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A Celldömölki Rendőrka
pitányság működési területi
hez tartozó települések pol
gármesterei gyűlést tartottak,
melyen a Vas megyei rendőr
főkapitány, dr. Orbán Péter
tett javaslatot az új celldö
mölki rendőrkapitány szemé
lyére. A polgármesterek a j a 
vaslattar egyhangúlag egyet
értettek, így Molnár Lajos
százados kerül kinevezésre
június elején a Celldömölki
Rendőrkapitányság élére.

Néhány gondolat a múlt rendszer **
titkos nyugdíjairól...

3<

• Közismert, hogy a Magyar Demokrata
Fórum egy evvel ezelőtt a választási prog
ramja részeként szükségesnek tartotta, hogy
az új Országgyűlés vizsgálja felül politikai
molívumú nyugdíjazások jogosságát. Az ál
lampárti időszakban csak sejthettük, hogy a
politikai indokok alapján adott nyugellátá
sokra valamiféle titkos szabályok szerint ke
rülhet sor, de bizonyosságot csak rendkívül
szűk kör tudhatott. Minthogy Antall József
miniszterelnök úr a titkosságot megszüntet
te, bepillantást nyerhetünk a közelmúlt sötét
jogszabályhalmazába.
Az 1951. évi 30. számú törvényerejű ren
delet 36. § tette először lehetővé, hogy a
Minisztertanács a törvényes nyugdíjnál maga
sabb összegű nyugellátást adhasson annak, aki
„a szocializmus építésében" kimagasló érde
meket szerzett. Ezt követi még hasonló szám
talan publikus jogszabály, majd megkezdődik
Fock Jenő nevével fémjelezve a 25 éven ke
resztüli titkolódzás. 1969^050. (II. hó 10.)
Korm. számú határozattal és folytatódik 1989ig. Feláll a Kivételes Ellátások Bizottsága, ami
a mindenkori munkaügyi, majd később egész
ségügyi miniszterrel együtt a legszélesebb jog
kört kapják.
Kivételes nyugellátásra tehetett javaslatot:
1. MSZMP Politikai Bizottságának bár
mely tagja.

2. MSZMP Központi Bizottságának bár
mely titkára.
3. MSZMP Központi Bizottságának bár
mely osztályvezetője.
4. MSZMP Budapesti Bizottságának első
titkára.
5. MSZMP megyei bizottságainak első
titkárai.
6. Magyar Partizán Szövetség főtitkára.
7. A SZOT főtitkára.
8. Az Országgyűlés elnöke.
9. Bármely miniszter, akik persze szintén
párttagok voltak.
A Szocialista Hazáért érdemrend tulajdo
nosának lakásigényét „természetesen" ki
kellett elégíteni, és lehetne folytatni a sort...
1982-től 84 decemberéig Lázár György,
attól pedig a mindenható miniszterelnök-he
lyettes, dr. Cschák Judit az, aki minden
előfeltétel nélkül és korlátlan összegben ál
lapíthatott meg nyugellátást egyszemélyben
„a párt által javasolt, arra érdemes" személy
részére.
Ez az összeg 1987-ben 101 millió forint,
1988-ban Grósz Károly javaslatára 130 mil
lió forint. És hogy, Németh Miklós minisz
terelnök se maradjon ki a 3308/1988. (XII.
hő. 21.) számú titkos kormányhatározattal
már 180 millió forint
Aztán 1989. őszén köddé foszlik az

MSZMP, s a saját magát jogutódnak dekla
ráló MSZP-nek az volt az érdeke, hogy az
örökölt pártapparátus létszámát erősen
csökkentse, akár nyugdíjaztatásokkal is.
Pozsgay Imre tette meg az első tisztázó
lépést, amikor 1989. legvégén államminisz
terként aláírt 3370/1989. (XXI. 29.) számú
titkos kormányhatározattal megszüntette a
Kivételes Ellátások Bizottságát, s egyben
megszüntette Csehák Juditnak a minden
előfeltétel nélküli és korlátlan összegű
nyugellátást engedélyező jogkörét is.
Az elmondottakból is kiviláglik (habár a
felsorolás igencsak hiányos, nagyon sok
előjog illette meg még a fenti kort), hogy
1964 és 1989 között eltelt 25 évben egyre
növekvő mértékben kaphattak e titkos kor
mányhatározatok alapján felső összeghatár
nélkül nyugellátást olyanok, akik ugyan tör
vényeink alapjárt ezt nem szolgálták meg,
de amúgy igen jó elvtársak voltak.
Ez Országgyűlés a társadalmi igazságos
ságot szem előtt tartva és figyelemmel az
azonos jogok és kötelezettségek elvére hoz
ta meg: „a nyugdíjak felülvizsgálatáról, il
letőleg egyes nyugdíjkiegészítések meg
szüntetéséről" szóló törvényét.

