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EMLÉKMŰ A F A L U SZÍVÉN
/Képes beszámoló Mersevátról/

Alig van nap, hogy hír ne
jönne a vüágháborús hősi
Aki még emlékszik az Új emlékművek avatásáról. Pó
Kemenesalja 1989. szeptem tolni akarnak valamit a fal
beri szamában megjelent vak, városok szerte az ország
"Celldömölki nyár, avagy: ban. Vidékünkön is a legtöbb
van hoi fürödnünk? című faluban már márványba vés
írásra,az arra is emlékszik, ték a II. világháború áldoza
ho^y eredményeket ígértünk tainak nevét. Az ünnepségek
a varos határában végzett ku mindenütt meghatóak. így
tatófúrásról. Csak egy rövid volt ez június 10-én Merseemlékeztető: a korábbi pró váton is. Felemelő érzgs volt
bafúrás
szénhidrogénre látni, tapasztalni az emlékező
meddőnek bizonyult, s a ünnepet, a meghatottságot,
Nagykanizsai
Kőolajfúró amelyet a képünkön is láthaVállalat 1987 szeptember 3án ígéretet is tett, miszerint
átadja a kutat a városnak. A
mindenki által tudott gázki
törés azonban felborította a
terveket, a vállalat visszavet
te a kutatás ezzel szinte elér
hetetlen távolságba került a
városi fürdő megvalósításá
nak ügye, lehetősége. A kút
teljes analízisét 1989 au
gusztusára ígérte az ezt végző
amerikai cég. Úgy látszik, Ők
is tanulják a magyar módit,
mert az eredmények csak
idén április végén érkeztek
meg. Az eredményről a kút, a
kutatások további sorsáról
Tormássy István urat, a Kő
olaj- és Földgázbányászati
Vállalat főgeológusát és ve
zérigazgató helyettesét kér
deztem, aki a következőket
mondta:
Mint ismeretes, a fúrás
produktív lett. Az utolsó ré
tegvizsgálat miocénkori gázbeáramlást mutatott ki, s így
Az országgyűlési képvise
a kút olajiparon kívülre nem
adható. A gáz jó minőségű, lőválasztások előtt a kam
bár az eddigi eredmények pánycsend miatt nem foly
szerint mennyisége nem szá tathattuk korábban megkez
mottevő. Jó lenne termelésbe dett sorozatunkat. Most ezt
állítani, s akkor derülne ki, pótoljuk. Ezúttal a Fügpetlen
hogy később is ugyanazon Kisgazda Földmunkás es Pol
kedvező paramétereket mu gári Pártot valamint a Ma
gyar Szocialista Munkás
tatja-e. Ha igen, akkor a gáz pártot mutatjuk be.
minimális tisztítás után akár
A kisgazdapárt helyi ve
ahelyi, akár az országos háló
zatra csatlakoztatható. A bá- zetőjével Szabó Endrével
beszélgettem.

tó emlékmű felavatásakor ta
pasztaltunk.
A falu apraja-nagyja jelen
volt a művészüeg is kiemelke
dő alkotás átadásán, hazaér
keztek az elszármazottak is.
Az ünnepély programját ma
guk szerkesztették és valósí
tották meg. Mayer István
beszédében nem csupán az
áldozatokra és a hősökre em
lékezett, átfogta századunk
történelmi rezdüléseit egy
kis kemenesaljai falura vetít
ve, benne felmutatva hazánk

sorsának egészét. Hasonlóan
emlékezett Báli Tibor rk.
plébános és Bálint László ev.
lelkész. A hazakerült kato
nák részéről Csillag Ferenc
szólt a falu népéhez. Megható
volt a három kisiskolásnak.
Takács Reginának, Márkus
Péternek és Tinka Petrának a
szavalata és a kórus éneke, a
korabeli katonadalok előa
dása. Az emlékmüvet virá
gokkal halmozták el.
D.J.

Bemutatjuk a Kemenesalja új szervezeteit
• - Hogyan élik meg itt
Önök, hogy pártjuk tagja a
kormánynak? Mi érezhető
ebből Celldömölkön?
- Még semmi. Most azokat
az időket éljük, mikor min
denki tervezi, mit kellene
tennie. A helyi stratégiával
kapcsolatban az MDF-fel kö
zösen minden helyi bizott
ságba delegáltunk valakit. Pl.
az oktatási és kulturális bi
zottság kebelében felkeres

tük a lelkészeket, s kértük
részvételüket ebben a mun
kában. Delegáltunk a szociá
lis bizottságba is. Várni kell,
hogy a helyhatósági választá
sok megtörténjenek. Olyan
embereket szeretnénk, akik
rátermettek a posztokra. Idő
kell a kialakuláshoz. A régi
rendszer emberei között is
sok olyan van, akik sokat tet(

(Folytatás a 2. oldalon)
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nyatörvény az, ami nem te
szi lehetővé a kút átadását, s a
termelő vállalat dönt a helyi
vagy országos felhasználás
ról is. Termésaetesen el kell
végezni egy hosszabb teszte
lést, s ez adna még pontosabb
eredményeket. A helyzetet
nehezíti, hogy szétválik az
Országos Kőolaj és Gázipari
Tröszt. Az azonban biztosra
vehető, hogy a termelő válla
lat további kutatásokat, eset
leges fúrásokat végez majd, s
ez teszi még teljesebbé a ké
pet.
A már meglévő kút a föld
gáz esetleges kimerülése után
alkalmas vízkútként való
hasznosításra, s ennek esetle
ges átadásáról szintén a ter
melővállalat dönthet.
Köszönöm a tájékoztatást!
Hajói értem, azért mégsem
maradunk kút nélkül? Ezt a
kérdést már Limpár József
nek a városi tanács elnökhe
lyettesének tettem fel, aki
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évek óta tartja a kapcsolatot
az OKGT-vel, s szívügyének
tekinti a kutak kérdését.
Valóban így van. Bár két
kutat szerettünk volna, de je
lenleg be kell érnünk eggyel.
Köztudott, hogy a fent emlí
tett kút mellett még egy talál
ható városunk hatarában.
/Kismezőn 1966-ban szén
hidrogén kutatás céljából
fúrták a kutat/
Megtudhatnánk továbbia
kat erről?
Ezegy2656métermélykút
már biztos, hogy szénhidro
génre meddő. Vízének maxi
mális hőfoka 72 fok.
Hogyan sikerült megsze
rezni a kutat?
A tulajdonjog megszerzé
sére már évek óta tárgyaláso
kat folytattunk a Központi
Földtani Hivatal elnökével,
hiszen övék volt a kút. A tár

wmmmmmmmmmmmmm
(Folytatás az 1, oldalról)
teka városért. Őkmegérdemlik a tiszteletet, a megbecsü
lést.
- Taglétszám?
- Már húszon felül van a
stabü tagok száma, de sok
szimpatizánsunk van a fiata
lok és a vállalkozók köréből.
- M i a helyzet vidéken?
- Mozog a párt. Boba, Nemeskocs igényli a jelenlétet,
Jánosházán már megalakult
a párt. A legaktívabbak Ostffyasszonyfán és Sömjénben.
Nagyon aktivak az úgyneve
zett társközségek. Keresik az
önállóság lehetőségét, termé
szetesen nem közigazgatási
lag, hanem gazdaságilag.
-Földkérdés?
- Sokan akarják a földet.
Nem az egészet, ami az Övék
volt, de néhány hektár soka
kat érdekel, hogy kiegészít
hessék a jövedelmüket. Per
sze akad olyan is, aki kifeje
zetten "farmer" akar lennei,
hisz rendelkezik a megfelelő
anyagi háttérrel. Akinek ez
nincs, az csak fokozatosan
tudja a céljait megvalósítani.
Az államnak segítenie kelle
ne ezeket az embereket. Ha
annak idején segített a tsz-ek
megerősödésében,
akkor
most segítse a farmergazda
ságokat is! Azokkal nem ér
tek egyet, akik szét akarják
verni a tsz-eket. Jó a szövet
kezeti forma, de úgy, hogy én
választom meg a partnere-

vezetett a tárgyaiások során
mindig. Alkalmas mind gaz
dasági, mind pedig kommu
nális felhasználásra. A mi
gyalások és levélváltások kéntet majd az elkövetkező
eredményeként 1990. június évek határozzák meg. A kút
5-én kelt levelükben a kutat a akár hazai, akár külföldi tőke
város tulajdonába helyezték, bevonásával fejleszthető, fel
s ami nagyon fontos, térítés használható. Ez egy olyan,
mentesen. Ezzel együtt átad mindig gyarapodó alaptőke a
ták a kút teljes földtani doku város tulajdonában, melynek
fenntartása nem kerül egy
mentációját.
Esetleg nem speciális fillérbe sem.
Köszönöm a beszélgetést!
gyógyvízzel van dolgunk?
Ily módon pont került egy
Nem, de van egy bizonyos
sós vízbeáramlása 1290 mé tavaly nyitva hagyott mondat
teres nívó mellett. Az alsóbb végére. Az összkép kedvező
rétegekben azonban sómén- nek mondható, hiszlehetősétes tiszta víz található, mely gek rejtőznek benne. Egy
jellemző a környékre. /Mes esetleges földgáz lelőhely,
mely szükségszerűen a város
teri, Borgáta/
Kínálkozik a kérdés a hasz fejlődését hozhatja magával;
továbbá egy kút, kizárólagos
nosításról.
Ismereteink szerint 460 városi tulajdonban, melynek
ilyen kút van az országban, s hasznosítása már csak a leen
eddig a tulajdonos nem adott dő városi vezetőktől függ.
átkutathelyi tanácsnak,csak Apropos! A lehetőségeket
ezt az egyet. Ami tény, hogy a majdnem elfelejtettem...
város gazdagodott vele. Ez
Rozmán

F ö l d g á z vagy t e r m á l v í z ?

