették. Midőn kiemeltek, a
festék megszáradt, a növény
helye szárazon maradt, ott
hagyva annak lenyomatát. E
módszerrel nagyon szép to
jásokat lehetett produkálni. A
legkedveltebb növénylevelek
közé tartozott a petrezse
lyem, a bürök, az ibolya és a
margaréta.
A díszítési műveletek sorá
ban megjelent a matrica, a
rajzolás, karcolás módszerei
mellett. A tojások rajzolásá
nál vidékünkön hétfele esz
közt használtak. Ezek említé
se is figyelmet érdemel. Ilye
nek voltak: a kihúzóka, a
mintázópálca, a tus, a karco
lás, a gyufaszál, a toll, a drót.
Kutatásaink számos apró, ér
dekes mozzanatot tártak fel,
ennek részletezése tanul
mányméreteket
követelne.
Ezúttal csupán feleleveníteni
próbáltunk néhányat, bizony
ságul, hogy a húsvéti nép
szokások gazdagon éltek a
Kemenesalján. Remélhetően
napjainkban is jut ajándékoz
ni való gyermekeink, unoká
ink örömére.

íme két Jellegzetes képeslap, egyik a múlt század végéről, a másik századunk negyvenes éveiből.
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Kies tájunkon
is voltak
cserkészcsapatok
Lehet-e
a régi jó?
Nemzedékem magas kort megért és
sok mindent átélt egyedeként - a múlt
és jelen értékeit illetően - legnagyobb
magyarunk, Széchenyi István „f-írtel"ben megfogalmazott elvét vallom mély
tisztelettel: „A régi nem azért jó, mivel
régi, hanem jó ós rossz is lehet. Az új
pedig nem rossz, mivel új, hanem jó ós
rossz is lehet."
Ily felfogásban érzékelem és értel
mezem mindennapjaink tüneteit, je
lenségeit, tevékenységeit is. Mindent
a közérdek s a közerkölcs szempont
jából mérlegelek, főként akkor, ha ifjú
ságunkat közvetlenül érintő kérdésekről van szó. Nos, ilyképpen vizsgálgatom a nálam alig idősebb cserkészmozgalmat is,
mely az újjáéledés jeleit adja, s amelyet különböző időkben egyedek és csoportok - más-más módon értelmeztek és érté
keitek. Jómagam meggyőződéssel - és bizonyára sokadma
gammal - réginek ós egyben jónak minősítem az egymást „Jó
munkát!"-tal köszöntő cserkészek öntevékeny és közhasznú
buzgó Ikodását.
A mozgalom egy pedagógiai reformot akart kibontakoztatni,
ami szerint a jó cserkész képes önállóan és eredményesen
cselekedni, egyéni véleményt formálni és felelősen dönteni tet
tei előtt. Képes elviselni a nehézségeket, képes fejleszteni sa
játtesti, lelki és szellemi értékert. Kiegyensúlyozottságra törek
szik, miközben nyitott a természetre, és fokozott mértékben
embertársaira is.
Ez eddig nem is rossz! Nem csoda, hogy a mozgalom ha
zánkban is hamarosan gyökeret eresztett. A magyar cserkész
ideál kidolgozásában - mások mellett - nagy szerepe volt SÍK
SÁNDORNAK, aki az 1910-es évek elején a pesti PIARISTA
GIMNÁZIUM tanára volt. Kapcsolatba került a fővárosi refor
mátus ós evangélikus ifjúsági szervezetek vezetőivel, akik
szintén a cserkészet hazai megszervezését fontolgatták. 1911ben - kéz a kézben alapon - életre hívták a MAGYAR CSER
KÉSZSZÖVETSÉGET, amelynek elnöke Sík Sándor lett. A
mozgalom népszerűsítésére előadásokat tartottak és műsoros
bemutatókat rendeztek.
A magyar cserkészpedagógiában - a teljesebb emberré for
málás céljából - központi helyet kapott az önfejlesztő, önépítő
munka. Az élet felismert eszményeinek jegyében akarták egy
máshoz közelíteni a fiatalokat. Fontosnak tartották a lélek ne
mesítését. Olyan emberideál felépítését célozták meg, amely
ből nem hiányozhat sem a megértés, sem a szeretet gyakorlá
sának képessége.
A cserkészideál ecsetelése közben egy olyan tudós, politi
kus ós cserkészvezető emlékét Idézem, aki ifjúi éveitől földi lé
te szomorú záróakkordjáig cserkészmódon élt. TELEKI PÁL
RA gondolok, s egy 1938-ban elmondott beszédéből idézek:
„...mindenkinek joga a maga anyanyelvét, ősi szokásait, tradí
cióit ápolnia „...minden államnak kötelessége más anyanyelvű
polgárait ebben a törekvésükben támogatni, az anyanyelven
való tanítást lehetővó tenni..."
Lám kortársaim, nem újsütetű a gond, amelyre nevezett főcserkész iiyképpen reagált, már öt évtizeddel ezelőtt.
Teleki halálát követően -1942-ben - , az akkori magyar kor
mány megszüntette a csapatokat tömörítő MAGYAR CSER
KESZSZÖVETSÉGET, ós a hazai cserkészetet a MAGYAR
CSERKESZMOZGALOM hivatafosabbós katonásabb irányítá
sának rendelte alá. Magukban a csapatokban - különösen fe
lekezeti vonalon - továbbra is a humánus cserkószpedagógia
érvényesült. Az országjárás, a falukutatás ós a népismeret to
vábbra is élő maradt. A háború átvészelése után, 1946-ban az
tán újabb átszervezés jött, melynek bevallott célja a 42-es ka

tonaijelleg megszüntetése volt. Az új szervezetet-a MAGYAR
CSERKÉSZFIUK SZÖVETSÉGÉT - alig két óv múltán aztán
beolvasztották az úttörőszervezetbe, illetve a DISZ-be. Jele
nünkben aztán - ha vélemények ütközésével is - újra észlel
hetők a mozgalom éledésének jelei.
A következőkben azt vizsgáljuk, hogy századunk húszas
éveiben miként vert gyökeret a cserkészet szűkebb hazánkban,
KEMENESALJÁN.
Celldömölkön - Időrendben elsőkónt - a polgári fiúiskolában
Fébert (ETELAKY) Lajos tanár 1921 tavaszán szervezte meg
az 56. sz. LEHEL cserkészcsapatot. Az első „lehelés" polgáristák késedelem nélkül megkezdték táborozásaikat is. Igaz, na
gyon szerényen. Beérték a közvetlen szülőföld, Kemenesalja
és a vasi táj bájaival, kies, derűs hangulatot árasztó lankáival.
A közeli Sághegyet gyakran vették célba. Saját tulajdonú sát
raikban legelőször a nagysimonyi „hegyben" táboroztak. Köz
ben ki-kiruccantak Magyargencsre is, az amatőrfestő, műgyűj
tő ós cserkészbarát Haczky Egon „udvarházába". Persze távo
labbra is eljutottak, de erről majd később szólunk. Etelaky La
jost 1939-ben elhelyezték Celldömölkről. Utána egy tanéven át
Szabó József, majd a háború befejeztéig Bozsó László töltötte
be a csapatvezető tisztét. Az első békés tanévben, 1945/46ban Szent Imre nevét vette fel az 56. sz. csapat. Ekkor Zsig
mond Ferenc volt a vezetője.
No de áldozzunk röviden a többi csapat emlékének is! Ma
radjunk az időrendnél!
Másodikként - 1928 szeptemberében - a Katolikus Le
gényegyletben szerveződött közösséggé a 356. sz., Kapisztrán Jánosról nevezett csapat. Első parancsnoka Supala (Újvá
ri) Vilmos tanító volt. A csapat életében fontos szerep jutott né
hány bencés tanárnak is. Sághegyi Medárd és Kardos Benő
ügybuzgalma mindenképpen említést érdemlő.
1933-ban két új csapat is alakult Celldömölkön. Októberben
a róm. kat. fiúiskolában kezdett munkába a 388. sz., Hunyadi
László nevét felvevő kiscserkészek alakulata. Ennek első pa
rancsnoka Kemenesi Tibor adóhivatali főtiszt - egyébként ok
leveles tanító - lett. Örökébe aztán e sorok írója lepett.
A másik 1933-as születésű, 393. sz. Ostffy Mihály cserkész
csapatot nov. 20-án az Evangélikus Ifjúsági Egyesület égisze
alatt szervezték meg. A csapat parancsnoka Berzsenyi Miklós
mérnök lett, aki odaadó munkájával hozzájárult az eredményes
közösségi élethez.
Kemenesalja ötödikként megalakult cserkészcsapata a 349.
sz. Szent Miklós csapat volt, amelyet az akkori Celldömölk köz
vetlen szomszédságában, Alsóságon szerveztek meg 1935
novemberében, a helybeli Katolikus Legényegyletben. A pa
rancsnoki tisztet betöltő - egymást váltó - káplánok hozzáértő
és lelkes besegítője Csákány Antal tanító volt. 1941-ig működ
tek.
Közbevetőleg megjegyzem, hogy a már megnevezetteken
kívül a jánosházi polgári iskolában is volt egy cserkészcsapat,
melyet Tróger József tanár
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
szervezett az 1927/28-as tanévben. Utóda Kovács Sándor r. k.
hitoktató lett, akinek elhelyezése után meg is szűnt a csapat.
A cserkészcsapatok felsorolása után azt is szögezzük le,
hogy a mi cserkészeinket természetjárókká, szülőföldjüket bú
várlat útján megismerőkké, testi ós lelki nehézségeket elvise
lő, társaikórt áldozatot vállaló emberekké akarták nevelni. A
cserkószóletben fontos szerep jutott a hosszabb-rövidebb tú
ráknak és táboroknak.
A cserkészfiúk „magad uram, ha szolgád nincs" elvéhez iga
zodva minden sátorveróskor összeadták az üstbevalót. A so
raikból kikerülő mesterszakácsok produktumaival nemcsak
gyomruk éhét csillapították. A hátizsákos gyalogtúrákkal kielógült kalandvágyuk is. Tudott ós mindenkor figyelembe veendő,
hogy a romantika az ifjúi kor velejárója.
Olyan eset is megesett, hogy az 56-os Lehel, a 356-os Kapisztrán ós a 349-es Szent Miklós csapat 3 napig tartó közös
Második éve működik Cell
dömölkön a Zenebarátok Kö
re. Évente 5-6 hangversenyt
rendeznek vagy a zeneiskola
kamaratermében vagy a vá
ros templomaiban. Március
végén a zenei rendezvények
ből egész hétre való sorozat
állt össze. A március 21 -ei ze
neiskolás növendékhangver
senyt követően 24-ón a
szombathelyi és a győri zene
művészeti szakközépiskolák
adtak koncertet. A legna
gyobb, valóban átütő sikert a
szombathelyi középiskola II.
osztályos tanulójának, Bozsodi Lorándnak a hegedűjá
téka aratta. Szüleivel és
ugyancsak tehetségesen mu
zsikáló három fiútestvérével
tavaly jöttek Marosvásárhely
ről Vas megyébe. Mi itt gaz
dagodtunk velük; reméljük
van olyan gazdag az erdélyi
magyar „kisebbség", hogy az
európai zene ottani - hagyo
mányosan nemes - orkeszterében maradtak még kiváló
magyar muzsikusok. A győri
szakközépiskolából Vizsoly
Lívia, Szili Ákosné fagotton,
Nyári Zsuzsanna zongorán
varázsolt ide romantikus ka
marazenét. A hagyományok
nak megfelelően a hangver
seny alkalmat adott kiállítás
megnyitására is.
Március 26-án a katolikus
templom vált a vox humana
nevében énekes imaterem
mé, oratóriummá. Deáky Ist
ván vezényelt a nagyböjti
hangversenyen. A régi ma
gyar egyházi zene gyöngy
szemei vezették be a"koncertet. A több, mint kétszáz éves
barokk boltívek bizonyították
építőmestereik tudását; a
nagyszerű akusztikájú temp
lombelsőben csodálatosan
zenghettek a sok évszázados
dallamok. 1400 körüli latin
nyelvű rondellust adott elő a
vegyeskar,
majd
Járai
György, Winter Miklós ós Kovatlik Gyula tenorja szólalta
tott meg egy ugyancsak fél