Muterom - Öreglány - Ősöm Az általam megismert, a földünkön beszélt nyelvek közül egyet
len egyben sem találtam a szülő anya megnevezésére,
néven
szólítására olyan gyönyörű, meleget sugárzó, szeretett kapcsola
tot kifejező szót, mint a miénk, magyaroké: ÉDESANYÁM. Mennyi
minden van ebben. Az anyaöl melege, két szíven átfutó közös
véráram életadó, lüktető ritmusa, átvirrasztott lázas éjszakák
remegő aggódása, gondos, munkás kezek lágy, nyugtató simogatásq és könnyeket letörlö gyengéd
vigasztalása.
ÉDESANYÁM! Micsoda lélekrombolásnak kellett bekövetkez
nie, hogy ez a világszótárban egyedülálló gyönyörű szó kihullt az
tfju,^ az ifjabb és a legifjabb nemzedékek szótárából, megfagyott,
elnémult ajkukon. S lett belőle a címben olvasható szörnyszülött
szavak sora, megtoldva a „vadanyám" (gondolom a mostoha)
megjelöléssel. Lett belőle félvállról odavetett rideg, hálátlan
kifejezések semmitmondó szólása, amely sajnos jellemzője lett a
nemzedékek belső világának ridegségére is.
lápot ad ennek a sajtó, a rádió és a televízió nem egy adása,
írások sokasága is. Ha nagy ritkán idős emberekkel készül
Sy-egy riport, melyen melegen csendül fel ezeknek ajkán az
édesanyám szó, szinte átmelegszik tőle a szív. Kitől is tanulja meg
, gyermek, ha saját szülei sem használják sohasem ezt a lágyan
simogató szót, a saját szüleik felé?!
e

ű

Dr. Gömbös Ferenc
Országgyűlési képviselő (MDF)

Édesanyám

Az édesanyák szíve láthatatlan szállal van Összekapcsolva egy
másikkal: az örökkévaló szeretet és áldozat. Krisztus szívével ebből táplálkozik. Ezért tud tűrni, megbocsátani, terheket fárad
hatatlanul hordozni, bármit tapasztal is szíve vérével táplált
magzatai részéről. Az édesanyák életének centruma az ég és föld
Ura, Jézus Krisztus még akkor is, ha nem ismeri, nem vallja a
Vele való közösséget. Örök az Ige igazsága: „Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián!" óh
áldott édesanyai kezek: lehet-e elfelejteni simogatásukat?!
„Az anyatej rég megszáradt a számon.
Meleged Örökre pótolhatatlan,
melletted pihenek csaták szünetében;
messze vagy, mégis bennem szakadatlan,
gyötrelmes, boldog, hiányzó gyönyörűségem -

ANYÁM!"