Bemutatjuk a Kemenesalja
új szervezeteit

- 37. Egyébként már az ér
telmiség soraiból is léptek be
közénk a pártba.
-Átlagéletkor?'
met. Országos szinten is az a
- Hogyan éli meg az
-42-43 év.
véleményem, hogy csak ma MSZMP, hogy kormány
-Vezetőség?
gunk tudunk magunkon segí pártból ellenzéki párt lett, rá
teni, meg a nyugati segítség adásul úgy, hogy még a Parla
- 3 fő, élén a titkárral. Leg
ben bizhatunk. Okolhatjuk, mentbe sem sikerült bejut magasabb fórumunk a kong
szidhatjuk egymást, de csak nia?
resszus.
az segíthet, hogy "fogjuk meg
- Mit szól a helyi, a régi
- Egyáltalán nem számí
és vigyük", de mindannyian! tottunk arra, hogy nem érjük pártvezetés a változásokhoz?
Próbálnak irányítani?
- Milyen pártokkal mű el a 4 százalékot és nem kerü
lünk be a Parlamentbe. Nagy
ködnek együtt?
- Még a vezetőségben sincs
- Itt teljes az összhang a hátrányba azért úgy érzem, közülük senki, nem is vállal
négy parlementi párt között. nem kerültünk, s itt Celldö ták volna. Egyébként segítik
Semmi konfliktus nincs, a te mölkön nem ítélik el annyira a munkánkat. Köztudott,
rület érdekében működünk a pártot, mint országos szin hogy a megújuláshoz új veze
együtt, mindenkiben a jó- ten. Folytatjuk a pártmun tőségre volt szükség. Ha ma
szándék és a tenniakarás kát, jóllehet elhelyezési gon radtak volna, akkor nem is
dokkal küzdünk. Most a ta vették volna komolyan a pár
munkál.
- Az MSZMP-vel nincs nács biztosít a taggyű tot.
léseinkhez helyiséget, mert a
- A jelenlegi MSZMP tel
kapcsolatuk?
- Nem parlamenti párt, korábbi helyiség év,i 30000 jesen felvállalja az elődöt?
- Teljesen nem. A múlt hi
nem kerestük egymást. Még forintos bérleti díját nem
báit próbáljuk kiküszöbölni,
azt is el kell mondanom, hogy tudtuk kifizetni.
- M i a jelenlegi stratégia?
a ránk hagyott pozitiv örök
nem vagyok szélsőséges em
- A helyhatósági választá séget, a baloldaliságot tovább
ber, soha nem voltam az. Jól
esik látni, hogyha egy gyűlés sokat nagyon fontosnak tart folytatjuk. Célunk a létbiz
re meghívunk kívülállókat, a juk. Igyekszünk köztisztelet tonság, a gondtalan élet, ami
szimpatizánsok is nagyon jó ben álló jelölteket állítani, nek mindenki számára elér
dolgokat mondanak, s ez op akik megnyerik a dolgozók hetőnek kell lenni.
timizmusra ad okot. A hely bizalmát és képesek tenni a
- Kikkel működik együtt a
Természetesen párt?
hatósági választások előtt fel városért.
kell venni a kapcsolatot a fel minden körzetben nem Ju- Konkrét kapcsolatunk
sőbb vezetéssel, a többi pár dunk jelöltet állítani, de tá nincs, de minden olyan párt
tokkal. Ami a lényeg, a tole mogatjuk azokat a más által tal és szervezettel, amely
állított jelölteket is, akik szimpatizál velünk, szívesen
rancia adott.
- Köszönöm a beszélgetést! szimpatizálnak velünk, s a leülünk tárgyalni.
Az MSZMP képviseleté város érdekét szolgálják.
Köszönöm a beszélgetést!
- Hány tagja van a párt
ben Benkő Károly, a helyi
Rozmán
szervezet titkára válaszolt nak?
kérdéseimre.
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Az országos sajtóban egyre
több a segélykérés, a riport,
melyek mind a véradással
foglalkoznak. Tudjuk sajnos,
hogy Budapesten már műté
tek maradnak el, mert nincs
elég ember, aki a karját nyúj taná, vért juttatna rászoruló
felebarátjának. Nemrég a te
levízióban honatyáink is k i - .
nyilvánították szándékukat a
véradást illetően.
Június 20-21-22-én városi
véradónapok voltai Celldö
mölkön. Ez adta az ötletet,
hogy megkérdezzük dr. Ma
rosfal vy Ferenc főorvos
urat, a Vérellátó vezetőjét
munkájukról, eredményeik
ről.
-Acelldömölki kórházban

Segítsen, hogy segíthessünk!
kórházhoz, s a kemenesaljai
emberekből nem veszett ki az
egymás iránti tisztelet, szere
tet, a másikon való segíteni
akarás szándéka. A másik je
lentős tényező - tán ezzel kel
lett volna kezdenem - a Vö
röskereszt lelkes aktivistái
nak, szervezeteinek évről-év
re megújuló önzetlen szerve
ző munkája.
Továbbá nem szabad meg
feledkeznünk agazdasági, in
tézményi és tanácsi vezetők
ről sem, akik még ma is szívü
gyüknek tekintik a véradás
sikerességét, legalább annyira,mint az általuk vezetett

műtétjéhez 14 palack friss
vérre volt szükség. Ezt is sike
rült biztosítanunk, a beteg
munkatársai vitték el a válla
lat gépkocsiján, a műtét előt
ti napon a szükséges vért.
- Kézenfekvő a kérdés,
hogy a helyileg illetékes vé
rellátó nem tudott vért bizto
sítani?
- Mint említettem, ez egy
nagyon ritka vércsoport, száz
véradó közt lehet egy-kettőt
találni, s Budapesten üyen
rendkívüli szervező munkára
már nem vállalkoznak. Meg
mondták a beteg hozzátarto
zóinak, hogy a beteg lakóhe-

Jelentés a celldömölki vértranszf űziős állomásról

24 éve működik a vértranszfuziós állomás és nagyon jó
hagyományokkal rendelke
zik 1966-ban, amikor meg
alakult a vérellátó, Celldö
mölkön és környékén 600
ember adott vért. 1970-re ez
megháromszorozódott, s az
óta is tartósan ezen a szinten
van a véradók száma. Azt is el
kell mondanom, hogy az ön
kéntes véradómozgalom na
gyon hozzájárult ahhoz, hogy
a városi kórház a? 1970-es
években talpon maradhatott,
annak ellenére, hogy a me
gyeivezetésmindenáron meg
akarta szüntetni.
- Köztudott, hogy országo
sancsökken a véradók száma.
Miben látod annak az alap
ját, hogy nálunk stabil ahelyzet?
- Sok oka lehet. Ragaszko
dás a szülőföldhöz, a saját

üzem, intézmény munkáját.
Erre egy példa: alegutóbbi si
keres véradónapok kereté¬
. ben a legtöbb intézménynél 1
nap
jutalomszabadságot
kaptak a véradók, vagy leg
alább a véradás napját meg
kapták szabadnapként.
- Tudom, hogy a rendkívüli
igényektől és helyzetektől
sem riadnak vissza a véradók
és a vérellátó dolgozói. Tud
nál üyen példát hozni?
- Például a karácsony és
szilveszter közti pihenő idő
szakát is feláldozta minden
ki, amikor a romániai forra
dalom sérültjein kellett segí
teni. Külön szeretnék meg
említeni egy nagyon jellemző
esetet. A MÁV Építési Fő
nökség egyik dolgozójának
aki a nagyon ritka B Rh nega
tív vércsoportba tartozik Budapesten végzendő szív-

lyén szerezzék meg a vért.
- Eszerint Kemenesalja la
kói emberségből jelesre vizs
gáztak, Budapest pedig... In
kább hagyjuk. Tudom, hogy a
legfontosabb a véradás, még
is ejtsünk szót a vértranszfuziós állomás egyéb olyan
munkáiról, amit a külső
szemlélő nem láthat.
- Ide tartozik a véradókról
vett vérkonzervek ellenőrző
vizsgálata különböző beteg
ségekre /Lues, Hepatytis,
AIDS/. A vérkonzervek fel
dolgozása, plazma és^j/öröSj-,
vérsejt koncentrátummá va
ló szétválaásztása. Ez utóbbi
új tevékenységünk, közel fél
milliós ráfordítással sikerült
megteremteni a folyékony és
mélyfagyasztott plazma elő
állításának feltételeit. Mind
ezeken túl mi irányítjuk a
kórház transzfúziós szolgálá-

tát. Továbbá kiterjedt vér
csoport szerológiai gondo
zást végzünk minden egyes
terhes anyánál, szülő nőnél,
újszülöttnél, ide értve a Sár
vár és környéke területet is.
Minden egyes Rh negatív ter
hest és szülő nőt védelemben
részesítünk vércsoport ös
szeférhetetlenség megelőzé
sére. Említettem, hogy a ter
hes anyák, szülő nők, újszü
löttek gondozása a sárvári te
rületre is kiterjed. Ugyanígy
ezen a területen is mi szervez
zük a véradásokat. El kell
mondanom, hogy. Sárvár és
környéke ugyanolyan példa
mutatóan vesz részt a vér
adómozgalomban, mint Ke
menesalja lakossága. Innen is
szeretnék egy példát kiragad
ni. Az egyik Sárvár környéki
községből egy sokszoros vér
adónk súlyos égési sérülést
szenvedett. Több műtétet
hajtottak rajta végre a győri
megyei kórházban. A leg
utóbbi műtétet - melyhez
szintén friss vérre volt szük
ség - csak úgy vállalták Győr
ben, ha véradókat is szerez
nek a hozzátartozók. Szerve
zésünkre a műtét előtti na
pon mikrobusszal 8 csoporta
zonos véradót küldtünk a
győri kórház vértranszfuziós
állomására a beteg falujából.
- Főorvos úr! Optimista
vagy a véradómozgalom jö
vőjét illetően?
- Mindenképpen az va
gyok. Tapasztalataim is azt
igazolják, hogy minél nehe
zebb körülmények között él
ünk, a segítőkészség annál
erősebb lesz az emberekben.
Sok véradótól hallottam az
utóbbi időben, hogy ha kevés
pénz is jut korszerű eszkö
zökre, műszerekre, az egész
ségügyi ellátás fejlesztésére,
legalább vérből ne legyen hi
ány! Ezúton szeretnék még
egyszer is köszönetet monda
ni minden véradónak, min
den Vöröskeresztes aktivis
tának és mindenkinek, aki ál
dozatkészségével, szervező
munkájával biztosította és
biztosítani fogja továbbra isa
betegek gyógyításához nél
külözhetetlen vért.
- Főorvos ur! Köszönöm a
beszélgetést, s kívánok to
vábbi munkátokhoz sok vér
adót, a jelenleginél jobb fel
tételeket, erőt és egészséget!
Rozmán
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Felhívás

Nyilatkozat
Az SZDSZ Celldömölki
Csoportja az alábbi nyilat
kozatot teszi a nyilvánosság
pontos és számunkra fontos
tájékoztatása érdekében:
Az SZDSZ Celldömölki
Csoportja nem kívánja ma
gát képviseltetni közvetle
nül a Celldömölki Tanács
VB. mellett működő L A 
KÁSÜGYI TÁRSADAL
MIBIZOTTSÁG-ban.Abizottság társadalmi szerv,
folyamatosan és régen mű
ködik, olyan alapvető és
részletes információk isme
retében hozza meg döntése
it, melyekkel mi nem ren
delkezhetünk. Tevékenysé
güket vélhetően pontosított
és sokoldalúan átgondolt
szociális szempontok, teljes
erkölcsi és állampolgári fe
lelősséghatározza meg.
E körben politikai pártok
általános célok alapján, ér
demben közvetlenül nem
képviselhetik a köz érdeke
it, csak kizárólag egyéni,
vagy szűk csoport érdeke
ket. Véleményünk szerint a
jelenlegi lakáselosztó rend
szerrel szembeni elégedet

lenség okát, alapvetően
megszüntető, az ország la
kosságának egyébként is
hátrányos helyzetben levő,
folyamatosan elszegénye
dő, ' "rétegeit fokozottan
súlytó, áldatlan és méltat
lan lakáshelyzetet megoldó
generális megoldás illetve
megoldások kimunkálása,
politikai képviselete és tá
mogatása lehet a felada
tunk, így és ebben a formá
ban képviselhetjük eredmé
nyesen, regionálisan és or
szágosan felelős és demok
ratikus parlamenti pártként
azt, amire szegődtünk, a köz
érdekét e téren is.
Kinyüvánítjuk ellenben,
hogy a működési idejében
meghosszabbított mandátumu tanácsi apparátus
munkájáról továbbra is fo
lyamatos és korrekt infor
mációkra tartunk igényt, a
döntések
meghozatala
előtt, hogy élhessünk tör
vény adta lehetőségeinkkel.
Celldömölk,
1990. j ú n i u s i .
SZDSZ Celldömölki
Szervezete

A budapesti Külkereske
delmi Főiskola a közeljövő
ben szeretné Pápán beindíta
ni a levelező képzést - másod
diploma megszerzése céljá
ból - a nemzetközi markeling
szakágazatban.
Az előzetes szervezési fel
adatokellátására aKülkereskedelmi Főiskola a városi TIT
szervezetet kérte fel. Ez a le
vél csupán inf ormatikai jelle
gű. Szeretnénk felmérni a
vállalatok igényét, jelentke
zéscéljából.
A szakosított továbbkép
zést a Főiskola tandíjfizetés
ellenében szervezi meg. A
másfél éves továbbképzés
/előadásokkal, gyakorlatok
kal, kollokviumokkal, állam
vizsgával/ várhatóan szemé
lyenként 25.000,- 30.000,Ft-ba kerül.
A Főiskola Szakosított taozatára előzetesen Pápán a
IT helyiségében /Pápa, Vá-rosi Tanács "B" épület, Fő
u.77 lehet jelentkezni. /írás
ban isJ Határidő: 1990. július
15.
Jelentkezhetnek mindazok
a pénzügyi-, közgazdasági,
kereskedelmi, és műszaki
diplomával
rendelkezők,
akik: - legalább 2 éves folya
matosmunkaviszonnyal ren

f

delkeznek, - oklevelüket a je
lentkezést megelőzően leg
alább 2 évvel korábban sze
rezték, - a végzettség; meg
szerzését a munkaadó igazol
jaA jelentkezők névsorát,
adatait július 20-án továb
bítjuk a budapesti Külkeres
kedelmi Főiskolának, továb
bi információ adás céljából.
A másoddiploma megszer
zését az Európához való fel
zárkózásunk mdokolja. H i 
vatkozhatnánk arra, hogy
1992-ben megvalósul a nyupt-európai gazdasági és poitikai egység, melyhez mi is
szeretnénk kapcsolódni. In
dokolja a másoddiploma
megszerzését az 1995-ös
Bécs-Budapest világkiállítás
megrendezése; továbbá a vegyesvállalatok alapítása is,
mely számos lehetőséget kí
nál városunk, megyénk és a
Dunántúl iparának. Ugyan
akkor feltételezik a nemzet
közi valuta, pénzügyi, keres
kedelmi, közlekedési, jogi és
szabványügyi kérdések ala
pos ismeretet is. Ehhez pedig
afenti szervezett képzési for
ma szakszerű segítséget ad.
Támogatása - minden válla
latnak - erkölcsi kötelessége.