tábort rendezett a sághegyi Kakasdombon. A 393. sz. Ostffy
Mihály csapat cserkészei is gyakori látogatói voltak a közeli „he
gyeknek".
No de voltak a mi cserkészeinknek távolabbi kirándulásai és
táborozásai is. Példaként említem a Balatont, Kőszeget és
Sopront, ahová minden csapat eljutott. Az 56. sz. „lehelés" cser
készek 1926-ban ott voltak a Békásmegyeren megrendezett
NEMZETI NAGYTÁBORBAN, ós 1933-ban a Gödöllőn meg
rendezett NEMZETKÖZI CSERKÉSZTALÁLKOZÓN, a
dzsemborin is. Az utóbbin az 56. sz. Kapisztrán János cser
készcsapat is jelen volt.
Tulajdon tájunk csapatainak leltára után nyugodt lelkiisme
rettel ismétlem meg, hogy a cserkészmozgalom régi ugyan, de
jó. Az igazi cserkész nemcsak a csapattársát tekintette testvé
rének, az „atyádat ós anyádat tiszteljed" alapján a nála idősebb
embereket is kellő megbecsülésben részesítette. Adja Isten,
hogy napjainkban is mind többen legyenek az egymást tiszte
lők, az emberibb jövőt odaadással munkálók! Revükön a né
pek közötti barátság is élőbbé válhat. Úgy legyen!
Horváth Lajos

Kulturális hírek
évezredes húsvéti könyör
gést. Balassi Bálint istenes
versei közül hallhattuk a kora
beli zene Kodály feldolgozta
dallamával a Bocsásd meg,
Úristen, ifjúságomnak vétket!
címűt. Egy zsoltár után Pók
Marianna felejthetetlen ének
hangja tolmácsolta az első
magyar verset, az Ómagyar
Mária siralmat. A műsor nagy
produkciója Pergolesinek, a
XVIII. század fiatalon meghalt
barokk zsenijének oratóriuma
volt, a Stabat mater dolorosa
(Állt a fájdalmas anya), Jacopone da Todi 700 éves szöve
ge, az öt húsvét előtti sequentia egyike. Március 28-án a
sárvari zeneiskolások szere
peltek Celldömölkön.
*

együttese, 29-ón a Liszt Fe
renc kórussal együtt szere
pelnek tízórás nagymisón,
még ezen a vasárnapon dél
után 6-kor hangversenyt ad
nak a zeneiskolában. A máju
si, egyházashetyei Berzsenyi
ünnepség is alkalmat ad ze
nei eseményekre a szombat
helyi tanárképző főiskola
részvételével.

A folytatás is ígéretes. Ápri
lis 20-án, pénteken Ostffyasszonyfa látja vendégül a
zeneiskolásokat, azután a
körmendi
seregszemlére
utaznak (április 25-ón). Április
27-tŐI vendégünk az itáliai
Pordenone muzsikus-énekes

A Kemenesaljái Művelő
dési Központ is rendezvény
sorozattal emlékezik meg Má
tyás királyunk halálának 500.
évfordulójáról. A „ház" április
hónapban azsennyei Textiles
Alkotóműhely kiállításának ad
otthont, májusban pedig a

A városi könyvtárban a Ber
zsenyi-asztaltársaság április
9-én délután 6 órai kezdettel
Hunyadi Mátyásra emlékező
műsort rendez, a májusi
összejövetel témája Berzse
nyi-életfilozófiája lesz, május
14-ón.

celldömölki származású Sza
kács László festőművész tár
latát láthatjuk. Április 21-én
színházi esemény lesz a zala
egerszegi társulat előadásá
ban,
Brandon-AldobolyiSzenes zenés vígjátéka, a
Charley nénje. Április 28-án
bizonyára telt házat vonz
Koncz Zsuzsa koncertje.
*

Talán még a lapunk megje
lenése után is láthatják a Ze
neiskolában az akvarellek ós
a grafika kedvelői Nagy Ist
ván nyugalomba vonult rajz
tanárunk kiállítását. A volt ta
nítványok és a valóban szép
szépművészet szerelmesei
élményt adó perceket tölthet
nek el a tárlaton. Az akvarel
lek kék-barna-zöld finomtónu
sú tájképei a mi szülőföldünk,
az igazi Pannónia szerető
vallomással teli megelevenítósei, a tusrajzok - ahogy az
emlékkönyv egyik bejegyzé
se találóan írja-elgondolkod
tatóak; az ábrázolt világ a mű
vészt is kivetíti a látottba, min
ket is ábrázol afinom m ívű vo
nalak szövevényében.
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Edvi illés Pál

^9y sokoldalú akadémikus
a XIX. században Kemenesalján

A Celldömölköt alkotó, egykor önálló
két község közül Nemesdömölk törté
nete a kevésbé ismert, pedig már a
XVIII. század közepétől több kiemelke
dő személy működött itt, mint lelkész,
esperes vagy püspök. Közülük most Ed
vi Illés Pált említem, abba a sorba he
lyezve, amelybe akadémiai tagtársai,
Kresznerics Ferenc ós Hollósy Jusztini
án is tartoznak. Mindhárom tudós pap
példája bizonyítja, hogy a tudományok
központjától távol, vidéken is lehetett
maradandót alkotni. Az első Kemene
saljái Napok (1966) központi rendezvé
nye volt Kresznerics Ferenc szüle
tésének kétszázadik évfordulója. Hol
lósy Jusztinián apát nevét a templom
körüli tér viselte, róla lapunk idei januá
ri számában olvashattunk.
Edvi Illés Pál 1793. június 29-ón Ré
tiben született. Már fiatal korában kitűnt
tehetségével. Tudását német egyete
meken alapozta meg. Hazatérve a lel
készi hivatást választotta, előbb Nagygeresden, majd Vanyolán, végül Nemesdömölkön volt lelkész. Perlaky Gá
bor püspök mellett itt volt segédlelkész
apja is.
A nagy kolerajárvány idején, 1831
őszén kalandos úton érkezett meg Nemesdömölkre. A Marcal merseváti átjá
róján nem engedték be Vas megyébe,
ezért Karakó felé kerülve - máshol nem
volt átjáró - a kertek alatt érkezett meg
kocsija a parókiára.
Az évek során Nemesdömölkön te
remtett magának egy kis irodalmi szige