A világban élve, övéikért való szolgálatban elégve, de nem e
világból való erőkkel felruházva - legyenek áldottak az ÉDES
ANYÁK!
Nádasdy Lajos
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Beszámoló képviselő-testületi ülésekrő
Celldömölk város képviselő
testülete április 10-én ülést tar
tott. Az önkormányzat 1991. évi
pénzügyi tervéhez fűzött kiegé
szítésében Kustos Lászlóné
osziályvezelő felhívta a figyel
met arra, hogy a város költség
vetése rendkívül feszített. A vá
rosrészenként megtartott köz
meghallgatásokon érdemi javas
lat nem hangzott el a tervezettel
kapcsoaltban. A bevételek eset
leges elmaradása, az inflációs
hatás és a még el nem nyert, de
a tervezetben szereplő céltámo
gatások bizonytalansága miatt
az év végére pénzügyi gondok
jelentkezhetnek. Ezek megelő
zésére, póüólagos források fel
kutatására, illetve a helyi adók
bevezetésének
lehetőségére
utalt. Az utóbbiak közül első
sorban az iparűzési adóról lehet
szó a második félévtől.
Erdélyi Antal a parabolaan
tennák építéséhez kért támoga
tást, de a testület úgy döntött,
hogy a lakóközösségek Önerő
ből oldják meg ilyen jellegű igé
nyeiket. Farkas Zoltán az
izsákfai utak portalanításához
szeretett volna kiegészítő forrás
hozjutni. Dummel Ottó műsza
ki osztályvezető szerint a mint
egy 5 millió forintnyi útalap
szolgál erre a célra. Varga
László Csaba alpolgármester
elmondta, hogy összesen 65-70
kilométer útra kellene ezt az
Összeget elosztani. Eddig senki
sem volt gazdája az utaknak,
egyedi tanácstagi igények alap
ján, „ad hoc" jellegű útfelújítás
folyt. Baranyai Attiláné dr.
kérte, hogy az utcákat rangso
rolják és a városfejlesztési bi
zottság döntsön prioritásokról.
Pozsonyi Mihály a költségvetés
egészének stabilitása mellett
foglalt állást és szerinte a vitákat
bizottsági szinteken kell folytat
ni a rendelkezésre álló anyagi
források ésszerű felhasználása
érdekében. A testület támogatta
azt a kérelmet, hogy a Megyei
Önkormányzat a várcs pénzügyi
helyzetére és a középfokú okta
tás többlctterheire tekintettel a
fennálló 7 millió forintos köl
csöntartozást engedje el. Ezt kö
vetően a képviselők egyhangú
lag elfogadták Celldömölk költ
ségvetését, amely 377 millió
530 ezer forintos bevételi és ki
adási egyenleget tartalmaz az 5
millió 820 ezer forint tartalékkal
együtt.
A telefonhálózat fejlesztésé
vel kapcsolatban elhangzott,
hogy az igények és szándéknyi
latkozatok alapján 329 celldö
mölki és 140 vidéki magán
igénylő, illetve 26 celldömölki
és 9 községi közületi igénylő
jelentkezett.
Az 1991-1993

közti időszakban három részlet
ben magánigénylőknek össze
sen 50 ezer, közületeknek 150
ezer forintot kell befizetniük. A
Polgármesteri Hivatal műszaki
csoportjánál folyamatosan lehet
jelentkezni bárkinek, mert a ko
rábbi igénylés nem feltétele a
jelentkezésnek. A képviselők
megtudták, hogy a három rész
letben való befizetés bizonyta
lanságot tükröz a Soproni Pos
taigazgatóság részéről, amely
június végére ígéri a részletes
tervtanulmány
elkészítését.
Varga László Csaba felvetette,
hogy vajon kié a befizetett rész
letek sok millió forintos kama
ta? Hatékonyabbnak tartotta a
részvénytársasági forma alkal
mazását. Elmondta, hogy felvet
te a kapcsolatot a modern Ericson-Siemens technológiát alkal
mazó Műszertechnika Rt. veze
tőjével. Széles Gáborral, aki
személyes tájékoztatást ígért a
város lakóinak az rt. lehetőségé
ről.
A kamatmentes és 1-3,5 szá
zalékos kamatozású kölcsönök
többlettörlesztéséhez előírt havi
1500 forintos összeg megfizeté
sét átvállalta az önkormányzat
az egészségügyi és szociális bi
zottság környezettanulmányra is
támaszkodó javaslata alapján
teljes egészében 63, 50 százalé
kig pedig 19 fő esetében. Mivel
a költségvetés e célra fenntartott
keretének (2,5 millió Ft) csak
felél vették ily módon igénybe.
Baranyai Attiláné dr. javasol
ta, hogy az elutasítottak körét
vizsgálják felül. Szerinte az egy
főre eső jövedelem 25 százalé
kát elérő kamatterhek között fi
gyelembe kell venni az építési
célú kölcsönöket is. A vita során
úgy döntöttek, hogy e szempont
alapján néhány fővel bővíteni
lehet a névsort.
Az állami bérlakások víz- és
csatornadíjának bérlőre történő
áthárításának módjára vonatko
zóan Jakab Csaba a Költségve
tési Üzem részéről az évi rende
zés mellett foglalt állást. A térí
tés előkalkuláció alapján havon
ta történjen a lakbérek befizeté
sével együtt, mert így 11 hóna
pon keresztül változatlan a díj és
nem kell mindig zavarni a lakó
kat. Ábrahám Ferenc a város
fejlesztési bizottság javaslatát
tolmácsolta, amely a rendszeres,
kéthavonként ténylegesen elfo
gyasztott vízmennyiség alapján
történő elszámolást tartotta elfo
gadhatónak, s ez egyúttal taka
rékosságra is ösztönöz. Kifejtet
te, hogy a vízórák leolvasásához
nem kell okvetlenül zavarni a
lakót, mert a főmérők a lakáso
kon kívül vannak. Varga Lász
ló Csaba támogatta a bizottsági