Í

Köztéri emlékműveink Celldömölkön
(a "megröptetett madár" és a szocializmus "sírköve")

Városunk alig több, mint évtizede lépett előrébb a nagykö
zségi rangból, kevés köztéri emlékművel dicsekedhet. Talán
majd jobb időkben, gazdagabb önkormányzat idején e téren.
is gazdagodni fogunk. Most talán nem is baj viszonylagos sze
génységünk. Nincs ledöntenivalónk.
1956 nyarán az akkori nagyközség sem maradt ki azok so
rából, alak mertekés tudtak emléket állítani a nándorfehérvá
ri győzelem 500. évfordulóján. A szerény emlékmű a nagy
ABC előtt megbecsülést érdemel.

lenni ismeretlen katonának, ismeretlennek, idegenben ele
settnek, bármilyen nemzetiségűnek? Az emlékmű talapzatá
ra az évfordulót ünneplők-ünnepeltetők rávésették 1945¬
1975. A vers kérdése és a két évszám tétette fel valakivel az
akkor szentségtörésnek számító kérdést: Mi ez, csak nem a
szocializmus sírköve? Hát...
Megismerve a műszaki adatokat, a két emlékmű helycseré
je nem kivihetetlen. Költségei miatt bizonyára késni fog. Le-.
het, hogy a hasábok kétévszámos talpazatát majd a földbe
süllyesztik az áthelyezők: a turul tartóoszlopán lehet, hogy a
nem egyhangúan odavaló évszámokat egy akkorra már végle
gesített címer fogja eltakarni.

Az egykor országzászlót tartó turulos oszlop ma a ligetben
búvik meg, az elé ültetett fűzfák lassan eltakarják. Valaha ott
állt, ahol most a felszabadulási emlékmű. A községgazdálko
Örülnénk, ha ebben a kérdésben olvasóink eljuttatnák la
dás segítségével az akkor épülő székház munkatársai egy nap
alatt "megrÖptették" Ne haragudjunk érte, elég szakszerűen punkhoz véleményüket.
helyezték át, lényegében megmentették Igaz, rávéstek négy
Léránt Ferenc
dátumot: 1514., 1848., 1919., 1945. Sokaktól hallani az
igényt, kerüljön vissza a régi helyére. A zászlórúd tartószerke W
KULTŰRÁLIS HÍRADÓ 1990. NYÁR
zete is majdnem ép az oszlop hátoldalán. Ünnepeinken miért
ne tarthatná nemzeti zászlónkat.
A városi könyvtár július 15-ig leltároz, ezután szeretettel
A turul helyére került felszabadulási emlékmű egy korábbi
várja látogatóit.
A Kemenesaljái Művelődési Központban július 13-tól
szocreál akármit váltott fel, felfelé szélesedő, egyre magasabb
30-ig
látható Döbrentei Zoltán celli származású festőmű
három hasábja az addig eltelt három évtized jelképisége kí
vész
kiállítása.
vánt lenni. Ha ez a jelképiség - szerencsére - nem is közérthető;
Július 14-én ismét Dépêche Mode disco lesz. A számítóa különös obeliszk szép, azóta halott alkotója gonddal formál
gépes tábor első turnusa július 10-túl 20-ig, a második jú
ta meg, nemes egyszerűségéhez csak a talpazat nem illik. Az
lius 24-től augusztus 3-ig fogadja az érdeklődőket.
zal már avatásakor is gond volt. Az emlékmű avatásán RozsA celli művelődési ház egyébként július 30-tól augusztus
gyesztvenszkij Rekviem című költeménye hangzott el, a szív
20-ig tart nyári szünetet.
bemarkoló költemény "számonkéri" a kószáitól, akart-e sírja
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A most zárult tanév végén
kapták meg az iskolák az ok
tatásügyi kormányzattól, az
érintett egyházközségek lel
készei egyházi feletteseiktől
a körlevelet arról a várhatóvárt változásról, hogy a hit és
erkölcstan jskolai tantárgy
ként való oktatása újra lehet
séges lesz. A szükséges tenni
valók megtételére igen kevés
volt az idő, s közben országos
politikai vita-álvita is kere
kedett a kérdés körül a legkü
lönbözőbb fórumokon.
Megkérdezve több, az isko
lavezetésben dolgozó peda
gógust és több lelkészt is,
most csak a jelenlegi helyzet
felvázolására vállalkozha
tunk a mi szűkebb pátriánk
területén.
Örömmel
állapíthatjuk
meg, hogy az együttműködé
si szándék az iskolák és az
egyházak részéről többnyire
őszinte. A nehézségeket nem
elvi nézeteltérések, hanem a
gyakorlati megoldás miként
jei okozzák. Az iskolai óra
rendbe - főként, ha az adott
felekezethitoktatásárakevés
a jelentkező, nem könnyű beülesztení mondjuk 2. vagy 3.
óraként a hittant. A hitokta
tók száma sem mindenütt
Etikai fogalom, erkölcsi
érték, amely nem devalváló
dik inflációs világunkban
sem. SŐt! Megritkultak,
azok, akik ezt a tulajdonsá
got magukénak mondhat
ják. Bizony a hűség nehéz,
"talpig nehéz" páncél, és
hogy óvni tud-ea forgatható
köpönyegek világában, az
kérdéses.
Olyan emberré" szeretnék
írni, aki nem cserélt köpö
nyeget. 60 éve született.
Alapítványi
Ösztöndíjjal
kezd te az akkor még 8 osztá
lyos gimnáziumban tanul
mányait Szombathelyen a
premontreieknél. Négy év
után a kőszegi tanítóképző
ben folytatta. Érettségi és
tanítói képesítő vizsga 18
évesen, gyakorlóév Rábakethelyen. Katonaság, sza
kaszvezetőségig viszi, a "ki
tüntetés" fénykép az ezre
dzászló előtt. 1953-tól kul
túrotthon vezető Egyházashetyén, sportszervezés. Ma
ga is sportol: asztalitenisz,

A hitoktatásról -1990 nyarán
elegendő ma arra, hogy óra
rendi kötöttségek mellett a
lehetséges
időpontokban
minden feladatot könnyen
elláthasson. Dehát ilyenfajta
gyakorlati
nehézségekre
több, mint négy évtizednyi
"kihagyás" után számítani le
hetett.
Örvendetes az, hogy az or
szágosan bonyolódó polémi
ától eltérő "mifelénk" nincse
nek a kákán is csomót kere
sők.
Lelkészek és pedagógusok
egyetértenek abban, hogy a
vallásos ihletésű kultúra fon
tos és elidegeníthetetlen ré
sze a teljes emberi kultúrá
nak, értékei nemcsak esztéti
kai példák, hanem erkölcsi
princípiumok hordozói is.
Még a marxistának mon
dott vüágnézet hívei is belát
ják, hogy ennek az ideológiá
nak legfőbb gyengéje az er
kölcsiem kimunkálatlansága
volt. Az ú.n. marxista etika
mellőzve - a görögöktől Kan
tig, természetesen beleértve
az egyházatyákat és a refor
mátorokat is - minden koráb
bi etikai tanítást, azt hirdet atlétika, kerékpár, röplab
da; fociból játékvezetői jo
gosítvány. Itt talál élete pár
jára, aki kezdetben csak a
sportban volt "múzsája", s
maradtak egymás hűséges
társai a forgatagos időkben
is. 1955-ben Bobán az álta
lános iskola igazgatója, belekezdamagyar-történelem

magát, de belső késztetéseit
sokban alakítja, sokban meg
határozza a külső késztetés, a
te, hogy az erkölcs osztály nevelés, a környezet adta pél
érdekeken alapuló, pártosan da. S hogy ebben csak pozitív
irányított közvélemény nor többlet várható a jól végzett
marendszere. Pedagógiájá hitoktatástól, abban bízha
nak embereszménye, a sokol tunk. Bíznak benne - felelős
dalúan képzett szocialista ségük tudatában - a hitokta
ember legfőbb erkölcsi is tók is. '
mérve pedig aközösségért fe
Erre "mifelénk" senki nem
lelősséget érző, vállaló egyén;
akarja az egyén szabad
ezt a kritériumot tekintve lé
ságjogait sérteni, senkit aka
nyegében nem különbözik a
rata ellenére bármire kény
valláserkölcs eszményképé
szeríteni, lelkiismereti dön
től. A Tízparancsolat érvé
tése miatt mástól megkülön
nyességét pedig értelmes em
böztetni. Nem kell tartani
ber sohasem vitathatta. A pe
meglévő osztályközösségek
dagógusok, az igazi pedagó
megbontásától sem. És na
gusok természetesen eddig is
gyon bízunk abban, hogy a
jó erkölcsökre neveltek, he
hittant tanulók és nem tanu
lyes életvitel kialakítására
lók, valamint a különböző fe
ösztönöztek.Hogy társadal
lekezetekhez tartozók "más
munk - s benne a fiatal kor
sága" nem oszt meg, a külön
osztályok - erkölcsi szintje
bözőségben az egészet gazda
ma sok-sok kívánnivalót
gítja. A felekezeti ellentétek
hagy maga után, abban bizo
nek a művelt Európában
nyára szerepe van a hitek
többnyire vége, a hívők
megingásának és a valláser
ugyanabban az Istenben hisz
kölcsi nevelés háttérbe szo
nek, a felekezetek sem az el
rulásának is. Senki nem akar
téréseket keresik, hanem az
azonban egyenlőségjelet ten
"egyházhoz" tartozás lehető
ni ateizmus-materializmus
ségeit.
és erkölcstelenség közé. Er
kölcsössé vagy erkölcstelen
Leránt Ferenc
né végül az ember maga teszi

nyíló ablakokból gyakran
szűrődik ki fény éjszaka is; s
még olyankor is, amikor vi
dám baráti társaság szorong
a kis lakásban, szakmai vi
ták folynak. Itt kezdődik a
22 éves igazgatói pálya is.
Az akkor még sorszámmal
jelölt iskolák közül azt, amit
vezet, sokáig a szülők az

ELVHŰSÉG
szak elvégzésébe. 1957-től
városi tanulmányi felügyelő
11 évig. Nem is könnyű ak
koriban becsületesen élni a
kicsike hatalommal, úgy,
hogy később se, ma se kell
jen miatta szégyenkezni.
Nem gazdagodott meg; sze
rény lakás, nagyon földszin
ten, az ablakpárkány térd
magasságban, és kétütemű
ek az országjárásra: a Tra
bant azország háromötödét,
a Wartburg a maradék két
ötödét járta meg. Sport és
sok munka. Az alacsonyan

díjnyertes tanulmányokat
ír, alkotó pedagógus, 1976ban doktorál. A disszertáció
témája is időszerű. A köz
igazgatás és a népképviselet
fejlődése és ellentmondásai
a celldömölki járásban /a
sokszor megcsorbított, de
mindig működni akaró de
mokratizmus
helyzetét
vizsgálta az utóbbi évszá
zadban/.