tet, ahol szívesen tartózkodott és alko
tott. Itt jöttek létre akadémiai kéziköny
vei, hitszónoklatai, megjelentek versei,
tanulmányai. 1835-ben a Tudományos
Akadémia filozófiai osztálya tagjai sorá
ba választotta.
Edvi Illés Pál sokoldalúságát bemu
tatni egy ilyen rövid írásban Tehetetlen.
A jelentős számú egyházi tárgyú írása
it elhagyva inkább lelkészi, művelő
désügyi, természettudományi és törté
nelmi érdeklődését tükröző munkássá
gát érintem.
Mint lelkész, a templomba új orgonát
szerzett be, a templom tornyát magasíttatta, a templom körüli mocsarat lecsa
poltatta, a templomot kőfallal bekeríttette, az egyházmegyei levéltár kezelője,
esperes, iskolai felügyelő, törvényszéki
tanácsos, táblabíró is volt.
Szinte egész életében foglalkozott a
neveléstudománnyal, tevékenyen részt
vett az evangélikus népiskolák kiépíté
sében. Gyermekeit maga nevelte, de
nem talált a tanításhoz megfelelő ma
gyar tankönyvet. Mint tanfelügyelő, is
merte az iskolák állapotát, ez is ösztö
nözte egy tankönyv megírására. Amikor
1833-ban az Akadémia egy elemi taní
tói kézikönyv megírására pályázatot írt
ki, Edvi Illés Pál elkészítette könyvét és
elnyerte vele az első díjat. Könyvét fe
lekezetre való tekintet nélkül használ
hatták, az Akadémia négy alkalommal
adta ki.
Szükségesnek tartotta a nevelés kor
szerűsítését és kiterjesztését az iskola

előtti időre. Vitman Péter sági takács
mester elveszett 4 éves fia példáját em
lítve követelte, hogy állítsanak a falvak
ba óvodákat. Sokat foglalkozott a falusi
tanítók hiányos tanítási felkészültségé
vel ós a kínzásokat sem nélkülöző mód
szereivel. A megoldást az óvodák és
megyénként egy-egy tanítóképző felállí
tásában látta.
Edvi Illés Pál Nemesdömölkön Convictust tartott fenn.(A tanulók szállást és
élelmezést kapnak.) A tanításban rajta
kívül fia ós Szabó József tanító vett
részt. A tanulók tíz hónap után Pápán,
a Református Főiskolán vizsgáztak jó
eredménnyel. A keze alól kikerülőket
mestereknek választották, 19 ifjút pedig
egyházi szolgálatra képzett ki.
A gyülekezeteket, falvakat járva kellő
tapasztalatai voltak a családokban ural
kodó állapotokról és szokásokról. A
családokban a durva apáktól ós mosto
haanyáktól szenvedő gyermekek szá
nalmas, kiszolgáltatott helyzete, a le
ányaikat erőszakkal házasítok, akiknél
„jószág szerelme dolgozik", a férj zsar
noksága és hasonló helyzetek ellen
emelte fel szavát. Kiáltó szózatként írt
arról, hogyan lehetne javítani a cselé
dek helyzetén. írásaiban foglalkozott az
olvasás-önművelődés fontosságával,
hangsúlyozta ebben a falusi bíró és
jegyző felelősségét.
Külföldi éveiben a teológiai tanul
mányok mellett módot talált az orvostu
dományokkal való ismerkedésre. A
bonctermekben gyakran figyelte a tanu
lókat, műtéteken vett részt. Szorgalmaz
ta az elérhető közelségben lévő gyógy
szertárak felállítását.
Edvi Illés Pál figyelmét nem kerülték
el a környék gazdasági ügyei sem. A
múlt század közepén Kis Czell és a kör
nyék polgáraival egy zártkörű takarék
pénztárt hoztak létre. Az első tíz évben
választmányi tagként működött.
Edvi Illés Pál a templom mellé épített
sekrestyében alakította ki dolgozószo
báját. Itt írta sokszor kétségek közt az
1848-49 eseményeit megörökítő Vas
Megyei Krónikákat. A krónikákban hite
les képet nyújtott Kemenesalja 184849-es eseményeiről, benne a saját, a
polgári átalakulást, nemzeti független
séget támogató felfogásáról. A terjedel
mes anyagból csupán két mondatot idé
zek. „Tanultunk név szerint sok új szó
kat, melyekhez ugyanannyi féle eszmék
ós tények bokrosán csatlakoznak. De a
legszebb szó mégis a nagyszerű nem
zeti felébredésünkkel kapcsolatos, a ha
za szava."
A betegség, ami Edvi Illés Pál látásá
nak elvesztését jelentette, állásának fel
adására kényszerltette. 1863-ban - 32
óv után - ápolása miatt fiához, Pestre
költözött. Itt halt meg 1871. január 22én a közügy csendes szolgálója, a falu
si pap, aki egyben népművelő és az
ember életének jobbításán fáradozó
sokoldalú személyiség volt.
ügy gondolom, a templom falán egy
emléktábla elhelyezésére megérett az
idő.
Káldos Gyula

Egy nap a sebészeten
Bármennyit gondolkodom
rajta, nem tudom eldönteni,
melyik napszakban van a
legtöbb munka a sebészeti
osztályon. A ködös, hűvös,
álmos reggelen 7 óra körül
érkezvén a közel százesz
tendős épületbe, furcsa, sa
játos világ fogadja az embert.
A világos lépcsőház köveze
tét a mindig korán kelő taka
rítónők ragyogó nedvességei
re varázsolják. Az ajtók még
kitárva, hogy a reggeli friss
fuvallat mielőbb elűzhesse a
felmosószer jellegzetes „kór
házillatát".

A vakító fényárban úszó vilá
goszöld szín, az idegen szá
mára különös illat, a ragyogó
tisztaság, a munka indulásá
nak kellemes vibrálása, a
zöld munkaruhás műtői sze
mélyzet fegyelmezett szorgoskodása, a liften érkező,
előkészített, szendergő be
teg, a bemosakodó orvosok
beszélgetése együtt adják az
öreg kórház megfiatalodott,
modern műtőjének reggeli
hangulatát.

A műtő csendjót csak rit
kán szegi meg egy-egy halk
szó, egy műszer ciripelő katAz emeletre Órve valami tanása, vagy az altatógép lójóleső zsongás a vájtfülű em legeztetőjének szusszanása.
ber számára azt sugallja, Az órákig tartó fegyelmezett,
hogy a sebészeti osztályon kiegyensúlyozott munka leg
megkezdődött a nap. A leve jobb barátja a nyugalom.
gős, tiszta folyosón egy-egy
Egy megbízható, jól össze
sietős nővér tűnik fel, fürdő szokott csapat dolgozik. Cél
köpenyes betegek reggeli juk világos: eleget tenni az
tisztálkodásukkal foglalatos orvostudomány, a mai kor
kodnak, a kórtermekben be megnövekedett szakmai kö
fejezéséhez közeledik a „tisz vetelményeinek,
önállóan
tázás". Finta Sándorné, Mag biztosítani a terület sebészi
di főnővér 12 nővérből álló ellátását. A műtétek száma
csapatának olajozott munká Kemenesalja
történetében
ját vigyázza, irányítja.
még soha nem volt ilyen ma
Az éjszakai ügyeletes or gas. Az új műtő felszerelése
vos a viszonylag nyugodt és az osztály szakmai felké
lehetővé tette
ügyelet után a nővérszobá szültsége
ban tanulmányozza az át olyan műtétek végzését is,
adófüzetet, készülődik a reg melyek eddig a kórház reper
toárjából hiányoztak.
geli vizithez.
Jóval elmúlt délután kettő,
A főorvos a váratlan ese
mire befejeződik a napi mű
mények után tudakozódik,
majd rövid látogatást tesz téti program. Gyors ebed, az
minden kórteremben, hogy tán kezdődik a műtőben a ta
érdeklődjön a betegektől az karítás, a fertőtlenítés, a mű
éjszaka történtekről. Fél szermosás, sterilizálás, amit
nyolc van, Schrott Olga dok gyakran csak az ügyeleti
tornő ós GyimesrGábor'dok szolgálat fejez be. A műtő
tor számára az osztályos vi blokk másik, kevésbé látvá
zit ideje. A pontosság alapkö nyos arca ez, a másnapra va
ló felkészülésé, a mindenna
vetelmény az osztályon.
8 órakor a főorvos szobá pi megújulásé. Teljes elhiva
jában reggeli konferenciára tottságot követelő, gyakran a
gyűlnek össze az orvosok. Itt családi élettől ellopott energi
részletesen megbeszélik az ákat felemésztő munka az
éjszakai eseményeket, szót övék.
váltanak az újonnan felvett
betegekről, a felmerült szak
mai problémákról, az esetle
ges konzíliumokról, értékelik
a röntgenfelvételeket. Megje
lenik Németh Józsefné, lluci,
az osztály adminisztrátora,
titkárnője,
számítógépes
programjának vezetője, „min
den titkok tudója" a hazame
nők zárójelentéseivel és az
aláírni valókkal. Ezután a napi
műtéti program megtárgyalá
sa következik.
Fél kilenckor irány a műtő.