javaslatot, s utalt arra, hogy a
fizetési fegyelem hiánya veszé
lyeztetné az átalánydíjas megol
dási lehetőségeket. Portschy
Tamás derültséget okozva meg
jegyezte, hogy ő bizony nem
bánná, ha gyakrabban zavarnák,
mert legalább elmondhatná a la
kásfenntartással
kapcsolatos
egyéb problémákat is... A testü
let a bizottság javaslatát fogadta
el.

ben a perifériális kérdésben nejj,
érdemes vitát nyitni, de a rész.
önkormányzat jogkörét feltét]*,
nül szabályozni kell. Csizm .
diáné Hubert Mária a Gondo¬
zási Központ részéről hozzáfűz,
te, hogy ók nem a részönkor,
mányzat ellenségei, de ne kívül,
állók döntsenek szakkérdések
ről. A sági képviselők ellenvéle.
menyével a határozati javaslatot
elfogadták.

A képviselők az önkormány
zat reprezentációs kiadásaira
1991-ben 50 ezer forintos évi
keretösszeget szavaztak meg.
A fiatal házasok lakáshoz jut
tatásának programjában hatan
nyújtottak be igényt támogatás
ra. A Lakásügyi Társadalmi Bí
zottság három esetben találta in
dokoltnak a kérelmet és össze
sen 500 ezer forint kamatmentes
hitelt állapított meg, amit a tes
tület jóváhagyott. Ez az évi 3,5
milliós keret első felhasznált
részlete.
A következő előterjesztés az
önkormányzat tulajdonában lé
vő Béke úti ingatlan (gondozó
ház) kezelői jogának átadását
tartalmazta a Területi Gondozá
si Központhoz. Az alsósági
részönkormányzat határozatá
ban a kezelői jog átadását nem
javasolta és beleszólási kért a
központ munkájába. Baranyai
Attiláné dr. elmondta, hogy a
kezelői jog az Önkormányzaté és
nem a részönkormányzaté, mi
vel az jelenleg még nem jogi
személy. Véleménye szerint eb

A gáz közterületi közműfej.
lesztési díjat korábban 45 ezer
forintban állapították meg. Mivei a gázvezetékkel korábbam
ellátott utcákból számottevtf
igény van az utólagos társulás,
ra, a műszaki osztály olyanja,
vaslatot terjesztett elő, hogy hozzájárulás 50 százalékának
egyösszegű megfizetése mc|.
lett, a fennmaradó 22 500 fo.
rintra határozatlan időre szóló
részletfizetési
kedvezményt
adjanak. Ezzel szemben a vá
rosfejlesztési bizottság szerint
csak a hozzájárulás harmadát
kell egyszerre befizetni, a hát
ralévő részt pedig a mérő fel
szerelésekor fizesse meg a fo
gyasztó. A testület a bizottság
álláspontját szavazta meg. (Er
ről részletesebben olvashatnak:
lapunk 5. oldalán.)

a
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Utolsó napirendi pontként a
képviselők zárt ülésen vitatták
meg a Költségvetési Üzem ve*
zető állású dolgozóinak (igazga
tó,
főmérnök,
főkönyvelő)
1990. évre kitűzött prémiumfel
adatainak értékelését.