Az ezredzászló előtti
fénykép mellé gyűltek k i 
igazgatóról elnevezve emle tüntetések, amikkel ma nem
getik. Véget vet ennek a fe illik dicsekedni, de amelye
lesleges "személyi kultusz kért akkor volt, aki becsü
nak", elsőként "szerez ne lettel, értéket adóan dolgo
vet" egy celli általános isko zott meg. Bizonyíthatják a
lának, nagy fizikusunk ne szülők és a gyerekek százai,
vét veszi fel az iskola. Fel akik ebből az iskolából in
adat: megteremteni az Eöt dultak. Könnyű rájönnie,
vös-szellemet, küzdeni a kö kedves Olvasó dr. Oszkó
zépszerűség ellen, megvaló Zoltánról szól ez az írás.
sítani az igazi tehetséggon Most megy nyugdíjba. Úgy
dozást. Közben helyt kell tudjuk, még segít az új tanév
állni társadalmi funkciók indításában.Kívánjuk, te
ban is, a TIT-ben, a Keme gye úgy, hogy szeretettel
nesaljái Intéző Bizottság emlékezzenek rá.
ban. És önmagát is művelni;
L.F.
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Néhány éve lakik Dukában
az író,* vidékünket választva
életterének Kisközségi vilá
ga nem elzárkózás, inkább el
mélyült bentélés a minden
napi hazai világunkban. A l 
kotni jött Berzsenyi szülő
földjére, fővárost hagyva,
nem idegenül, ragaszkodásul
inkább a kemenesi tájhoz. Új
könyve már itt született, a
ROZSDA ŐSZ című. Kérdé
seimet ezzel kapcsolatban te
szem fel.
Ez már kicsit Duka gyü
mölcse? Teljes egészében.
Úgynevezett "nemzedéki no
velláim " után a hetvenes évek
közepén a tényirodalom, a
dokumentetiv próza szépiro
dalmi formái kezdtek érde
kelni. Úgy is mondhatnám:
felfedeztem, hogy minden
írói kitalációnál fantáziadú
sabb az elhallgatott valóság.
/Maga az megérdemelné a
"regény regényét", ahogy
utána eredtem bujkáló doku
mentumoknak, elfeledve élő
történelmi személyiségek
nek/ Ennek első gyümölcse
lettaz 1981-ben ésl984-ben,
összesen 142 ezer példány
ban megjelent és elfogyott
Kompország katonái című
regényem. De dossziéimtól,
újságkivágásoktól már nem
fértem el sem pesti kis szo
bámban, sem kisoroszi vá
lyogházamban. Itt Dukában,
egy félreeső udvari szobában
Németh Gyuszi szabott ne
kem egy - az irattartóim mé
retéhez szabott - polcrend
szert, végre rendszerezni
tudtam
nyersanyagaimat,
másfél évtized "hordalékát".
Tudom, hogy mit hol találok,
s ez kivételes öröm. így az
ember a gondolat sebességé
nek ritmusában találja meg a
keresett anyagot, adatot. így
lehet, hogy a Rozsda őszt ta
valyősszel írtam, s idén már
ciusban már az olvasó kezé
ben lehetett.
A Dukai Takács család
háza milyen otthonnak és al
kotó fészeknek bizonyul szá
modra, gondjaid sokasod
tak a felújítás teendőivel?
Korán nősültem, nehéz
anyagi és lakáskörülmények
között és közé. Valamiféle lá
zadás volt ez /is/ a hatvanas
években: kényszerítse ki a
szeretet, a szövetség és a lét
rehívott életek ténye lehető
ségeinket. /Nem
kény
szerítette kiy A gyerekek, a
könyvek, a pondok szaporod
tak, a felelősség nőtt, hiszen ami akkor csodának számí
tott 19 éves koromban írt há
rom novellámmal mutatott

"Meneküljetek a fénybe"
Interjú Simonffy Andrással

be az Új írás, de azóta valami
féle felsőbb intésre mellőzött
majdnem három évig. Már
kötetem volt, amikor végre
"egyéni levelezőként" felvé
telt nyerhettem az egyetem
re. Váci Mihály nyúlt a hó
nom alá. ö akkoriban szinte
mániákusan szervezte a vidé
ki író-olvasó találkozókat, én
pedig boldogan ismerkedtem
még élő klasszikusainkkal
ezeken a háromnapos por
tyázásokon. És persze az or
szággal. A "konszolidáció" a
Nagykörúton belül rekedt.
Láttam a lepusztult irodal
mi-nemzeti emlékhelyeket,
Pusztaszert, gazverte düle
dező kegyhelyeket, kifosz
tott sírboltokat, eliszonyod
va éreztem meg egy Ka
zinczy, Berzsenyi Vörösmarthy-kúria, Szendrei-ma¬
jor, Széchenyi-kastély láttán
egy eltiport nemzeti tudat
önbecsülésének teljes hiá
nyát, teljes érdektelenségét.
Talán innen a majdani dukai
szándék csírája. Gondjaim
sokasodtak e a dukai vállalás
sal? Annyira, hogy eleddig
mintha nem is lettek volna.
Többször írtál a faluról,
kijársz a temetőbe is Dukai
Takách Judit kriptájához,
milyen közegben élsz?
A kripta borzalmas, feltört
állapotban volt, az első te
remben lévő 21 koporsó fede
lei lefeszítve, sárguló csontok
és ruhafoszlányok.. A kripta
tetejét a szélvihar feltépte, a
koporsók között tócsák, dohés salétromszag. Dukai Ta
kách Judit valahol a "föld
ház" /a kripta boltíve tető
ként domborodik ki a régi te
mető síkjából/ középen lehet,
de három-három sor koporsó
letétele után a megtelt sza
kaszt lezárták, így ő békében
nyugszik. Sok már a halot
tam, szerteszórva az ország
ban, a Felvidéken, Erdély
ben. Mindenszentekkor itt
gyújtok gyertyákat értük, s
ha beszélgetni vágyom velük,
oda, a kriptával szemközti
padra ülök le egy csendes
órára.
Elzárkózva élsz-e e vidékiség lakja-e lelkedet, a
nagy előd Niklája-e neked
Duka?
Újabban megtisztelő ha
sonlatokkal illetnek. Egy, a
vasi "kastélyprogram" iránt
érdeklődő moszkvai irodalmi
folyóirat ukrán főszerkesz
tője éppen most hozta el két

évvel ezelőtti vasi látogatásá
ról írott 40-50 gépelt oldalnyi
útirajzát,
ebben Dukát
/Tolsztojra utalva/ Jasznaja
Poljanának nevezi. Most
Berzsenyi Niklájához hason
lítod.. Lehet, hogy van ben
nem tolsztojiánus vonás, s ta
lán Dukai Takách Judit ked
ves-bánatos tiszta lírájára is
sópora, Berzsenyi, illetve a
máig páratlan Berzsenyi je
lenség okán lettem figyelmes
és érzékeny. Amikor Göncz
Árpád először itt járt, azt
kérdezte, nem zavar-e, hogy
a Nagy Előd nyomdokain ke
verem itt a maltert.
Mert ő Berzsenyit tartja a
magyar költészet egészéből a
legtöbbre. Akkor valami
olyasmit válaszoltam, hogy
ez a ház nem az enyém, nem is
a magyar államé, én emberi

szág a miénk, de a főváros
mégis csak messze \an,
mindez hogyan viselhető el?
Két évvel ezelőtt beköltö
zött hozzám ide a telefon, s
bár dr. Bors Zoltán azt nyilat
kozta az említett ukrán-orosz
főszerkesztőnek, hogy Vas
megyében minden faluból
hívni lehet a vüág bármely
városát., nos, innen üzenem,
hogy a szándék szép, de a va
lóság más, a megye kéthar
mada még. mindig egy- és há
romjegyű dugdosós helyi te¬
lefonközpontokra van utalva.
E múzeális technika ellenére
- hála a celli kisasszonyok
nak, ha tehetik - hamarosan
kapcsolnak ide minden elér
hető bel- és külföldi számot.
Mindemellett ma már fordít
va tenném fel a kérdést: ho
gyan viselem el, hogy Buda-

András dukai otthonában
pest elérte Dukát? Mit mond
hatnék? Egyre vidámabban,
egyre nehezebben.
Úgy tudjuk, hogy az őszön
"beköltözik" a házba Dukai
Takách Judit szelleme. Ho
gyan alakul az emlékszoba?
Az emlékszoba, amelyet
több kis részre szétfalazva
örököltem, csontig beázva
/nagy egészében készen áll.
Dukai Takách Judit második
házasságából származó ere
deti bútorai /Napóleon kora
beli ampirparnitúrája, szülőés halálos agyával, fia néhány
bútordarabja/ahelyükön áll
nak, a tárlók berendezve,
igaz, hogy a gyűjtött anyag
töredéke fér csak el bennük.
Most a szomszédos kiállító
terem berendezésén dolgo
zom, ahol Duka múltját és je
lenét villantjuk majd fel,
"Villantjuk", írom fennséges
többesben... El kell hát mon
A világ és az ország zaja danom, hogy a magam erején
behallik-e hozzád. Kis or- és eltökélt szándékán kívül -

múlandóságom okán csak tű
nő átmenet lehetek itt, jó né
hány évtizednyi átmenet a
ház már eddig is több mint
kétszáz éves történetében. Ez
a kúria a magyar irodalomé,
fészke, menhelye, ponteciális központjainak egyike - és
ezt az egyre gyakrabban
visszalátogató volt tulajdo
nosok leszármazottai is hálá
san megértik. E század végén
a fővárost csak az emberi lus
tasáp vagy félénkség teszi tá
volsággá. Autóval két óra,
busszal-vonattal több, de ott
olvasni is lehet. A "vidékiséggel" az utóbbi években inkább
Budapesten találkoztam. Ma
már Budapest számomra balkanizálódott provincia._Csodálom azokat, akik innen oda
csörtetnek. Az agresszió, a
káosz, az anarchia összes je
lével terhelt már az a vissz
fény.
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Bejártam a harmad-vilá
got. Számomra a táj harmo
nikus egységet jelent a tájban
élő emberrel. Berzsenyi sorai
azért, zseniálisak: "Megállok
még egyszer, s reád visszané
zek. /Ti kékellő halomok!
gyönyörű vidékek!/ Vegyétek
bús könnyemet." KekellŐ
halmok világszerte vannak. A
visszapillantó, búcsúzó te
kintet teszi őket elevenné,
tájjá, szülőföldé. Egyet
lenné. Nikiára költözik 1804ben Kemenessömjénből. Ma
ezt a távolságot a Berzsenyi
túrán a gyerekcsapat is há
rom-négy nap alatt gyalog
megteszi. Eza versbéli pillan
tás mégis az örökre elszaka
dásé, valami vissza nem hoz
ható múlik el vele. A Ság, a
Somló, a Táj egyszeri csodája
a maga nemében páratlan. Ez
a gyönyörű vidék engem /a
végzettségem szerint olasz
szakos tanár/ Toscanára em
lékeztet, egy lehetséges má
sik életemre, egy szerelemre,
saját búcsúzó tekintetemre.
Firenzében miden készen
várt: állás, lakás, gyengédség
- csak talán a szabadság nem.
Jó lenne Káld példáját látni
Kemenesalja településein:
nem vártak állami kegyado
mányokra, először "össze
dobtak" a copf stílusú patika
Mi jót és rosszat látsz a épületének rendbetételére
kemenesi tájon, az író tekin valót, aztán megújúlt a temp
lom, mára ragyog az egész
tete mire vetődik?
község. Szellemi erő nélkül
néhány barátom segítőkész
jószándékától eltekintve - so
ha semmiféle segítséget nem
kaptam mindehhez. Mit kezd
itt majd "az író", néztek, mint
egy határa fektetett cserebo
garat. Nem tudok előző,
"pártállami" vezető beosztá
saimról: kirakatrendező, k i 
állításszervező, dekorációs
asztalos, kőmíves segédmun
kás, színházi világosító... Itt
minden hasznomra vált. Szá
sát, a pontos és értő beszá
molót író főszerkesztőt mos
tani kétórás interjúja végén
én kérdettem meg: hogyan
látjaŐ, mi történt itt járta óta,
két év alatt? Szellemesen /és
azonnal/ válaszolt: "Akkor
egy romos írót láttam a ro
mok között, most kiegyensú
lyozott alkotófogad otthoná
ban. Már értem, hogy miért
mondtad akkor: Arról van itt
szó, hogy eljegyeztem Dukai
Takách Juditot, ezt a kéksze
mű, fekete hajú, gyönyörű
lányt. Hiszen 195 eve szüle
tett, s több mint 150 éve ha
lott... "Közben egy francia
sanzon erejével szóltak Lukácsy Kata által megzenésí
tett és előadott dalai a mag
nóról. Judit meg behozta a
kávét, és mosolygott...