A délutáni nagyvizit után
megkezdődnek a sebkezelósek, kötözések.
Közben
megérkezik dr. Berdál Mária
adjunktusnő is, a mai ügyele
tes. A kórház-rend előintézeti
egység munkájában ő végzi
a sebészeti szakrendelést.
Egyben a kórház higiénés or
vosa is.
A kórház szakmai fejlődó
sében nagy jelentőségű volt,
hogy egy évvel ezelőtt be
szerezte a japán gyártmányú
hidegfényű száloptikás mű-
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szert, a nyelőcső, gyomor,
nyombé! tükrözésére alkal
mas gasztroszkópot. Az esz
köz lehetővé teszi a tápcsa
torna felső szakaszán a da
ganatok korai felismerését, a
gyomor- ós nyombéIfekelyek
diagnosztizálását,
kezelési
programjának megtervezé
sét, a műtét utáni ellenőr
zéseket anélkül, hogy a bete
geket más intézetbe kellene
irányítani. A vizsgálatokat
Schrott Olga doktornő végzi
előjegyzés alapján.
Gyimesi Gábor doktor szin
tén egy speciális szakterület
tel, a proktológiával foglalko
zik. A végbél-szigmából mo
dern műszerrel, a rektoszkóppal végzett tükrözésével
lehetővé válik az egyre gya
koribb végbélrák korai stádi
umban történő felismerése. A
népbetegségnek mondható
aranyeres ós egyéb végbél

panaszok kivizsgálásával pe
dig a kezelés módja megha
tározható, a szükséges műté
ti javallat felállítható.
Mindezekkel
termé
szetesen az osztály feladatai
jelentősen megnövekedtek.
Ezért pályáztak sikerrel az
országos onkológiai program
keretében egy új sebész
szakorvosi állás elnyerésé
ért. Jelentkező is van, így
1990. október 1-jével egy fia
tal kollega elkezdheti a mun
kát.
Más osztályokkal és a me
gyei kórházzal az etikus
együttműködés azon az alap
elven nyugszik, hogy csak
azon kevés, indokolt esetben
küldik a beteget más intézet
be, ha azt a beteg érdeke va
lóban megköveteli. Elsősor
ban az intenzív osztály segít
ségére kényszerülünk, diag
nosztikus célból. Megválto

zott saját lehetőségeink ered
ményeként egyre ritkábban.
Kórházunk, így a sebészeti
osztály is az önállósulásra, a
terület betegeinek komplex
ellátására törekszik.
Mozgolódás támad az am
bulancián, vérző sebesültet
hoznak a mentők. Ijedt, izga
tott hozzátartozók, nyugodt
biztonsággal dolgozó mentő
sök, akik személyes ismerő
sei az osztály dolgozóinak.
Megbízható segítők, akikre

mindig számítani lehet. A
gyors sebellátás után a be
teg - megfigyelésre - felvé
telre kerül.
A délutáni műszak nővérei
már három órája dolgoznak.
Lassan sötétedik, ismét villa
nyok gyúlnak. A sebészek
munkaidejének végét azon
ban csak a napi munka be
fejezése jelenti. A munka és
a lelkiismeret.
-msFotó: Simon B.

Adalékok a „Gondolatok a kórházban" című íráshoz
Az Új Kemenesalja 1990 januári számában városunk kór
házáról megjelent írás bennem is számos gondolatot ébresz
tett. Kórházunknak közel százesztendős fennállása során bő
vítésre, fejlesztésre és korszerűsítésre soha nem volt elegen
dő pénze. A kórházépítéstől napjainkig végigkísérhető kórhá
zunk életében egyrészt a rettenetes pénzszűke, az ebből fa
kadó kicsinyesség és a később rossznak bizonyuló átmeneti
félmegoldások sorozata, másrészt pedig Kemenesalja jószívű
adakozó népének a kórház ügyét mindenkor segítő támoga
tása. A legkritikusabb időszakokban mindig akadt a kórház
ban egy-ket bátor, nemesszívű férfi is, akik szembeszállva a
mindenkori kórházfenntartók közömbösségével, vállalták a
nehéz küzdelmet a kórház fennmaradásáért, jövőjóért. Róluk
sem szabad elfeledkeznünk. Nélkülük nem lett volna sem köz
ponti fűtés, sem szülészet, nem jöhetett volna létre Intaháza,
de miként azt később majd látni fogjuk, még talán önálló bel
gyógyászati osztály sem.

A továbbiakban kórháztörténeti kutatómunkám néhány sze
rény adatával szeretném a cikkben foglaltakat - a teljesség
igénye nélkül - kiegészíteni.
A kórház körüli bonyodalmak már röviddel az átadást kö
vetően elkezdődtek. Az emeletes kórházépületet teljesen ért
hetetlen ós szakszerűtlen módon fenyőgerendákra alapozva
építették. A gerendák a földben néhány év eltelte után kor
hadni kezdtek, az épület süllyedésnek indult. 1901-1902-ben
az épületet különleges eljárással és nagy költséggel újra kel
lett alapozni. Az újraalapozás csak rontott a kórház amúgy is
nehéz anyagi helyzetén, amihez még egyéb súlyos gondok
is járultak. A kórház válságos időket élt at.
Kiéleződtek az ellentétek a kórházvezetés és a kórházat
felügyelő választmány között. A többéves harc 1903-ban ket
tős vereséggel ért véget. Előbb lemondott a kórházbizottság
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(Folytatás a 7. oldalról)
több tagja, továbbá dr. Miskolczi Imre kórházi elnök, majd dr.
Géfin Lajos kórházigazgatót marasztalta el fegyelmileg a bel
ügyminiszter. Erre fel Gófin dr. állásáról lemondott, de rövid
del ezután lemondását visszavonta.
A kórház alapszabályának miniszteri jóváhagyása is rend
kívüli módon elhúzódott. A belügyminiszter meg az 1903-as
esztendő végén is azzal a megjegyzéssel küldte vissza átdol
gozásra, hogy: „a kórház vitás tulajdonjogát rendezni kell!" Eh
hez azonban még ezt követően is évek kellettek.
A kezdeti nehézségek és a kicsinyes belharcok évtizedekig
ható módon hátráltatták a kórház fejlődósét.
Az első öt, az Assisi Szent Ferenc rendhez tartozó nővér
1903. szept. 15-ón vette át a kórházban a háztartás vezeté
sét és a betegek ápolását. Addig a betegápolást „két veres
keresztes egyleti tag" látta el.
Az I. világháború után az alapítvány egyébként sem túl nagy
vagyona semmivé vált. 1923 nyarán az akkor még Szumrák
nevet viselő Szomraky Zoltán dr. műtő-sebész egy olyan el
hanyagolt intézet vezetését vette át, amelyet kórház helyett
ekkor „mindenki csak a szegényházak közé sorozhatott".
Szumrák főorvos első sikeres vakbélműtétjei még újsághírek
közé kívánkozó szenzációt jelentettek. Az elszegényedett kór
ház javára 1924-ben szóles körű gyűjtési akciót szerveztek.
Kemenesalja közönsége ekkor sem maradt tótlen, adománya
ival megmentette az összeomlás szélén álló kórházat. 1926ban a kórház felvette az alapító nevét. Az ezt követően hasz
nált 36 mm átmérőjű körbélyegző lenyomatán a „Vasvár-me
gyének Nagy Sándor alapította közkórháza Celldömölk" felirat
olvasható.
A harmincas évek közepén a kórház számára új, 43 mm
átmérőjű körbélyegző készült, „Vasvár-megyének Nagy Sán
dor alapította Kemenesaljái Közkórháza CELLDÖMÖLK" fel
irattal. Ezt a bélyegzőt még 1948. november 23-án is hasz
nálták. Vajon mikor és miért merült feledésbe ezt követően a
nemeslelkű kórház alapító, Felső-Büki Nagy Sándor becsü
letes neve?
Dr. Szomraky (Szumrák) Zoltán 1889. július 7-ón született.
Nevét csak a harmincas évek közepén változtatta Szomrakyra. Tizenöt esztendős celldömölki kórházigazgatósága alatt
végig egy konyhaasztalnál rendelt és egy konyhaszéken pi
hente ki fáradalmait, mert az volt az elve, hogy neki a kórház
falain belül csak akkor jár puha szék, ha már minden betege
matracos ágyon fekhet. Ezt sajnos már nem érhette meg.
Többszöri hosszas gyógykezeltetés ellenére egyre súlyosbo
dó szívbetegsége 1937 végén végképp betegagynak döntöt
te. 1938. január 18-án az esti órákban elvesztette eszméletét
és 12 órával később nemes szíve megszűnt dobogni. A kór
ház udvarán ravatalozták fel, onnét vitték utolsó útjára 1938.
január 21-én, pénteken délután. Ravatalánál a Bácsi Sándor
evangélikus lelkész által megtartott gyászszertartás után a
kórház részéről dr. Maráczi Jenő, a vármegyei orvosi kar ré
széről pedig dr. Czeizel János búcsúztatta. Maráczi meleg
hangú búcsúbeszédében egyebek között így emlékezett
vissza főnökére: „Szomraky Zoltán, a Te jó szívedről az egész
vármegye már rég megállapította, hogy jó ember voltál, ezért
én mint tízesztendős munkatársad inkább arra vagyok hiva
tott, hogy e szent órában megállapítsam azt, hogy ez a jó
szív, melyet nekünk itthagytál, minőig csak ezért a házért do
bogott."
E szép gondolat utolsó részének latinra fordított szavait vés
ték a szívét őrző urnára.
Maráczi Jenő 1901. szeptember 29-én született Vásáros
miskén, szegény kisbirtokos családból. A sok nélkülözés árán
megszerzett friss orvosi diplomájával 1928. február 1 -jétől ke
rült Celldömölkre Szumrák mellé segódorvosnak. Kinevezé
sét többször meghosszabították. 1933 elején kétéves díjtalan
gyakornoki továbbképzésre ment, kiváló hazai és németor
szági klinikákra. Ekkor Szumrák azt hitte, hogy örökre elve
szítette fiatal munkatársát, akit nagyon szeretett. Maráczi
azonban nem csupán igaz barátjaként és második édesatyja
ként tisztelte főnökét, hanem 1935 elején tanulmányait befe
jezve belgyógyász szakorvosként vissza is tért hozzá Keme
nesalja korhazába.
Ezt követően a két orvos összefogása ós önzetlen tenniakarása csodákat művelt a kórházban. Szinte teljesen „saját
erőből" hozták létre az addig osztatlan alapítványi kórházban