Villáminterjú a zárt ülésr
A zárt ülésről kérdeztük Lampért Attila képviselőt, aki tL
előterjesztést korábban megtárgyalt városfejlesztési bizottságnak™
tagja.
- Milyen információ adható a zárt ülésről, tekintettel arra, /tófl
az előterjesztés nyilvános volt (pl. a könyvtárban is hozzáférhetm
- A zárt ülés vitájáról nem nyilatkozhatok, de az előtérj esztésflfl
hasonlóan a határozat is nyilvános. A testület úgy döntött, hogyj
Költségvetési Üzem három vezető állású dolgozója az éves bénj
80 százalékát kitevő prémiumot kapjon.
- A bizottságban megoszlottak a vélemények a javaslat®
kapcsolatban. Erről hallhatnánk bővebben?
- Az előterjesztést a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és músZli
osztálya készítette. A bizottsági vitában kétféle nézőpont ütkÖOT
Az egyik szerint általánosságban szavazzuk meg 80 százalékba
prémiumot, mert úgyis kevés a bérük, amely úgy van megállapít*!
hogy ezzel a magas összegű prémiummal megemelve fejezi
munkájuk tényleges értékét. Más bizottsági tagok - köztük ea
azon az állásponton voltak, hogy a prémiumkitűzés tételei szw
egyenként értékeljük, hogy valóban teljesítették-e a feladatokat
mi kisebbségi véleményünk szerint azzal a 40 százalékkal, amit
tavaly nyár elején megkaptak, nagyon is jól meg lettek fizetv.
pontok szerinti teljesülési figyelembe véve.
- Tudna konkrétumot említeni?
- Nevetségesnek és túlzásnak találtuk, hogy 35 ezer forint
hulladékanyag, bontott anyag újrahasznosítására összesen 60
forint prémiumot fizessünk ki. Az újrahasznosítható anyagok kÖ
(Folytatás a 3. oldd
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(Folytatás a 2. oldalról)
szerepelt-e az az összesen 50 ezer forintot érő" 11 db gázpalack,
amiket tavaly elloptak az üzemtől és tudomásom szerint még
rendőrségi feljelentés sem született...? Más: az új, gazdaságos
szemétlerakási mód alkalmazása. Ha kimegyünk a szeméttelepre,
akkor azt láthatjuk, hogy egy magas prizmába, takarás nélkül rakják
Következő ülését április 24le a szemetet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legkorszerűbb
én tartotta a celldömölki ön
megoldás.
kormányzat. A Korona helyén
_ Néhány nappal az ülés után Vasváron nyilvánosan tárgyalták
lévő terület hasznosítására ki
meg az ottani költségvetési üzem vezetőinek prémiumát, A képviselők írt tervpályázatra jelentkezett
visszatartották a kifizetéseket, arra hivatkozva, hogy a prémiumka OTP Ingatlan Rt. képviseleté
ben Ádám Károly részletes
tegóriák tulajdonképpen munkaköri kötelességként is értelmezhe
tanulmányt mutatott be, amely
tők...
azonban még változhat, de
- Ez a szempont a mi vitánk során is felvetődött. Személy szerint
alapelvei véglegesnek tekint
hetők. Az épületegyüttesben pedig a nyilvánosság pártján állok ebben a kérdésben éppúgy, mint
amely véleménye szerint egy
a zárt ülés másik napirendi pontjában, a polgármesteri fizetés
év múlva akár kész is lehet emelése terén. Ezért is kértük többen az utóbbi esetben a név
a földszinten üzlethelyiségek
szerinti, nyílt szavazást. Remélem, hogy ha elkészül a jegyzőkönyv,
helyezkednek el, az emeleten
akkor az „Új Kemenesalja" közölheti a szavazás eredményét, amely
pedig összesen 33 lakást ter
szerint a polgármester bére közel 30 százalékkal, 48 ezer forintra
veztek. A saroképületben meg
nőtt. Az a véleményem, hogy a zárt ülés a vitára vonatkozik és nem
nyitásokkal, átjárókkal bizto
a határozatra.
sítják a piac felé a szabad köz
lekedést. A részvénytársaság
- Volt-e már korábban is zárt ülés?
mintegy 2 hónapos hirdetési
- A szervezeti és működési szabályzat szerint személyi ügyeket
kampányt tervez a fizetőképes
általában zárt ülésen vitatunk meg. Ilyen volt pl. a kórház ápolási
kereslet felmérésére. Az ér
igazgatójának kinevezése.
deklődőkkel
előszerződést
- Miért vállalta ezt a beszélgetést?
kötnek, amely kettős garanciát
- A vitáról nem beszéltem, senkinek a személyiségi jogait nem jelent: a vevő részéről igénye
sértettem. Minden képviselőnek joga van a saját álláspontját
inek lehetséges mértékig törté
nő figyelembe vételére, az rt.
választóinak tudomására hozni. A szavazás során rendkívül szoros
vonatkozásában
pedig
az
végeredmény született. Nem feltétlenül szerencsés, ha városunk
anyagi biztonságra.
polgárai csak a végső határozatot ismerik meg - vagy azt sem - és
képviselőtársaim jelentős részének véleménye viszont nem kap
Ezt követően a közművelődé
nyilvánosságot.
si, oktatási és sportbizottság el
nöke, Tima László számolt be
- Köszönöm a tájékoztatást.
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Korona-sarok:
egy év múlva kész lehet