VASI JÓZSEF
Zivatar
Szeszélyes asszony a szép nyári ég.
Nevet a napból a sugárözön.
Reszket a lángban a messzi mező,
ráncokat aszal a földbe a hő
s izzadva lépdel, ki gyöjteni jön.
Forró a nyár, mint az új szerelem.
Pokolkemence a rét, a határ.
Szédülve baktat a vén gyalogút
az aszott zöldben, ha messzire fut,
s bujtatott fészkén liheg a madár.
Nagyon kívántam egy árnytele fát..
Szürke lett hirtelen a levegő.
Kisebbre vette a fényét a nap.
Fölébem borult egy ködlő kalap
s bokrok alá futott gyorsan a hő.
Hajlongni kezdtek ott messze a fák.
Népes lett rögtön az égbeli út.
Menny is, a föld is csak futni akar.
Korbácsol, hajt mindent a zivatar,
s viszik a felhők a barna batyut.
Kibomlik. Szakad a langyos eső.
Gyöngyöket pattant a rét üvegén.
Tépi a villám a rongyos eget.
El kéne bújni a csőszház megett...
... a napból már újra zuhog a fény...
Celldömölk, 1990.

anyagiak sincsenek. S ha
szellem van, minden megte
remtődik. Addig - bárhogy is
tartja rendben valaki a maga
portáját.haaszemetetakerítésen túl "közös szemétbe"
dobja, a gondozatlan, gazdá
ja sincs senki földjére /vagy a
szomszéd telkére/. Két éve
Dukán kitettünk két fóliazsá
kos szemétgyűjtőt. Kezdet
ben ellopták a zsákokat. Az
tán felhasították oldalukat.
Egy év múltán már kezdtek
sértetlenül megtelni. Kezelni
már nem akad ember, de ha
megteltek, tűzre hajítom, ki
rakom az új zsákot. Kiröhögtek,hogya pesti író szemetes
nek jött ide talán, de talán in
nen és így majd el lehet jutni
odáig, hogy a táj, s benne em
berek kisközösségei újra kö
zös gondolatot is jelentenek
majd. S akkor - talán, ahogy a
vasfüggöny elpárolgott nagy
hirtelen közelünkből - ez a
szűkebb-tágabb tájegység is
irányítja
/ráirányíthatja/
majd zsalugátereit a barát
sággal közeledő nagyvilágra.
Hiszen a Szajki tavaknál hol
landok, nyugatnémetek sáto
roznak, osztrák kerékpárosés lovastúrák húznak át a fal
vakon, a "falusi turizmus"
mégis ismeretlen fogalom
Vazsban /Kemenesalján is/.
Meg kellene érteni: a kapir
gáló csirkékre, a disznótoro
sokra, a szüretekre is vevő a
romantikára éhes, túlcivili

zált nyugati ember. Hallgatag
tájakat lát, visszahúzódó,
csak kérdezősködésre meg
nyíló embereket, nem tud
hatja, hogy a porták harma
dában mar Dukában is ott a
kétkazettás magnó, a színes
tévé, a hűtőláda, egyre in
kább a komfortos fürdőszo
ba. Tisztaság, rendezettség és
infrastruktúra kellene, nem
lokálok, bárok, valutakihúzó
praktikák, csak búvó zártság
helyett az önmagára ismerő
nyitott szívélyesség, előítéle
tek nélküli vállalkozókész
ség,. Ez a derűs emberi táj
környezetromboló ipartele
pítések nélkül is gazdagodó
kivirágzó vonzáskörzete le
hetne hazánknak.
Kedves András! Nincs
morgolódás, kihagyás, gyükolódás, talán van tűz, ha
nem is mindig szent, köszö
nöm az interjút, új könyve
det, azzal a szándékkal,
ahogy azt ifjúságunknak,
mindannyiunknak ajánlod:
"MENEKÜLJETEK
A
FÉNYBE."
Dala József
Simonffy András legújabb
kötete, a ROZSDA ÓSZ, az
1956-os eseményekről, for
radalomról szól. Megjelent a
MAGVETŐ
KÖNYVKI
ADÓ gondozásában, 1990ben.

EGYHÁZI HÍREK
Pünkösd vasárnapján a római katolikus templomban már
gondolkodó, hitüket maguk megválasztó és vállaló fiatalok
keresztelkedtek meg, voltak elsőáldozók.
Hosszú évtizedek után az úrnapi körmenetet - mint ország
szerte - a hagyományos útvonalán szervezték meg a katoliku
sok, a fiatalok részvétele itt is jelentős volt.
Vönöckön a fiatal lelkész-házaspár gondozó-irányító és a
Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség önkénteseinek lelkes
közreműködő tevékenységével már másodéve táboroztatnak
embertársi szeretetre szorulókat: két turnusban mozgássérületeket /lapzártakor még az első turnus működik/ majd va
kokat fogadnak. Az ingerszegény környezetből rövid időre
kiszabadulóknak élmény ez a néhány nap, akik segítik őket
felvértezhetik magukat az igazi felebaráti szeretet gyakorla
tával, és - kritika nélkül - tanulhatnak emberi tűrőképességet.
A lelki vigasznak is van itt helye bőven.
Augusztus 12-én vasárnap négy évtizedes elfeledtetéséből
támad fel újra a Nagyboldogasszony napi búcsú. A 10 órai
szentmisét a szent Benedek-rend pannonhalmi főapátja ce
lebrálja. A nyári búcsúk évadján a hívő emberek bizonyára
nem feledik, hogy a bocsánatszerű búcsú az Űr asztalánál kez
dődik, otthon a család fehér asztalánál folytatódik.
L.F.
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Kemenesalja mezőgazdaságának fejlődéséért!
Kemenesalja mezőgazdasági sepciális helyzetben van. Ne
héz lenne általában beszélni róla, hisz a tsz~ek talajadottságai
és termelési szerkezeteik nem azonosak. A térség "felázásá
ra" jók a lehetőségek, hisz szövetkezeteink valamivel az átla
gon felül vannak. Hozzá kell tenni, hogy kivételek is akadnak.
Ahhoz, hogy az érdekeltséget meg lehessen teremteni,
olyan tulajdonosítási rendszert kell felállítani, mely nem
egyesek felemelkedését és nagyobb mértékű tulajdonrészhez.
jutását eredményezi. Ezen rendszer felállításánál törekedni
kell az egykori kárvallottak rehabüitálására, kártalanítására.
Azaktiv tsz dolgozók körében olyan tula jdonosítást kell létre
hozni, hogy az idősebb és középkorosztályú rétegek mellett a
fiatal fizikai és értelmiségi dolgozókat is megfelelő tulajdon
részhez juttassuk.
Amíg ezt nem tesszük tisztába, addig nem várhatunk el dol
gozóinktól precíz, megfelelő munkát.
A következőkben lehetőséget kell adni a dolgozóknak, hogy
saját maguk dönthessenek arról, milyen módon kivánjákfolytatni munkájukat. Meg kívánom jegyezni, hogy a nagyüzemi
termelésre is szükség van, hisz a növénytermesztés és ezen
belül a gabonatermesztés ilyen módon gazdaságosabban meg
oldható. Ez nem jelenti azt, hogy a "mammut-tsz-ekről" - me
lyek több faluból állnak - ne válhassanak le részegységek, üze

TESTVÉRVÁROSUNK
-SZÁSZVÁROS
Asokatígérő romániai forradalom idején
lépett testvérmegyéi kapcsolatba Vas me
gye és az erdélyi Hunyad megye. Akkor a
kapcsolatteremtés segítségnyújtással kezdődött,akapcsolatazótaisfennáll;acelldömölkiek a zeneiskola kamaratermében gyö
nyörködhettek a Hunyad megyei Fazekas
Tibor gráfücáiban. Hunyad megyében a ma
gyarság számaránya nem jelentős /1940ben a II. bécsi döntés is meghagy ta Románi
ának /. A kislétszámú magyarság így elke
rülhette a márciusi atrocitásokat is. Janu
árban ott még teljesen zavaros, vészterhes
idők voltak, nálunk még csak szerveződtek
az új politikai erők. Jószándékkal, az eddi
ginél tartalmasabb kapcsolatteremtésre ké
szülve kerestük mindkét oldalán a határnak
a most már igazi testvériség lehetőségeit. Az
új önkormányzat feladata lesz szeptember
30-a után meghatározni, milyen valós lehe
tőségeket adhat ez a kapcsolat. Tájékoz
tatásul csak annyit, hogy Szászváros az Ár
pád-kor végén keletkezett, szászországi né
met telepesek hozták létre, tagja volt az er
délyi fejedelemség idején az Universitas
Saxorumnak. Magyar lakossága mindig ki
sebbségben volt, ma már a németajkúak is
kevesebben vannak, de ez a dél-erdélyi vá
roska évszázadokon át példája volt a külön
böző nyelvűek együttélésének.
L.F.

ml

megységek, amennyiben az ottani dolgozók úgy látják, hogy
külön gazdaságosabban tudnak termelni.
Lehetőséget és egyenjogúságot kell teremteni a magánszek
tor részére, hisz várható ezen termelési forma elszaporodása
is. Mezőgazdaságunk fellendítésére nagy szükség van, kenyér
mindig kell az asztalra.
Ahhoz, hogy ezt a kenyeret megtermelhessük, jó közérzetet
kell teremteni a dolgozók között, támogatni kell háztáji gaz
daságaikat éselkellérnünkazt, hogy jövedelmeik az ország 19
megyéje közül ne a 18. legyen.
Valóban demokratikus választásokon választott, igazi me
nedzser típusú vezetőket a szövetkezetek élére, melyek felis
merik és kihasználják területük és dolgozóik adottságait és
képességeit.
A gazdasági munka mellett nagy és felelősségteljes tevé
kenység hárul mindenkire környezetünk megóvása érdeké
ben.
Országgyűlési képviselőnk ebben a kérdéskörben is felké
szülten állt munkába. Elhivatottságot érez a vidék, a magyar
falu sorsának jobbításáért. A cél nemes, a munka nehéz, de ez
a kötelességünk;
MDF Celldömölki Szervezete