a belgyógyászati osztályt. Új kémiai és röntgenlaboratórium,
diétás konyha létrehozása, EKG-vizsgálatok, valamint a rövid
hullámú ós kvarckezelósek bevetése jellemezték a folyama
tos fejlődést. Mindezt úgy, hogy a kórházfenntartó hatóságok
a fejlesztési ügyekben meglehetősen közönbösen viselked
tek. Maráczi, aki amolyan „mindenes" orvos volt Szomraky
mellett, emberfeletti munkát végzett. Főnöke hosszabb-rövi
debb ideig tartó betegeskedése! alatt az ig. főorvosi teendő
ket is ellátta. Munkájáért 1935 szeptemberében tiszteletbeli
főorvosi címmel tüntették ki. Jogilag azonban továbbra is csak
ún. nem véglegesített kórházi segedorvos maradt.
1936 nyarán végre sikerült a kórház számára egy díjtalan
orvosgyakornoki állást kiharcolni, melynek betöltésere harma
dik orvosként dr. Hattyár István került a kórházba. A belgyó
gyászati osztály a gyakorlatban már javában üzemelt, amikor
annak működését hivatalosan is elismerték és 1937. március
27-ón dr. Maráczi Jenő tiszteletbeli főorvost - belgyógyász
szakorvost - hosszas huzavona után végre kineveztek az
osztály élére „végleges osztályvezető alorvossá". A belosztály szervezésének első fordulója tehát félmegoldással zárult.
Maráczi munkája nyomán azonban az osztály betegforgalma
rövid időn belül oly mértékűre emelkedett, hogy az osztályve
zető főorvosi állás megszervezése nem várathatott sokáig
magára. Dr. Szomraky Zoltán azonban ezt már sajnos nem
érhette meg. Halála után Maráczi hiába pályázott az igazga
tó-főorvosi posztra. Mivel osztályvezetői állása ekkor még
csak alorvosi volt, annak elnyerésére esélye sem lehetett.
Szomraky utódául dr. Jósa László egyetemi magántanárt ne
vezték ki.
1938 végén kiírták a pályázatot a belgyógyász főorvosi ál
lásra, amelyet - az új főnöke támogatását is maximálisan él
vező - dr. Maráczi Jenő nyert el, akit erre az állásra 1939.
június 3-án neveztek ki. Igy ő lett az általa megszervezett osz
tály első főorvosa. Hitvallással is felérő, úgy a jelenkor, mint
a jövő kórházfejlesztőinek is példaértékű lehet a pályázatából
vett alábbi idézet:
„Tizenegy éves celldömölki kórházi szolgálatom alatt min
dig arra törekedtem, hogy kis kórházunk hírnevét a körülöt
tünk lévő nagy kórházak nívójára emeljük, hogy akik bizalom
ból kórházunkat felkeresték, ebből reájuk soha semmi hátrány
ne szármázhassák."
Fehér Tamás

UJ KEMENESALJA
^Széchenyi látnoki beszé
dében, amikor döbbenetes
képekben vonul fel előtte ha
zájának jövendő sorsa, ezt
mondja: „Az ég boltozatán
lángbetűkkel vonul végig
Kossuth neve:flagellum Dei!"
- Isten ostorai
Isten ostora a történelmi
folyamatokban ható, formáló
indító erő. Kossuth rendelte
tése a reformkorban, majd az
1848-as forradalom ós sza
badságharc
nemzetsorsot
alakító történelmi sodrásá
ban valóban lángostorrá lett
népe számára. Világraszóló
tettekre indító ösztöke. A tett
a gehnc, a mag az ember és
a nemzet életében, amely
meghatározó módon befolyá
solja az egyén életfolytatását
ós a közösség, a nemzet tör
ténelmét. Ahol nincs tett,
cselekvő mozgás, ott nincs
történelem, mert a történe
lem mindenkor a cselekvés
sel, a tettel kezdődik. A for
radalmak mindig tettekkel
kezdődtek, lettek légyen
azok az építés vagy a rom
bolás irányába hatok!
Századunk végén rendel
tetésszerűen újra született,
és a történelem színpadára
lépett egy férfi, akiről el
mondhatjuk azt, hogy flagellum Deü Hogyan került bele
a világtörténelembe is? A tett
által! Szenvedélyesen sze
rette népét és hazáját, szülő
földjót. kesergett ós imádko
zott. De a kesergés, a könny
ós az imádság még nem tett.
De belőlük hőstett született.
Megáll honfitársai előtt, meg
áll a félelmetes sátáni hata-

Emberek és tettek

FLAGELLUM DEI

lom főemberei előtt - ós tűz
lesz, és ostor lesz, és kiviszi,
hogy megdől a Sátán biro
dalma, hatalma.
A kiszolgáltatott ember Tőkés László - szavaival:
„magunkat keressük, elvesz
tett jobbik önmagunkat, ál
mainkat, reményeinket, hi
tünket, ifjúságunkat - a lélek
értelmében - mert a fáradt
ság, a tespedtség, a tunya
ság, a lemondás, a szárny
szegett reményvesztettség
uralkodik el rajtunk, és ma
gunk is megzavarodtunk tár
sadalmunk sűrűjében, a világ
felől mindenünnen felénk
áradó információk közepette
ós magunk sem tudjuk már,
hogy merre tartsunk, mit
higgyünk, milyen magatartást
tanúsítsunk, mit vállaljunk,
hogy ne szakadjon meg az a
gyökérrendszer,
amelyből
táplálkozik minden nemze
dék szervesen fonódva egy
be az atyákkal, tovább épít
ve, amit ők elkezdettek, to
vább gondolva ós tovább ólve gondolataikat ós hitüket."
Világos helyzetkép mai ön
magunkról, társadalmi hely
zetünkről. Létrejött ugyan a
veszély békéje, de - ugy lát
szik - ez üres máz csupán,
amely alatt ott lappang sok
féle Önös indulat. Pedig
mennyi a jó szándékú ember,
mennyi a gyönyörű szónok

lat, ígéret. Mit lehetne itt csi
nálni, ha mindezt össze le
hetne fogni?! Mindenkinek
van egy „remek" honmentő
ötlete, amellyel szeretné
meggyógyítani a súlyos be
tegségben sínylődő magyar
életet. É s - j a j nekünkl-mindenki építőmester akar lenni!
És milyen szörnyen kevesen
vannak, akik egyszerű építő
munkások akarnak lenni. Azt
akarja minden „mester",
hogy úgy építsen mindenki,
ahogyan ő kívánja! És építés
helyett: egymás fejét verik be
a téglával.
Hogyan lesz itt mégis, va
lóban békességben való átrpenet, ígéretesebb jövendő?
Úgy, ha őszintén befelé for
dulunk és önvizsgálatot tar
tunk. Ha kiöljük a szívünkből
az önzést, az irigységet, ha
megszűnik közöttünk a kön
törfalazás ós a kertelés, ha
kivetjük magunk közül a két
felé sántikáló és pislogó em
bert és nem lesznek itt félbe
maradt reformok, hiába meg
hozott szociális törvények,
melyeket a „nagyobb érdek"
csendben hatályon kívül he
lyez. Ha nem csupán szóno
kolni tudunk nemzeti érdek
ről, népünk felemeléséről,
hanem azért áldozatot is ho
zunk. Jó lenne komolyan
megjegyeznünk, hogy aki
őszintén ós igazán szereti

népét és önzetlenül akarja
nemzetének javát, ennek a
szeretetnek és önzetlenség
nek a nemzetért már hozott
ós hozandó, de mindig látha
tó áldozatban, tettekben kell
megnyilvánulnia.
Ézsaiás próféta szavai ille
nek a mi közállapotainkra:
„Parancsra új parancs, pa
rancsra új parancs, szabály
ra új szabály, itt egy kicsi, ott
egy kicsi." (Ézs. 28:10). Ez
az egy helyben való toporgás. Ettől nem épül meg a
szebb magyar jövendő. Tő
kés Lászlóhoz hasonló férfi
ak kellenek ide, akik nem
ijednek meg a maguk árnyé
kától! Igaz, kiválasztott em
ber, s ezért maradt meg az
oroszlánok vermében es a
tüzes kemencében, ö maga
így vall erről: Gondviselés
szerű erő állított a helyzet kö
zéppontjába. Nem én válasz
tottam a szerepet. Én csak
igyekeztem megfelelni a tör
ténelem által rám osztott
szerepnek.
Kossuth ós Tőkés - mind
kettő
FLAGELLUM DEI!
Mindkettő fellépése, rettenet
nélküli bátorsága, mártírom
ságra is kész rendíthetetlen
szilárd helytállása mögött a
tettek napjai a világtörténe
lemben, népek és nemzetek
történelmében. A tettek nap
jai tükrében nekünk is meg
kell látnunk kötelességünket,
mert nekünk, a ma nemzedé
kének ki kell harcolnunk,
meg kell építenünk a jöven
dőnket.
Nádasdy Lajos