„Nem irigylem Piroskát"

„Szűzbeszélgetés" a város jegyzőjével
Baranyai Attiláné dr.-t, azaz Piroskát így ismerik, szólítják legtöbben - hallgat
va az az érzésem, iskolás korától kezdve
egészen mostanáig nagy szerep jutott az
életében bizonyos kényszerítő körülmé
nyeknek. Tanár szeretett volna lenni, fel
is vették a szombathelyi Nagy Lajos Gim
náziumba, aztán rábeszélésre mégis a köz
gazdasági szakközépiskola pénzügyi tago
zatát végezte el. Az érettségi után a celli
tanácson kapott gyakornoki állást, ezután
következett az újabb pályamódosítás: be
iratkozott a pécsi jogi egyetemre, amit
eredményesen el is végzett. Visszakerült a
celli tanács titkárságára, ahol a hivatali
ranglétrán eljutott a szervezési és jogi osz
tály élére. Az úgynevezett rendszerváltás
második fiúgyermeke kiságya mellett érte,
innen szólította vissza az élet a hivatali
munka sűrűjébe.
- Amikor elmentem szülni, négy jogász
dolgozott a városi tanácson, mosi, amikor
visszajöttem, már nem találtam egyei sem.
Egyedül pályáztam az év elején megürese
dett jegyzői állásra. Hozzá kell tennem, az
utolsó pillanatig vártam a pályázat beadásá
val, ugyanis ha lett volna más pályázó, szí
vesen maradtam volna még otthon a kicsi
hámmal. Úgy éreztem, egyformán szükség
vart rám otthon és a hivatalban, végül úgy
döntöttem, ez utóbbit választom. Tudtam,
m lesz könnyű dolgom, tisztában voltam
j^zal, mit vállalok, de nem hittem volna,
"°gy ennyire megterhelő lesz ez a munka.
n e

- A munkatársaitól tudom, hogy napköz
ben még postabontásra sincs ideje...
- Valóban gyakran előfordul, hogy haza
viszem a leveleket. Apparátusnyi munkát ad
személy szerint nekem a bizottságokkal
együtt tevékenykedni, az üléseik gyakran
késő este érnek véget. A képviselő-testülei
tagjai gyakran kémek tájékoztatást egykori

a testületnek a bizottság alapfo
kú oktatási intézményekben tett
látogatásai során tapasztaltakról
és kérte, hogy az írásos előter
jesztés határozati javaslatait - az
oktatásügyben zajló nagyarányú
változásokra tekintettel - tájé
koztatásként értékeljék. A testü
let a beszámolót elfogadta.
A képviselők meghallgatták
az 1990. évi pénzügyi terv telje
sítéséről szóló előterjesztést és
döntöttek a pénzmaradványok
elvonásáról. Vita támadt az Eöt
vös iskolától elvont 214 ezer
forintról, amely napközis cso
portok megszűnése miatt maradt
meg. A bizottsági javaslat sze
rint ennek 50 százaléka kerüljön
vissza az iskolához. Lenner Józsefné, az intézmény igazgató
nője viszont a teljes összeget
kérte és megemlítette, hogy így
az Eötvös-centenárium alkalmá
ból némileg emelni tudnák az
iskola pedagógusainak jutalma
zási keretét. Makkos István
polgármester is támogatta ezt az
elképzelési és a képviselők úgy
döntöttek, hogy az egész össze
get utalják át az iskolának.
Az összeállítást készítette:
Németh Tibor