Mattioni Eszter kiállítása

Igazi öröm számunkra, hogy a Ke
menesaljái Művelődési Központ
most mar évek óta az évad zárása
előtt egy-egy rangos kiállítással lepi
meg a művészetek kedvelőit. Tavaly
ilyenkor
Szerváüusz-plasztikák,
most Mattioni Eszter életművének
műfaji és technikai gazdagsága
nyújtott maradandó élményt.
Mattioni Eszter 88 éves, Szek
szárdon született, édesapja az akkor
még a Monarchiához tartozó itáliai
Goriziából jött a selyemhernyó-te
nyésztés szakembereként. Az apa
nem akárkit vett feleségül; a mű
vésznőanyai nagyanyja ugyanis aza
Sass Erzsébet volt, akinek örök em
léket állított a Négyökrös szekér cí
műkölteményében Petőfi.ővoltErzsike, akivel csillagot választott a
költő.
Az itáliai eredet, a pannóniai szü
lőföld, a nagy költő szeretettel őr
zött emléke a családban bizonyára
segítette a művészi elhivatottság ki
teljesedését. A Képzőművészeti Fő
iskolán Rudnay volt a mestere, mű
vészi útján Aba-Novák, Szőnyi az
első példaképek, ő volt a Szinyei
Társaság egyetlen nőtagja. Sikerül
visszatérnieltáliábais. Jolenne tud
ni, vajon a római késő császárkor ki
finomodott mozaikművészete-e az
ihlető az 1940-es évektől egyre mű
vészibb tökéletességre csiszolt tech
nikai műfajához a "hímes-kövek
hez". A csiszolt nemes-kövek, már
ványok mellett a természet legegy
szerűbb kövei is kompozíciós ténye
zői ezeknek a modern mozaikoknak.
Nem kényszerülnek már a bizánci

kánonok szerint szigorú geometriai
alakzatokba, a kő természetes rej
tett tisztaságú rajzolata, színár
nyalatjátéka, erezete organikus ré
sze az egész műnek. Kedves tárlatlá
togató, ha a sok monumentális Mattioní-kompoziciót nem is keresheti
fel, "tévedjen be" egyszer Pesten, a
Rákóczi úton a Rokus-kórház ká
polnájába. Ott találkozhat talán a
legszebb hímes-kövekkel. Hímesek
kel, mert ékesek, mint a lepke szár
nya vagy a legfinomabb hímzés, de
kőből hímezve.
A július 6-án zárult celli tárlat
másik nagy élményt adó része a Ke
resztút tizennégy stációja. A
nyersszínű alapon csak barnaval-fehérrel alkotott, színtelenül is élet
színű sorozat remekmű. Az örök, a
vallás-szentesítette műfaj ezúttal a
via dolorosa, fájdalmas út Krisztu
sát nagyonis emberként mutatja
meg, a kevésalakú kompozíciók
egész emberi világú nk viszonylatait
sűrítik magukba. Itt Ember, Hata
lom, Hivatal, Részvét, Szánalom,
Barbárság, Fájdalom alkotják a
szívbemarkoló misztériumdráma
"színlapját".
A művésznő eleven színű, derűt és
tragikus méltóságot egyaránt vá
szonra vívŐ festményei is élményt
nyújtóak, megerősítenek abban a
hitben, hogy Baranyában vagy Nóg
rádban, mindenütt, ahol magyarok
élnek, emberi élet lehetséges.
Köszönjük az élményt Mattioni
Eszternek is, a kiállítás szervezői
nek is.
L.F.
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Mátyás könyvtára: a Bibliotheca Corviniana

Az írás, amelynek első
részét Júniusi számunkban
közöltük, a Berzsenyi Dá
niel Asztaltársaság egy ko
rábbi ülésén elhangzott
előadás szövege.
A király kulturális gesztu
saiban is remek taktikusnak
bizonyult. Korán felismerte,
hogy a művészet nem csupán
élvezetek forrása, hanem a
hatalom legnemesebb kifeje
zője, mi több: az ország dicső
ségének és európai egyenran
gúságának biztosítéka. E po
litikus indítékú mecenatúra
sokpénzt vont el az államház
tartástól: voltak évek, amikor
az 500-700 ezer aranyforint
nyi jövedelemből a király
csaknem százezret áldozott
kulturális célokra, építkezé
sekre vagy vüághírű könyv
tárának fejlesztésére. A kultőrális költségek egy részét
minden bizonnyal a magán
vagyonától biztosította a
költségvetési források mel
lett.
Az igazi kiteljesedés még
csak a nyolcvanas évek máso
dik felében indult meg. Az
utolsó években Firenzében
20-30 másoló dolgozott Má
tyás számára, s Budán is mű
ködött mintegy 30 emberrel
egy másolásra és kötésre be
rendezett műhely. Az uralko
dó halálakor 1500-1600 le
hetett a kódexek száma, amit
még 300-400 ősnyomtat
vány egészített ki, melyek el
sősorban lemásolás céljából
kerültek a könyvtárba. Öszszességében 1800-2000 kö
tet tartozhatott az állomány
ba a könyvtár fejlődésének
csúcspontján. A kötetek szá
ma azonban önmagában még
keveset mond, mert a bennük
lévő műveknek a mennyisége
a lényeges. Egy kódex pedig
igen sokszor több műveknek
a mennyisége a lényeges. Egy
kódex pedig igen sokszor
több művet is tartalmazott,
ráadásul különböző szerzők
től. Ha minden fellelhető
adatot gondosan elemzünk,
akkor a királyi könyvtár állo
mányát 1490 körül 4-5000
műre becsülhetjük.
A nagy könyvtárat Mátyás
nem tekintette csupán a saját

céljait kielégítő gyűjtemény
nek, hanem közintézményenk. A könyvtárat udvará
nak tagjai is használhatták, s
a budaszentlőrinci pálosok
ugyancsak kölcsönöztek be
lőle kéziratot, sőt abba saját
feljegyzéseiket is vezették.
A király a kódexek elhelye
zésére
könyvtártermeket
építtetett új palotája fő he
lyén, a dunai szárnyon, trónterme közvetlen szomszédsá
gában. Szellemi kincseknek
sem korábban, sem későbben
nem jutott ekkora megbecsü
lés és megtiszteltetés. A ter
mek előcsarnokának bolto
zatos mennyezete az égboltot
ábrázolta a bolygók akkori
állásával, amikor Mátyást
1469-ben cseh királlyá vá
lasztották. Innen nyflt két
bolthajtásos terem. Az egyik
ben helyezték el a görög és
"keleti" munkákat, a másik
ban a latinokat, mindkettő
ben tartalmuk szerint cso
portosítva a köteteket. A
könyvtártermek alapterülete
kb. 70 négyzetméteres volt, s
két nagy ablakuk nyÜt a Du
nára. Két bejárat vezethetett
a könyvtárba: az egyiken bár
ki beléphetett, a másikon
csak a király mehetett tovább
a kápolnába, azt a kegyúri ki
váltságát gyakorolva, hogy
egyedül, senkitől sem zavar
tatva hallgathassa a misét. A
legújabb kutatások alapján
nagy a valószínűsége annak,
hogymajolikapadlóbor-tiotta a könyvtárhelyiséget.
A kódexek egy része há
rompolcos faragott állványo
kon feküdt, más részül alul,
ládákban volt elhelyezve. Az
állványokat arannyal átszőtt
piros bársonyfüggönyök véd
ték a portól és az ablakfüggö
nyök által már amúgy is tom
pított fénytől. Az egyik terem
közepén helyezkedett el Má
tyás kerevete, amelyen olvas
gatni szokott.
A fennmaradt korvinák
alapján a kódexek kétharma
da az ókori klasszikusok és a
"modern" humanisták műve
it
tartalmazta
fele-fele
arányban, egynegyede pedig
az egyházatyákét. A többi
kötet
egyéb
tudo

mányszakokhoz tartozott.
Jellemző a könyvtár tartalmi
értékére, hogy az ismert mű
vek 60 százaléka Mátyás éle
tében, tehát 1490-ig nem je
lent meg nyomtatásban. A
könyvtár túlnyomóan kéz
iratos jellegének tehát nem
csupán esztétikai okai vojtak.
Az állományból maradtak
fönn olyan kódexek, amelyek
klasszikus auktorok művei
nek egyetlen példányai, de
sajnos vannak adataink olya
nokról is, amelyek pusztulá
sával az ülető munkának
utolsó darabja veszett el. A
Corvina tartalmi értéke és
gazdagsága szempontjából
különösen fontos a görög
szerzők eredeti és latinrafor
dított műveinek nagy száma.
A bőrkötések már messzi
ről árulkodnak a korvinákról:
ezekhez hasonlót máshol
nem készítettek. Jellemzőjük
Mátyás keretezett címere és
az azt körülvevő változatos
zsinórés
aranyozott
gyöngysordíszítés. Az utolsó
években a budai könyvkötő
műhely teljes erővel műkö
dött és nekilátott átkötni a
régi állomány darabjait is. A
kötések szélein apró lyukakat
találunk: ezeken húzták át
azokat a vékony arany- és
ezüstláncokat, amelyekkel a
köteteket polcaikhoz erősí
tették. A Corvina könyvtár
kódexeinek díszessége azon
ban csak a tartalomhoz és a
király hatalmához méltó ke
ret volt.
Amikor Mátyás napi olvas
mányként könyvtára egyes
darabjait magával vitte Bécs
be, ahol váratlanul érte a ha
lál, aligha gondolt arra, hogy
könyvtárának azt a furcsa
szétszóródását indítja meg,
ami valójában legalább egy
részének megmenekülését
jelentette. Bécs pedig termé
szetesen örült, hogy a magyar
trónra került új király, n.
Ulászló nem kérte vissza az
odakerült kódexeket. Para
dox módon ebben a zűrzava
ros időszakban bukkant fel a
nemzeti könyvtár fogantatá
sának nagyszerű gondolata.
Akkor, amikor 1490 június
17-én Corvin János és a ren