Megalakult a Magyar Nők Szövetsége Celldömölki Szervezete
A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (1944. december
- Orosháza) megalakulása óta sokan vitték a nők egyenjogú
ságáért, az esélyegyenlőségért lobogó fáklyát. A társadalmi
átalakulás folyamatában ennek fénye időnként erősebben,
máskor halványabban világított.
Celldömölkön is tetten érhetők a nőmozgalmi munka válto
zásai, sikerei és kudarcai egyaránt. Két évtized távlatából ma
már világosan látszik, hogy egy elhibázott döntéssel tönkre
tették a nőmozgalmat. 1970-ben jó helyzetelemzéssel, sok ja
vaslattal született egy tévedés. Az alkotmányos rend szerint
működő önkéntes nőszervezeteket a pártállam egy tollvonás
sal megszüntette ós új - munkahelyekre, lakóterületekre tele
pített - nőbizottságok létrehozását irta elő. Földbegyökerezett,
válságos időkben új mozgalom született, amelyet felajánlottak
a népfrontnak, amely megbirkózni nem tudott vele. A külön
böző nőbizottságok sorvadását látva a népfront előbb össze
vonta, majd átkeresztelte a nőszervezeteket. Városi szinten miután megszűnt a nőbizottság - létrejött a nő- és rétegpoli
tikai, majd a társadalompolitikai bizottság, amely már nevében
is elhatárolódik a nőkérdés vállalásától.
A kialakult helyzetben sokan szívesen hirdették e munkára
nincs is már szükség.
1989. június 24-25-ón a nők képviseletében az országos
konferencián piegjelent mintegy 600 nő ennek egyértelmű cá
folatát adta. Uj szervezetet hívott életre; a Magyar Nők Szö
vetségét, kidolgozta programját és alapszabályt alkotott.
Az MNSZ a tagszervezetek, helyi szervezetek, magánsze
mélyek Önkormányzati elven alapuló, demokratikusan műkö
dő, független és önkéntes társulása. A szövetség céljait, fel-

adatait magunkóvá téve 1989. okt. 10-én a hívó szóra meg
jelentek úgy határoztak, hogy Celldömölk városban is lótreozzák a nők társadalmi egyenjogúságáért és esélyegyenlő
ségének megvalósításáért küzdő szervezetet.
1989. november 28-án a nőaktíva tisztségviselőket válasz
tott ós az MNSZ Celldömölki Nőszervezete megkezdte mun
káját. A kimozdulás több irányban történt.
Aktíváink karácsony előtt 160 időskorú embert kerestek fel
otthonukban ós meghívták őket a szeretet ünnepére rende
zett karácsonyi hangversenyre. Helyüket az Ádám Jenő Ze
neiskola biztosította. Felhívassál fordultunk a celliekhez, a ro
mániai gyerekek megsegítése érdekében. Az adományokat a
Vöröskereszt helyi vezetésével közösen gyűjtjük. Az egyre ne
hezedő életkörülmények miatt a város dolgozó női részére
segítséget kívánunk adni, szabásminta használatának ós ké
szítésének megtanításával foglalkozó tanfolyamokkal. Felhívá
sunk - amely 12 munkahelyre terjedt ki - komoly visszhang
ra talált. Az oktatás megkezdődött.
Kiemelt feladatunk szorgalmazni, főleg a kisgyermekes
anyák számára a részmunkaidős foglalkoztatás megteremté
sét.
A nők esélyegyenlőségéért tenni kész erőket, az újabb ta
gokat azzal a meggyőződéssel hívjuk sorainkba, hogy bár
honnan is közelítsünk a még meglévő és keletkező nehézsé
gek, gondok felszámolásához, van közös cselekvési lehető
ségünk.
Kaisinger Sándorné,
az MNSZ Celldömölki Nőszervezete elnöke

^
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TAVASZ
A SÁGHEGYEN
A szőlőművelés helyzetét
sok összetevő határozza
meg. Legfőbb a gazdák szor
galmából táplálkozik. A ter
melési kedvet mindig befolyá
solta az általános gazdasági
helyzet, rosszabb körülme
nyek idején elh anyagólt abb a
hegy. Nemzedékek váltják
egymást, számos új tulajdo
nos jelent meg a környező vi
dékekről, sok új pince épült.
Minden tavaszon megélénkül
az élet, kezdetét veszi az
éven át végzendő munkafo
lyamatok sora. A szőlőben
mindig van tennivaló. A sző
lősgazda leginkább az előző
év tapasztalataira figyel, de
megemlegetnek kirívó éveket
is. Mindez hozzátartozik a
munkavégzéshez, a teendők
eldöntéséhez.
A tavalyi év és az idei is el
üt az átlagostól. Az elmúlt óv
meglepetést is okozott és ve
szélyes károsodást a termés
ben. E problémával a szakla
pok is bőven foglalkoznak.
Így jellemezte az elmúlt esz
tendőt a Kertészet ós Szőlé
szet szakírója: „A tavalyi óv
nem tekinthető átlagosnak,
elsősorban a kórokozó gom
bák erős, járványos fellépése
jellemezte. Ehhez két külön
leges hatás is járult. Egyrészt
a rendkívül enyhe tél s így a
kórokozók, illetve a kártevők
téli pusztulása a szokásos
mórtékét meg sem közelítet
te, így igen komoly tavaszi fer
tőzéseket okozott."
Ez a megállapítás elfogad-

Baráth Zoltán
ható a Sághegyre is. A szőlőeronoszpóra és a szőlőlisztarmat egyes parcellákban
majdnem teljesen elvitte a ter
mést,
meglepetésszerűen
érintette a termelőket. Rend
kívül aktív védekezésre volt
szükség.
Az idei tél méginkább meg
lepő volt. Szinte nem volt tél
és ami a legsúlyosabb baj,
hogy hónapok teltek el csapa
dék nélkül. Már az őszre is jel
lemző volt a krónikus csapa
dókhiány, az őszi munkálato
kat hátráltatta, megnehezítet
te. Sok szőlőterület beásatlan
maradt és mivel egyáltalán
nem volt hó, ós a tavasz sem
hozott március végéig esőt,

szőlősgazda NSZK-ban készült borcímkéje.
az elmaradt munkák pótlása gábbak a vegyszerek, a sző
sokszoros erőfeszítést köve lőkaró ára 20 forinthoz köze
telt meg. így köszöntött ránk a lít, lett pinceadó és sok min
tavasz és félő, hogy a késői den más.
fagyok okoznak újabb gondo
A bor ára? Lehangolóan
kat, szőlő virágzáskor pedig alacsony, 40-50 forint körül
az esetleges esős, zivataros mozog, ugyanakkor a keres
időjárás keseríti az emberi kedelemben száz forint szint
szorgalmat.
jén klnáltatik. Egyre több gaz
Szorgalom pedig van. A dát foglalkoztat, hogy saját
kedvezőtlen időjárás ellenére palackozású bort forgalmaz
is ápoltak a sághegyi szőlők, zon. Szükséges lenne ezt job
jelentős volt a trágyázás, ban elősegíteni a jogszabá
igyekeznek pótolni a hiányo lyok oldaláról és más kedvez
kat, sokfelé lehetett látni sző- ményekkel, beruházási köl
lőüftető embereket. Nem csu csönökkel, a kereskedelem
pán az időjárási gondok fog nagyobb figyelmével. Jobb
lalkoztatnak bennünket. A propaganda is kellene, füg
közgazdasági körülmények getlenül a közmondástól,
sem kedveznek. Egyre drá- hogy „a jó bornak nem kell cé
gér".
A szomszédos Somlónak
kéthavonta megjelenő újsága
van, a „SOMLÓI VISSZ
HANG" című lap. Hegyünk kü
lönböző részein egymást se
gítő társaságok alakulnak.
Nemzeti ünnepeken zászlók
lengenek és a vidámabb szü
retek alkalmával is. A törek
vés a szervezett hegyközsé
get próbálja pótolni, de csak
próbálja. A hegyközség újra
szervezésére nem jutott idő
és figyelem, pedig az össze
fogás sok teher enyhítésében
kamatozna.
Az újabbkori krónikához
tartozik egy elszaporodó,
szomorú jelenség, amely
már-már rettegésben tartja a
gazdákat. Ez a sorozatos,
vandál pincebetörések kor
szakának az eljövetele. Mind
ez megkövetelné a jobb öszszefogást, az őrzés megszer
vezését, az egész hegyi élet
újragondolását. Ilyen es más
problémák jelentkezésével
köszöntött ránk az idei ta
vasz,
DJ.
Sághegyi zászlócska a Tündérvölgyben.