dek szerződést kötöttek,
amelyben a király könyvtárát
a Szent Korona tulajdonának
nyüvánították, ezáltal tehát
az országénak.
A nemzet szomorú sorsá
ban azonban a Bibliotheca
Corviniana is osztozott. Má
tyás halálakor Firenzében
150 kódexen munkálkodtak,
amelyek azonban már ott is
maradtak. Helyettük szám
lák érkeztek, de kincstár be
vételei elapadtak, s Ulászló
különben sem sokat törődött
a könyvtárral. Nagy érdeklő
dést mutatott viszont akorvinák iránt Miksa császár, aki
nek követe: Cuspinianus hu
szonöt alkalommal járt Bu
dán, s mindannyiszor vitt
uralkodójának könyveket.
Miksa sokszor még azt is
meghatározta
követének,
hogy milyen kötetekre van
szüksége. 8 évvel Mátyás ha
lála után rendetlenség, por és
piszok fogadta a látogatót, a
könyveket meg sem lehetett
találni. A mohácsi tragédia
meggyorsította a teljes pusz
tulást. Azt, ami még eredeti
helyén volt, I I . Szulejmán a
mérhetetlenül nagy zsák
mány közt magával hurcolta
Konstantinápolyim.
Ma Magyarországon az is
mert 216 corvina közül öszszesen 47 darab található. A
korvinák világban való szétszóródottságának mértékét
jelzi, illetve egyúttal értékére
utal, hogy 14 ország 38
könyvtára kölcsönözte ki
őket a jubileumi kiállítás idő
tartamára, így tudtak Össze
sen 131 korvinát összegyűj
teni, amelyeknek csupán a
biztosítási összege 21,5 mil
lió dollár!
Ez is jelzi, hogy milyen ne
héz a hazai korvinák számát
növelni. Amikor egy angliai
gyűjtő 1974-ben elhalálo
zott, az OSZK sorompóba lé
pett a birtokában lévő Marti
alis-kódex megszerzéséért.
Az árverést a világhírű Sothoby gép bonyolította le. A
magyar megbízott a reális
nak tartott ár kétszereséig,
30 ezer font sterlingig elment
a licitálásban - és alulmaradt.
Németh Tibor
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^ASZTALITENISZ
Vasmegye 1989/90 évifér
fi felnőtt csapatbajnokság L.
helyezettje:
Celldömölki
Vasutas Munkás SE 6 5 -155
- 41 10 pont. Csapat tagjai:
Balázs Béla, Balázs Gyula,
Máté Gyula, Pázsi András,
Tarr Péter. Edző: Obráz Ist
ván. A csapat az osztályzót
veretlenül nyerte meg és fel
került az NB Hiba.
Vas Megye 1989/90 évi fiú
serdülő csapatbajnokság 1.
helyezettje:
Celldömölki
Vasutas Munkás SE 1211 1 94-26 23 pont. Csapat tagjai:
ifj . Obráz István, Ölbei Péter,
Szabó Csaba, Edző: Obráz
István.
Vas megye 1990 évi fiu if
júsági egyéni bajnokság 1.
helyzettje:
Tarr
Péter,
CMVSE. Edző: Obráz István
Vas Megye 1990 évi fiu
újonc egyéni bajnokság 1. he
lyezettje:
Vas
Zoltán,
CMVSE: Edző: Obráz István.
Diákolimpia: IV-V. kor
csoportos csapatbajnokság
1989/90. tanév Vas Megye
bajnoka: Celldömölk Eötvös
Loránd Általános Iskola
DSE. Csapat tagjai: Obráz
István, Ölbei Péter. Testne
velő tanár: Sebestyén József
és Süle Nándor.
Diákolimpia: IV-V. kor
csoportos egyéni bajnokság
1989/90- tanév bajnoka:
Tarr Péter, Celldömölk Ber
zsenyi Dániel Gimnázium
DSK. A csapat tagjai: Beliczky Attüa, Tarr Péter
Testnevelő tanára: Gálházy
Gyula.
Diákolimpia HJ. korcso
portos egyéni bajnokság.
1989/90- tanév bajnoka: Öl
bei Péter, Celldömölki Eöt
vös Loránd Általános Iskola
DSE: Testnevelő tanára: Süle
Nándor.
Vas Megye általános isko
lák I I I . korcsoportos alap
szintű
egyéni
verseny
1989/90. tanév bajnoka: Baráth Katalin, Boba Általános
Iskola. Testnevelő tanára:
Csete Erika.
ATLÉTIKA:
Vas Megye 1990. évi mezei
futóbajnokság, futóiskolák
egyéni bajnoka: Gulyás Ba
lázs, CeUdömölk Eötvös Lo
ránd Általános Iskola DSE:
Edző: Sebestyén József.
Vas Megye 1990.évi mezei
futóbajnokság serdülő fiú

10
"B" /1977/3 km-es táv egyéni
bajnoka: Nagy István, Cell
dömölk Eötvös Loránd Álta
lános Iskola DSE. Edző: Se
bestyén József.
Vas Megye 1990. évi mezei
futás csapatbajnokság, futó
iskolák bajnokcsapata: Cell
dömölk Eötvös Loránd Álta
lános Iskola DSE. Csapat tag
jai: Gecse Tamás, Finta
Krisztián, Varga Tamás, Né
meth Tibor. Edző: Sevestyén
József.
Vas Megye 1990. évi mezei
futás csapatbajnokság, ser
dülő fiu "B" /1977 bajnok
csapata: Celldömölk Eötvös
Loránd Általános Iskola
DSE. Csapat tagjai: Gulyás
Gábor, Koronczai Gábor,
Molnár Lajos, Nagy István.
Edző: Sebestyén József.
Országos mezei futóbaj
nokság 4 km-es serdülő "B"
1990. évi bajnoka: Nagy Ist
ván, Celldömölk Eötvös Lo
ránd Általános Iskola DSE:
Edző: Sebestyén József.
Vas Megye futóiskolák 4
x 400 m-es váltóbajnokság
1990. évi bajnokcsapata:

Ki a legkitartóbb? - tehet
ségkutató verseny 800 m-es
futás Vas megye 1990. évi
bajnoka: Gulyás Balázs, Cell
dömölk Eötvös Loránd Álta
lános Iskola DSE. Edző: Se
bestyén József.
Vas Megye általános isko
lák 1990. évi fedettpályás
egyéni bajnokság 6 körös fu
tás bajnoka: Gulyás Balázs,
Celldömölk Eötvös Loránd
Általános Iskola DSE. Edző:
Sebestyén József.
Vas Megye 1990. évi ser
dülő "B" egyéni bajnokság
/1977/ 300 m-es futás bajno
ka: Gulyás Gábor, Celldö
mölk Eötvös Loránd Általá
nos Iskola, DSE. Edző: Sebes
tyén József.
Vas Megye 1990. évi ser
dülő "B" egyéni bajnokság
/1977/ 80 m-es és 300 m-es
futás bajnoka: Járay Melin
da, Kenyéri TSZ SK. Edző:
Lakatos László
Vas Megye 1990. évi Falusi
Spartakiád egyéni atlétikai
verseny 100 m-es futás baj
noka: Nóvák István, Kenyéri.
Edző: Lakatos László

VasMegye 1989/90. évi fiu
serdülő "B" bajnokság és a DZ
korcsoportos Diákolimpia 1.
helyezettje:
Celldömölk,
Gayer Gyula Általános Isko
la DSK. Csapat tagjai: Har
kály Tibor, Darabos Sza
bolcs, Mell Tamás, Csizma ziaGábior, Boros Zoltán, Hérincs Róbert, Bakonyi Sza
bolcs, Varga Péter, Vajda
Gábor, Szakonyi Balázs, Fa
zekas Balázs, Varga Szüárd,
Boros Gábor, Nagy Tivadar,
Kiss Csaba. A csapat az or
szágos elődöntőben a 2. he
lyen végzett. Edző: Bakó Ist
ván testnevelő tanár.
LABDARÚGÁS

Vas Megye felnőtt I . osz
tályú bajnokság 1989/90. évi
bajnoka: Kemenesalja TSZ
SK 30 21 4 5 90-18 67 pont.
Csapat tagjai: Horváth Jó
zsef, Horváth Ferenc, Károly
Sándor, Zámbó Elemér, Ko
vács László, Molnár János,
Molnár Tibor, Gorácz István,
Németh Dezső, Németh
Zsolt, Marsai Csaba, Kóbor
JenŐ, Velenczei Tibor, Jakus
Béla, Dénes István, Gulyás
Róbert, Manganelli József,
Kosztolánczi Csongor. Acsapat felkerült az NB Ill-ba.
Edző: Németh József. Tech
Celldömölk Eötvös Loránd
KÉZILABDA
nikai vezető: Benkő Lajos.
Általános Iskola DSE. Csapat
Vas Megye 1989/90. évi
tagjai: Gulyás Balázs, Gulyás
Sárvári körzeti felnőtt lab
Gábor, Nagy István, Tóth férfi felnőtt bajnokság 1. he darugó bajnokság 1989/90.
Róbert. Edző: Sebestyén Jó lyezettje. Celldömölki Vas évi bajnoka: Szergény SE. 16
utas Munkás SE. Csapattag 14 1 1 65-9 43 pont. Csapat
zsef.
Vas Megye serdülő "B" jai: Horváth Gábor, Garray tagjai: Brányi László, Pintér
/1977 4 x 100 m-es váltóbaj.- Balázs, Skriba Zsolt, Göcze György, Ágoston István, Sa
nokság 1990. évi bajnokcsa Imre, Márczi Győző, Fonyó lamon Szabolcs, Kovács Zol
pata: Celldömölk Eötvös Lo László, Szalóki Zoltán, Sza tán, Molnár Gyula, Horváth
ránd Általános Iskola DSE. kács László, Grubert László, Pál, Búzás Imre, Tőke Gábor,
Csapat tagjai: Finta Kriszti Gulyás László, Sípos András, Nagy Csaba, Somogyi Géza,
án, Gulyás Balázs, Gulyás HerczegCsaba, Márczi Imre, Horváth Béla, Fenyő Miklós,
Gábor, Nagy István. Edző: Gruber József, Redőcs Ró KovácsÁrpád, Kovács Ágos
bert, dr. Pankó Albert, Né ton, Piri László, Erdélyi Zol
Sebestyén József.
meth László II. Edző: Márczi tán. Edző: Piri Gyula, Tech
Vas Megye serdülő "B" Győző. Technikai vezető: Lő- nikai vezető: Márkus Ferenc.
egyéni bajnokság lOOm-esés winger György. A csapat az
Sárvári körzeti ifjúsági
300 m-es futás bajnoka: Gu NBII-ben folytatja.
labdarugó bajnokság 1989/9.
lyás Balázs, Celldömölk Eöt
Vas Megye 1989/90. évi le évi bajnoka: Nagysimonyi
vös Locánd Általános Iskola,
DSE: Edző: Sebestyén József. ány serdülő "B" bajnokság és TSZ SK 16 15 - 1 78-9 45.
a III. korcsoportos Diákolim pont. Csapat tagjai: Homlok
Diákolimpia I I I . korcso
pia L helyezettje: Celldö István, Lábas, Sándor, Fider
portos egyéni bajnokság
mölk Eötvös L. Általános Is Zoltán, Németh Csaba, Ha
1.500 m. futás bajnoka: Nagy
kola DSE. Csapat tagjai: Vá- jas András, Kovács Csaba,
István, Celldömölk Eötvös
zsonyi Bea, Kiss Teodóra, Major Tibor, Homlok Valér,
Loránd Általános Iskola
Gregosits Renáta, Szórádi Kovács Ferenc, Palkovits
Í)SE. Edző: Sebestyén József.
Ágnes, Hencz Barbara, Gei¬ László, Palkovits Balázs,
Vas Megye ötpróba "A" va ger Csüla, Bagics Erika, Var Brukner Szabolcs, Bakos
riáció egyéni minősítő ver ga Vera, Gerencsér Timea, László, Szálai Csaba, Bődi
seny 1990. évi bajnoka: Gu Kasza Laura, Zsámboki Gábor, Földesi Endre, Nagy
lyás Gábor, Celldömölk Eöt Györgyi, Kiss Katalin, Jakab Lajos, Bonczó Balázs, Asvös Loránd Általános Iskola Zsuzsa. A csapat az országos bóth István. Edző: Babarczy
DSE, aranyjelvényes szint elődöntőben a 2. helyen vég László. Technikai vezető:
tel: Edző: Sebestyén József.
zett. Edző: Kristófné Hor Bonczó József.
váth Mária testnevelő tanár.

Bajnokok a Kemenesaljáról
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Bajnokok a Kemenesaljáról
(folyt, az előző oldalról)
országos elődöntő bajnoka:
REPÜLŐ
Lábas Róbert, SömjénmiMODELLEZÉS
hályfai Általános Iskola. Az
Vas Megye szabadonrepü országos döntőben a 7. he
végzett.
Sport
lő ifjúsági A/2-es 1989/90. lyen
tanév bajnoka: Hérincs Ró- egyesülete: Haladás VSE.
bert.CelldömölkGayerGyu- Testnevelő tanára: Horváth
la Általános Iskola Modeüe- Sándorné.
ző Klub, ifjúsági aranykoszoTÁJÉKOZÓDÁSIrus eredménnyel. Klubveze
FUTÁS
tő: Kondics Balázs tanár
Diákolimpia
F
11.
Vas Megye szabadonrepü
lő ifjúsági A/2-es csapatbaj 1989/90. tanév Vas Megye
nokság 1989/90. tanév baj egyéni bajnoka: Ángyán Zol^
noka: CeUdömölki Gayer tán, Jánosháza Általános Is
Gyula Általános Iskola Mo kola DSK. Edző: Rétfalvy
dellező Klub. Csapat tagjai: Lajos.
Hérincs Róbert, Bakonyi Ti
TORNA
bor, Horváth Tibor, Karáth
Alsótagozatos Általános
Péter, Klubvezető: Kondics
Iskolák 1989/90. tanév Vas
Balázs tanár.
csapatbajnoka: Cell
Vas Megye szabadonrepü Megye
Eötvös Loránd Álta
lő . serdülő
bajnokság dömölk
lános
Iskola
DSE. Csapat tag
1989/90. tanév egyéni bajno jai: Buti Mónika,
Holczer
ka: Hérincs Róbert, Celldö Helga, Márton Linda,
mölk Gayer Gyula Altalános terházy Anna, SomogyiMesJu
Iskola Modellező Klub. dit, Tánczos Júlia. A csapat
Klubvezető: Kondics Balázs az országos döntőben a 10.
tanár.
helyezést érte el. Edző: CzuVas Megye szabadonrepü por Ferencné.
lő serdülő csapatbajnokság
Diákolimpia n.-IJX kor
1989/90. tanév bajnokcsapa
csoportos
csapatbajnokság
ta: Celldömölk Gayer Gyula
Általános Iskola ModeŰező 1989/90. tanév bajnoka:
Klub. Csapat tagjai: Hérincs Celldömölk Eötvös Loránd
Róbert, Gombási Zoltán, Bo Általános Iskola DSE. Csapat
ros Zoltán, Klubvezető: K on- tagjai: Buti Zsanett, Csendőr
Ildikó, Kovács Hajnalka, So
dics Balázs tanár.
mogyi Viktória, Vargyai
SÚLYEMELÉS
Tünde, Vas Edina. A csapat
Diákolimpia ni. korcso az országos döntőben a 13.
portos 67,5 kg-os súlycsoport helyezést érte el. Edző: Czu1989/90. tanév Vas Megye és por Ferencné.

A júniusi bűnügyi statisz egy 4500 forint értékben el
tikában szinte már megszo tulajdonítottak.
kott módon a betörések és a
12-re virradóra a jánoshá
lopások vannak túlsúlyban. zi általános iskolából ellop
A hírek azt látszanak igazol tak egy videómagnót, mely
ni, hogy lassan már mindegy nek értéke 49 ezer forint.
mi az és milyen értéket kép
20- ra virradóra behatol
visel, csak alkalom legyen és
már viszik is az erre egyre tak az ostffyasszonyfai ve
nagyobb számban "szakoso gyesboltba, ahonnét kb. 80
ezer forint értékben áruféle
dott" bűnözők.
ségeket vittek el.
A jelentősebb esetekből
21-én a nappali órákban
emelnénk ki néhányat.
FJ dukai lakos nyitott laká
3-ra virradóra behatoltak sából - míg a konyhán tartóz
a Sömjénmihályfai község kodtak - ismeretlen személy
ben lévő italboltba, ahonnét elvett 15000 forintot.
800 forint váltópénzt tulaj
26-án 22 óra 20 perckor a
donítottak el.

K E K hírek
5-re virradóra betörtek a
celldömölki
evangélikus
egyház imatermébe, ahon
nét eltulajdonítottak egy 3
darabból álló szoborcsopor
tot 70 ezer forint értékben,
elvittek továbbá két különle
gesen régi, német nyelvű, gót
betűs bBibliát.
5-én az éjszakai órákban
ismeretlen tettes tettleg
bántalmazta HJ celldömölki
lakost, ennek következtében
a sértett vállkulcscsonttörést szenvedett.
10-én jelentette be SD
köcski lakos, hogy a Sághe
gyen lévő borospincéjéből
gázpalackot, plédet st. mint-

celldömölki köztemetőben
ismeretlen tettes feltörte a
szerszámos kamrát, majd
felfeszített egy kriptát is. A
tettest a rendőrjárőr megza
varta, mire az elmenekült a
helyzínről.
28-ra virradóra ajtó befe
szítessél behatoltakavönöcki ital- és vegyesboltba. Több
mint 100 ezer forint értéket
tulajdonítottak el.
A múlt hónapban 72 bű
nügyi feljelentés érkezett a
rendőrségre, 34 esetben ren
deltek el nyomozást. A szá
mok különösebb kommen
tárra nem szorulnak.
RL

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK:
Születés: Téttry Béla éa
Klaffl Marianna fia: Dávid,
Orbán Tibor és Hérincs Tí
mea leánya: Nikoletta, Né
meth Ferenc István és Kocsis
Andrea leánya: Andrea,Szabó István és Limpár Tímea
Erzsébet fia: Ádám, Dezső
Imre és Farkas Gizella fia:
Péter, Baranyai Kálmán és
Ódor Éva Mária fia: Zsolt,
Bozzay Jenő és Geiger Kata
lin leány: * T^ófia, Nagy Atti
la és Hajdinák Tünde Andrea
fia: András, Pethő Ferenc és
Menyhárt Klára leánya: Ildi

kó Szilvia, Farkas Csaba és
Svendor Katalin leánya: Ka
talin, Csihar Ferenc és Beleznai Erika fia: Ádám, Németh
László Péter és Tóth Jolán
Mária fia: Lalázs László,
Házasságkötés:
Folta Csaba Zoltán és Koltai Erika, Diósi Sándor és
Murai Ildikó, Leiner Róbert
és Kiss Beáta Katalin, Mol
nár Ferenc Róbert és Gintner
Katalin, Németh István Jó
zsef és Sebestyén Ágnes,
Kondics Zoltán és Gersey Ti¬
ta, Velenczei Tibor József és
Marton Mária Erzsébet, Já

nosa László és Hammerl Zsu
zsanna Leona, Márczi Győző
és Erdélyi Hajnalka, Szakos
András és Dénes Tímea, Berecz Zsolt és Szinger Mária,
Vass István és Németh Móni
ka.
Halálozás: Horváth Lajosné Nagy Jolán, Tungli Károlyné Gyürü Ida, Szabó Sán
dorné Tóth Mária, Horváth
Lászlóné Süle Szidónia, Fo
dor Kálmán, Bakos János,
Szűcs Sándor
JÁNOSHÁZA:
Születés: Marton Ferenc
és Horváth Ildikó Cecília le

ánya: Eszter, Lakatos Károly
Miklós és Kolompár Tünde
fia: Károly Miklós, Kozma
Péter és Tóth Rozália leánya:
Tímea
Halálozás: Takács Jánosné Horváth Rozália, Tóth Józsefné Tér Rozália.
BOBA:
Halálozás: Zsupányi Zol
tán, Horváth Géza, Nagy
Kálmánné Vargyai Irma.
NEMESKOCS:
Születés: Kovács Lajos és
Forsthoffer Zsuzsanna le
ánya: Noémi.
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Anders Limpar
szívében Jánosháza is
"ott volt" a Mondialén
A svéd válogatott egyik
erőssége, Anders Limpar
apai ágon magyar fiú, s bár
Svédországban
született,
gyökerei Jánosházához kö
tik. A huszonöt éves profi
labdarúgó többször járt már
itt élő rokonainál, a kíváncsi
aknak a "rundon" meg is mu
tatta, mit tud a labdával. Volt
ideje megtanulni a labdarú
gás művészetét, hiszen hat
éves kora óta labdával kel és
azzal is fekszik Mint a leg
több élvonalbeli svéd focista,
ő is idegenlégiós. Korábban
Svájcban, jelenleg pedig az
olasz Cremonese csapatában
keresi a kenyeret. Nem volt
idegen tehát számára az olasz
környezet, otthonosan moz
gott Itália pályáin.
A legfrissebb híreket vele
kapcsolatban nagybátyjától,
Limpár Józseftől tudtuk
meg. Igaz, ezek a magán
életéről szólnak,, de azért t i 
tokról szó sincs. Anders azaz Andris július 14-én nő
sül, Sctockholm külvárosá
ban vezeti oltár elé válasz
tottját. A boldog menyaszszonyról annyit tudunk, hogy
szintén sportol, bár nem hi
vatásszerűen. Foglalkozása
egyébként
számitógépes
programozó.
Andris! Olvasóink nevében
ezúton kívánunk sok szeren
csét a házasságodhoz, s ter
mészetesen további sikereket
a fociban!

1990-ben a
Német
Szövetségi
Köztársaság
nyerte
a
labdarúgó
világbajnokságot!

A Gayer Gyula Általános Iskola DSK kézilabda-bajnokcsapata. Álló sor: Varga Péter,
Darabos Szabolcs, Harkály Tibor, Hérincs Róbert, Bakó István - guggolnak: Csizmazia
Gábor, Mell Tamás, Bara Zoltán, Vajda Gábor és Bakonyi Szabolcs.

^ \

CVMSE asztaliteniszezői az NB III-ba,
kézilabdázói az NB. II-be jutottak

Az asztaliteniszezőknek
június 16-án Szombathelyen
osztályzón kellett bizo
nyítaniuk, hogy érdemesek a
magasabb osztályra. Ellenfe
leiket egyaránt 9:3 arányban
győzték le, s így. veretlenül
kerültek az NB III-ba. Az el
lenfelek voltak: Galambok
/Zala mJ és Herend /Veszp
rém mV.AzNBni-at azalábbi versenyzők harcolták ki:
Balázs Béla, Ficzay István,
Tarr Péter és Varga Levente.

cím. A szurkolók nagy örö
mére, Celldömölk mellett
Vönöckön is, NB III-as mér
kőzéseken buzdíthatják csa
patukat az 1990/91 -es bajno
ki évadban a labdarúgást sze
retők. Gratulálunk a csapat
nak és kitűnő edzőjének, Né
meth Józsefnek.

A kézilabdázók a megyei
bajnokság- megnyerésével
kerültek fel az új rendszerű
NB JJ-be. Ezzel a teljesít
ménnyel Celldömölk sport
történetében
először
a
CVMSE valamennyi szak
osztálya NB-s bajnokságban.
LABDARÚGÓ
szerepelhet az 1990/91. évi •
TORNA
évadban. A sportegyesület
fennállásának 90. évében el
Az idén 11. alkalommal ta
ért sikereikért gratulálunk a
sportolóknak,
edzőknek, lálkoznak a négy város lab
sportvezetőknek.
darúgó torna résztvevői júli
us 28-29-én Celldömölkön.
A mérkőzések időrendje: 28án 16.00 órakor: Körmendi
A Kemenesalja labdarúgói
DMTE - Lenti TE. 18.00 óra¬
kor: Celldömölki VMSE aranyra váltottak!
Barcsi SC. 29-én délelőtt
Az 1988/89-esmegyei baj egy fordulóban engedte át az 9.00 órakor a vesztes csapa
noki évadban 2. helyezést el első helyet nagy riválisának,
ért Kemenesalja az elmúlt évi a Rábatótfalunak. Az utolsó tok a 3-4. helyért, míg 11.00
bajnokságban végig egyenle mérkőzésükre már biztos órakor a győztes csapatok az
tes teljesítményt nyújtva bajnokként utaztak Rába tót 1.-2. helyért mérkőznek meg
nyerte meg a megyei I.o lab faluba, ahol a 2-0-ás győzel egymással. Minden labdarú
darúgó bajnokságot. A tava mükkel igazolták azt, hogy gó szurkolót szerettei várunk.
szi idényben csak egyetlen méltó helyre került a bajnoki

Új Kemenesalja. Kemenesalja tanácsainak lapja. Kiadja: Celldömölk Város Taná
csa. Szerkesztőség: Celldömölk, Tanácsköztársaság tér 1. Szerkeszti a szerkesztő
bizottság. Felelős'szerkesztő: Burkon László. Felelős kiadó: dr. Tömböly Tamás,
Szövegszerkesztés: Inter PC Kft. Szombathely Nyomdai munka: UNIPRINT Kft.
Szombathely, Felelős vezető: Milisits Ferenc. Eng. szám: III/PHF/194/VA/1989.

Hirdetés
Vennék Steinway, Bösen¬
dorfer, Ibach, Blüthner an
gol mechanikás zongorákat
továbbtanulás céljára, á r
megjelöléssel. Cím a szer
kesztőségben.
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