K
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A KÖZÖS SORSA,

„KEK" hírek

a közös, a szövetkezeti földek sorsa nyitott kérdés maradt, hiszen az új földtörvény megalkotására az országgyűlés nem vállalkozott. Fontos azonban az a miniszter
tanácsi rendejet, amely megszüntette a földmegváltás
intézményét. így jelenleg már nem egyoldalúan a terme
lőszövetkezet dönt, hanem közös megegyezés alapján
jöhet létre megállapodás a szövetkezet és a tag (illetve
örököse) között. A tulajdonos a földet a tsz-nek eladhat
ja, bérbe adhatja vagy azt kikérheti. A földkikérés ese
tén gondot okozhat a telekkönyvezóshez szükséges tér
képészeti, földhivatali munka, hiszen nyilvánvaló, hogy
a legtöbbször nincs rá lehetőség, hogy a tag az egykor
bevitt parcellát kaphassa vissza. Előfordulhat minőségi
eltérés is az egykor bevitt földterűlet és a visszakapha
tó között, ilyen esetben, ha alacsonyabb aranykorona
értékű földet kaphat a tag, arányosan nagyobb területre
tarthat igényt, ha az eredetinél jobb minőségűt, akkor
kevesebbre.

Celldömölkön és környékén az elmúlt hónap - azt lehet
mondani - a lopások jegyében tett el. 18 bűnesetről kaptunk
jelentést. A nagyobb fajsúlyú esetekből kiemelnénk néhányat.
7-én jelentették be, hogy a Celldömölk, Király J. u. 8. sz.
alatti lakásba betörtek és onnan ingaórát, tévét, 2 szőnyeget,
2 gázpalackot stb. vittek el. A kár mintegy 60 000 forint.
18-án éjjel K. Gy. celldömölki lakos a lakásához tartozó ga
rázsból zajt hallott. Kiment és látta, hogy ismeretlen személy
a garázsban tárolt gázpalackot viszi a kerítés felé. Mivel meg
zavarták, a tolvaj a gázpalackot eldobta és elmenekült.
21- ón délelőtt betörtek G. Z. borgátai lakos házába, ahon
nét 3 takarókbetétkönyvet egymillió forint értékben, továbbá
mintegy 100 000 forint készpénzt vittek el.
22- én Kemenesmagasi határában avartűz volt, 3 000 forint
kár keletkezett.
27- ón Cs. A.-nó tokorcsi lakoshoz bement 3 személy tyúkvásárlás céljából. Amíg a tyúkokat válogatták, az egyik sze
mély beosont a lakásba és ellopott 62 000 forintot.
28- án jelentették be, hogy a Geofizikai Kutató Vállalat Cell
dömölk, Baross utcai telepéről elloptak 120 méter rézkábelt.
A kár 50 000 forint.
A hírek összegzése: a februárihoz viszonyítva nőtt a bűn
cselekmények száma (14-ről 18-ra). Megdöbbentően sok a
lopás és a betöréses lopás. Mindez arra figyelmeztessen ben
nünket, hogy jobban óvjuk anyagi javainkat, ne szolgáltas
sunk könnyű alkalmat, mely tudvalevőleg .szüli a tolvajt."

Jelenleg, a mi vidékünkön a tagok esetleges földigényeinek kielégítésére a tulajdonviszonyokat meg nem
változtató formák a legegyszerűbben járható megoldá
sok. Főként a nagyüzemi táblákban művelésre nem be
állítható úgynevezett „szórványföldek" haszonbérletbe
vagy részesművelésbe adása lehet mindkét fél számá
ra előnyös. Ilyen esetekben nemcsak a háztáji állattar
tás takarmányigényeinek kielégítése lehet a cél, hanem
a közvetlen piacra termelés is. Ilyen piacorientált vállal
kozásba fogott például az egyházashetyei Berzsenyi
Mtsz-ben több gazda, akik hibridkukorica vetőmagot ter
melnek munkaidőn és munkakörön kívül.

Celldömölk
Születés: Rába Ferenc
és Őri Ibolya fia: Dániel,
Szórádi Zoltán és Kolom¬
ár Izabella fia: Krisztián,
iri Gábor és Vida Ágnes
leánya: Zsanett, Horváth
Gyula és Döme Erika le
ánya: Kitti, JMémeth László
és Nagy Eva fia: Péter,
Kocsis Ferenc és Horváth
Rozália fia: Ferenc Ba
lázs, Hosszú Gyula és
Nyári Ildikó leánya: Dóra,
Szakos Imre Mihály és
Horváth Izabella leánya:
Csilla, Kreiner György és
Horváth Mária fia: Roland,
Csonka József és Kasza
Melinda mária fia: József,
Balhási László és Bakonyi
Zsuzsanna leánya: Johan
na és Barbara (Ikrek).

P

Halálozás: Kiniczky La
jos, Márkus József, Gál
István, Winkler Bertalanná
Károlyi Jolán Julianna,
Szabó Józsefné Molnár Ir
ma, Horváth Józsefné So
mogyi Anna, Tóth Lajosné
Németh Karolina, Máté
Lajosné Giczi Erzsébet,
Havasy Béláné Bolla Ida,
Rózsás Lászlóné Szomorkovlcs Rozália, Tálos Jó
zsef, Borsodi József, Mol-

R.

Anyakönyvi hírek
nár Gábor, Iván
Nepertik Mária.

Imréné

Sándor és Kiss Rita le
ánya: Viola Georgina

Jánosháza

Kemenesmagasi

Születés:
Németh
László és Kövesi Nóra le
ánya: Sára, Albert Tibor
Miklós és Zömbik Zsu
zsanna fia: Bálint.
Halálozás: Németh Jenőné Németh Mária, Brun¬
ner István, Németh János.

Születés:
Szuh Lajos
és Nagy Erika leánya: Eri
ka, Németh Attila Imre és
Domonkos Lilla fia: Milán.
Halálozás: Páli József,
Köves Endréné Zsirai Ro
zália, Dénezsi Aranka, Zü
rich Aranka.

Szergény

Kemenespálfa
Születés:Bödör
Tamás
és Szakács Katalin le
ánya: Katalin.
Halálozás:
Varga Já
nos.

Karakó
Halálozás:
dor

Perei Sán-

Sömjénmihályfa
Születés:

Szabó

Zsolt

Halálozás: Mező Lajos,
Kocsis Józsefné Vadas
Margit, Szabó Sándorné
Szabó Eszter, Kovács Dé
nes.

Ostffyasszonyfa
Születés: Szakács Já
nos és Cseszkó Rita Ilona
fia: János.
Házasságkötés:
Kele
men Imre es Eőri Ilona.
Halálozás:
Fülöp Jó
zsef, Kovács Ferenc, Leit¬
ner Károlyné Patyi Ida.

L

Csönge
Születés: Fülöp Sándor
és Kovács Márta leánya:
Noémi, Bertha Károly és
Horváth Anikó fia: Károly
Péter, Babos Géza és Garab Ibolya Jolán leánya:
Melinda.
Halálozás:
Gömböcz
Lajosné Vági Lídia, Tatai
István, Németh Zsófia.

Kenyéri

Születés: Orbán Attila
és Tuba Zsuzsanna le
ánya: Szandra.
Halálozás: Csihar Istvánné, Marton Ödönné,
Takács Arnold, Varga Má
ria.

Pápoc

Születés:
Kozma Jó
zsef és Nóvák Tünde Rita
leánya: Amanda Mária,
edő László és Takács
va fia: Tamás.

E

Halálozás:
Gyula

N emes

Halálozás:
roly

Sümegi Ká

Mesteri

Kemeneskápolna

Halálozás: Nagy Lajos
né Nagy Brigitta, Sámson
György.
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ÚTKERESÉS AZ
EÖTVÖS DSK-NÁL
Az elmúlt óv június 15-ón alakult meg Celldömölkön az Eöt
vös Loránd Általános Iskola Diáksportegyesülete. A fiatal
sportegyesület az útkeresés időszakát éli. Fenntartását a tag
díjakból (havi 50 forint), az állami támogatásokból, a vállalko
zók, szövetkezetek és vállalatok támogatásaiból fedezi. A
sportegyesület vezetése, Czupor Ferencné elnökkel az élen
igyekszik mindent megtenni azért, hogy a szakosztályok és
sportcsoportok működését fenn tudja tartani. Ennek érdeké
ben bizonyos „sportos" vállalkozásokra buzdítja a szakosztá
lyokat, sportcsoportokat. A vezetőség köszöni minden szer
vezetnek, egyénnek az eddigi támogatást, a jövőben is szá
mít mindenkire, aki e nemes cél érdekében nem sajnálja a
pénzt.
E bevezető után a következő számainkban egy-egy szak
osztályt, sportot kívánunk bemutatni. A mai számunkban az
atlétikai szakosztállyal kezdjük. Közel egy évtizede, hogy úgy
gondoltuk, a CVMSE keretein belül valósítható meg az atlé
tika felkarolása. Sajnos bebizonyosodott, hogy a CVMSE nem
képes az utánpótlás nevelésén túl előre lépni. így idén immár
ott foglalkoznak az utánpótlás nevelésével és e korosztály
versenyeztetésével, ahol ez legjobban elvégezhető. Az isko
lában! Az Eötvös DSE keretén belül lassan megtalálja helyét
a szakosztály Sebestyén József testnevelő tanár és edző ve
zetésével. Az iskola testnevelés tagozatos osztályaira tá
maszkodva kívánják a versenysportot megvalósítani, amiben
már e rövid idő alatt is eredményeket értek el. E szakosztály
ban a cél a tehetségek kiválasztása, felkészítése és minél ex
ponáltabb versenyeztetése. Jelentős sikereket értek el váro
si, megyei versenyeken. Több országos döntőn is indultak,
ahol első, harmadik és ötödik helyezéseket szereztek. Eddi
gi legsikeresebb versenyeik a megyei és országos mezei fu
tóversenyek, a „Ki a leggyorsabb és legkitartóbb?" verseny
sorozata. Ez utóbbin 1989-ben Nagy István országos bajnok
ságot nyert. A szakosztály idei tervei között a minősített atlé
ták számának növelése az elsődleges, hisz ez feltétele az
eredményességi támogatás megszerzésének. Erre pedig
nagy szüksége van a szakosztálynak, hisz jelenleg szerény
anyagi kerettel rendelkeznek. A nagy lelkesedéssel dolgozó
edző bízik a jövőben, a tehetséges gyermekek megtalálásá
ban, felkészítésében. A szakosztály sikeres szereplését segí
teni kell a CMVSE elnökségének is azzal, hogy atlétikai pá
lyáját ingyenesen az edzésekre rendelkezésre bocsássa. Tu
domásul kell venni, hogy a város egyetlen atlétikai pályája
azokat illeti meg, akik azt használni akarják és tudják.

- A celldömölki 410. Sz. Szak
munkásképző és Szakközépis
kola Diáksportköre nagy sikerű
kézilabda kupát rendezett a
sportcsarnokban március 15-én.
A lányoknál nagy meglepetésre
és sokunk örömere a Celld. Eöt
vös DSK végzett az első helyen.
2. Kanizsai Dorottya Gimnázium
Szombathely, 3. Jurísícs Miklós
Kísérleti Gimnázium Kőszeg. A
fiúknál: 1. Jurisics Miklós Kísér
leti Gimnázium Kőszeg, 2. 410.
Sz. Szakmunkásképző és Szak
középiskola Celldömölk, 3.
Celld Eötvös DSK.

- A z április 23-án Celldömöl
kön, a Gayer Alt. Iskolában ren
dezendő alapfokú kispályás lab
darúgó-bajnokság IV. fordulójá
ban dől el, hogy a II. és III. kor
csoportban melyik iskola csapa
ta nyeri a városi bajnokságot. A
II. korcsoportban várhatóan

Kézilabda
Férfi kézilabdatornát rendezett a CVMSE március 18-án
Celldömölkön, a sportcsarnokban. A tornát nemzetközivó
avatta az ausztriai Hartberg csapatának részvétele. A sport
csarnokba kilátogatott közönség helyenként j ó színvonalú
mérkőzéseknek lehetett tanúja. Eredmények: ZalaszentgrótCVMSE II. 18:11. CVMSE l.-Hartberg 36:19. ZalaszentgrótSzombatheryi Öregfiúk 16:15. CVMSE l.-Vasvár 34:10.
Szombathelyi Öregfiúk-CVMSE II. 34:19. Hartberg-Vasvár
25:17. A döntőben: CVMSE l.-Zalaszentgrót 31:16 (13:7).
CVMSE: Horváth - SKRIBA (5), GÖCZE (6), Gruber (1), FONYÓ (6), Szakács (2), Szalóki (1), GULYÁS (8). Csere: Ga¬
rai, Márczi (1), Redőcs (1). Zalaszentgrót: Husz - WILLMANN
(4), Halász (1J, Willmann Zs. (2), Csarankó (1), SKRIBA (3),
Horváth (2), Csere: BALOGH (4).
A torna végeredménye: 1. CVMSE I. 2. Zalaszentgrót, 3.
Hartberg. A torna legjobb góldobói: 1. Skriba (19). 2. Márczi
Gy. (16). 3. Fonyó (14). Mindhárman a CVMSE játékosai.
A VAS MEGYEI KÉZILABDA-BAJNOKSÁG
FORDULÓJÁNAK SORSOLÁSA

-április 15.: CVMSE-Tanárképző I. 10.00 (sportcsarnok)
- április 22.: Vasvár-CVMSE 10.00
- április 29.: CVMSE-Szentgotthárd II. 10.00 (sportpálya)
- május 13.: CVMSE-Tanárképző II. 10.00 (sportpálya)
- május 19.: Tanárképző l.-CVMSE 9.00
- május 27.: Szentgotthárd ll.-CVMSE 10.00.
A jelenlegi erőviszonyok alapján a bajnokság első helye
zése az április 15-ei hazai mérkőzésen már eldőlhet. Amenynyiben a CVMSE a sportcsarnokban legyőzi a Tanárképző I.
csapatát, akkor minden valós számítás szerint a bajnokságot
is megnyeri. Ez pedig azt jelentené, hogy ez esetben a
CVMSE csapata indulhatna az NB ll-be való bekerüléséért
kiírt osztályozó mérkőzéseken. Ezért kéri a CVMSE szakosz
tályvezetése a szurkolókat, hogy minél többen jöjjenek ki buz
dítani a csapatot.
Új Kemenesalja. Kemenesalja tanácsainak lapja. Kiada: Celldömölk város Tanácsa. Szerkesztőség: Celldö
mölk, Tanácsköztársaság tér 1. Szerkeszti a szerkesztőbilottság. Felelős szerkesztő; BURKON LÁSZLÓ. Felelős
dadó:T)R. TÖMBÖLY TAMÁS. Szövegszerkesztés: SZÜV
FYPO-team. Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ ígazgaó. Nyomdai munka: UNIPrint Kft. Szombathely. Felelős
lezető: MILISITS FERENC. Eng. szám: lll/PHF194/VA/1989.

Sportról röviden
Nagysimonyi ós a Celld. Eötvös,
míg a III. korcsoportban János
háza és a Celld. Gayer 8/C csa
patai versengenek majd az első
helyezésért.

- A március 3-án Sárváron
rendezett kézilabda „Tinódi Ku
pa" fiúk csoportjában a 410. Sz.
Szakmunkásképző és Szakkö
zépiskola csapata a 2. helyezést
szerezte meg.

- Március 23-án a sportcsar
nokban került sor az ÓVODA
SOK
EGÉSZSÉGNEVELÉSI
NAPJÁRA. Nagy sikere volt a
szülők és gyermekek együttes

TAVASZI

játékos sportvetélkedőjének, a
Tücsök bábcsoportnak és az
ételbemutatóval
egybekötött
kóstolónak.
- A diákolimpia sakk városi
döntőre március 10-ón a MÁV
szociális épületében került sor.
Eredmények: Leány II. korcso
port: 1. Lada Éva (C. Berzsenyi)
2. Boros Hajnalka (C. Berzsenyi)
3. Csőre Veronika (C. Berzse
nyi). III. korcsoport: 1. Fülöp Ani
ta (C. Berzsenyi) 2. Babarczy
Annamária (Nagysimonyi) 3. Minárcsik Barbara (C. Berzsenyi).
Fiúk I. korcsoport: 1. Szalay
András (C. Gayer) 2. Farkas Gá
bor (C. Gayer) 3. Harasztovics
Róbert (Ostffyasszonyfa). II. kor

csoport: 1. Tóth Péter (C. Ber
zsenyi) 2. Mesterházy András
(C. Gayer) 3. Kocsi Jenő (C.
Berzsenyi). III. korcsoport: 1. Jákói Zsolt (Ostffyasszonyfa) 2.
Peez Tibor (C. Gayer) 3. Biczó
Ferenc (C. Gayer).

- Március 10-ón Szombathe
lyen az általános iskolás torná
szok diákolimpiájának megyei
döntőjén kitűnően szerepeltek
az Eötvös DSE versenyzői.
Eredmények: ll-lll. korcsoport
leány A kategóriában: 1. Eötvös
DSE 132,4 p. 2. Celldömölk Ber
zsenyi 125,7 p. Kisdobos leány
csapatban: 1. Eötvös DSE 135
p. Egyéniben: 2. Buti Mónika
(Eötvös) 18,3 p. 3. Somogyi Ju
dit (Eötvös) 18,2 p. Az első he
lyezettek csapatversenyben az
országos döntőbe kerültek. Gra
tulálunk!