tanácsi döntésekről, azok hálteréről, s jelen
döntéseikhez is szükségük van a jegyzői
segítségre. Nem panaszkodni akarok, csu
pán megjegyzem, hogy három hónapi mun
ka ulán most kezdem utolérni magamat.
- A jegyző a polgármesteri hivatal veze
tője. Készen áll már ez a hivatal?
- Még mindig csak azt lehet mondani,
hogy folyamaiban van a szervezel kialakí
tása. Amíg nem véglegesítik az önkormány
zati hatásköri jegyzéket, addig nem ismer
hetjük pontosan a feladatokat, ennek meg
felelően nem tudjuk meghatározni a szüksé
ges létszámot.
- Volt elbocsátás a hivatalból?
- Elbocsátás nem, csupán természetes
fluktuáció.
- Rengeteg elfoglaltsága mellett jut ideje
a családjára?
- Nagyon kevés. Olyan hirtelen álltam
munkába, hogy még a szabadságomat sem
tudtam kivenni - valószínűleg el is veszítem
azokal a napokat. A férjem főkönyvelő,
nagyon sokat segít az olthoni munkában, de
bizony előfordul, hogy neki is bent kell
maradnia a munkahelyén, és olyankor a
szomszédok, az ismerősök segítenek ki ben
nünket. No és persze a nagyszülők. Nagyob
bik flam már gyakran szóvá leszi, hogy
miért nem vagyok többet otlhon.
- Végezetül hadd érdeklődjem párttagsá
gáról.
- Nem voltam és nem is leszek tagja
semmilyen pártnak.
Alig fél órát beszélgettünk a jegyzőnővel,
de az ajtaja előtt már hárman toporogtak.
Egyikük meg is jegyezte: nem irigylem Pi
roskát...
(B)
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Két dokumentum
Ki „szolgaföldben" nem óhaj
tott nyugodni, immár végsó"
pihenést lalá! az esztergomi
sírkamrában. A hontalan világ
vándor: Mindszcnly József ha
zatért. Sokféle nyelven sokfélét
írlak életútjáról, próbákkal is
teljes, hittel hordozott sorsáról,
ó maga is megírta emlékiratait,
melynek hitelességéi német
nyelvű megjelenése után itthon
kéiség bevonták.
Az cmlék-

romállapot-szerű helyzetet idéz
tek elő az akkor még nagyköz
ség területén.
Az első dokumentum a regge
li órákban íródott, a látogatás
napján, a Bisiczky házban lévő
rendőrkapitányságon. Miután a
karhatalmi alakulatok lezárták
az összes utcákat, nem tudtam
kimenni Ferenczi Mózes presbiterékhez a Botond utcába,
ahonnan a mindennapi tejet

Napjaink magyar történelme

érmekben

Mindszenty-emlékérem
f

m

s*

A sorozat harmadik kiadványa M I N D S Z E N T Y bíboros-herceg,
prímás hamvainak végső nyughelyre szállítására kiadott emlékérem.
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irataiban Celldömölkről is emlí
tést lesz, e néhány sornyi
kiléteiről lapunk 1989. szeptem
beri számában is volt közle
mény. Ezúttal a celldömölki
látogatásával, itteni szolgálatá
val kapcsolatban közlök két
dokumentumot, amely egyúttal
történelmi kordokumentum és
egyben igazolása is az emlék
iratokban csupán pár sornyi
leírásnak. Hozzátartozik ehhez
az, hogy a felvonultatott karha
talmi alakulatok valóban ost-

^^""t"***^
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szoklam hozni a családnak. A
református templomban lévő
lakásból csak a mai postasaro
kig tudtam menni, onnan viszszatereltek. Rögtön bementem a
szemben lévő kapitányságra, s
határozottan kértem, hogy kap
jak engedélyt a szabad mozgás
ra. Ekkor kaptam az egy
alkalomra szóló engedélyt, a
legközelebbi útvonalra.
A másik JGAZOLVÁNY"
története pedig a következő:
Istentisztelet után a kegytemp

ő

C2
C3
C4
ezüst
ezüst
aranyozott Cn
31,104 g
155,52 g
150 g j
42,5 mm
65 mm
65 mm
2000
6000
5000
7440,- Ft
1150,- Ft
2220,- Ft
Rendelési cím: H-1399 Budapest, Pf. 722
Forgalomba hozatal időpontja: április 15.
Forgalmazás módja: postai utánvét.
Az érmek értékesítéséből befolyó adómentes összeg 2 százaié]
a T R A D O R G - E Kft. átutalja a „Nyújts feléje védő kart" Alapít¬
ványnak. Ezt az összeget az 1991. október 23-án Újpesten felállí
tandó, Mindszenty bíborosnak és az őt Budapestre szállító, ezért
kivégzett forradalmároknak emléket állító köztéri szoborra fordítji
Az érem különlegessége, hogy színaranyból készül és a klasi
kus érmekhez hasonlóan igen plasztikus.
anyaga:
súly:
átmérő:
darabszám:

Cl
arany
9,40 g
23 mm
1500
26 000 - Ft

lom mellett lakó két presbiteri,
akik eljutottak a templomba, dr.
Jakab Pált és Osváth Józsefet
semmiképpen nem akarták ha
zaengedni a kiállított karhalalmi
szervek, ö k pontosan a kegy
templom melletti házakban lak
tak, s nem hitték nekik el, hogy
nem a katolikus templomba
akarnak menni Mindszentyt
meghallgatni. Közben a kórház
ból is kaptam kérést betegláto
gatásra. Ekkor újra bementem a
kapitányhoz, s tiltakoztam az

eljárás ellen, majd kértem éj
teljes szabad mozgásra szólt
engedélyt, amivel két presbite-1
rünket is hazakísérhetem,
igazolványt megkaptam, i
miután az eléggé durva
szigorú ellenőrzésen átestünk!
mai posta és Bisiczky patüj
torkolatában álló „hadrend"
széről, s még a házakat
megmutattam ahova mennénk,!
hazakísértem a két presbiteri
Jól Figyelemmel is kísériefl
bennünket.
Nádasdy Lajos
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Megalakult a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének
celldömölki csoportja
A megalakulás körülményeiről, a lehetőségekről és elképzelések
ről dr. Horváth Andrást, a helyi alapító tagok egyikét kérdeztem.
- Milyen előzményei voltak a csoport megalakításának?
_ Olyan környezetben nőttem fel, ahol hívő keresztény emberek
voltak, s jelenlegi barátaim közül is sokak családjában van három
négy gyerek, ó k említették: jó dolog, ha hasonló gondolkodású
emberek, jó célra verbuválódott, elhivatott közösséget alkotnak, hisz
ennek óriási összetartó és előrevivő ereje van. Fent említett barátaim
közül jó páran az országos egyesület alapító tagjai, s ők sugallták
az ötletet, hogy helyi csoportot hozzunk létre. így 1991. február
24-én hét család részvételével megalakultunk. A z első összejövete
len ismertettem az országos alapszabályból a mindenkire vonatkozó
részeket, a feladatokat, a célkitűzéseket, a jogokat, a kötelességeket.
- Mit tekintenek a legfontosabb célnak, feladatnak?
- Azon értékeket szeretnénk továbbvinni, társadalmilag
megismertetni, amiket a nagycsalád felelősségteljes vállalása jelent.
Ez nem tévesztendő össze azokkal, akik csak szórják gyermekeiket
felelőtlenül a szélbe, akiket aztán az utca nevel fel. Fontos tagjaink
érdekvédelme is. Sajnos most is több tekintetben a többgyerekesek
automatikusan hátrányos helyzetbe kerülnek. Nem jogtalan
előnyöket szeretnénk, csak a többletvállalás elismerését, amelyet a
kettőnél több gyerek nevelésével magunkra veszünk. Mindezek
mellett szeremérik a kívülállókkal megismertetni azt a nagyon sok
többletörömöt és jót, amit mi magunk kapunk saját családtag
jainktól.
- Vállaljuk ezek mellett egyes tagjaink segítéséi, belső és külső
összefogással. Egyesületünk természetesen nyitott, szeretettel
várunk mindenkit, aki elfogadja a tagsággal járó kötelezettségeket.
Itt említeném meg, hogy nem nagy összegű tagdíjat is kell fizetni.
Rendes tagunk lehet mindenki, aki három, vagy annál több
gyermeket nevel vagy nevelt. Létezik a pártoló tagság is, mely
nincsen a gyermekek számához kötve, s pártoló tag lehet jogi
személy is.
- Milyen konkrét terveik vannak?
- Amikor erről beszéltünk, jobbnál jobb ötletek jöttek. A
kirándulástól kezdve az esetleges tavaszi hangversenyig sok minden
előkerült. Mindezeknek az a lényege, hogy a gyerekek minél jobban
érezzék magukat. Az eljövendő programokban mindenki szabadon
választhat majd, hisz nem biztos, hogy mindenkit minden érdekel.
Arra jön és akkor, amire és amikor tud vagy akar.
- Szeretnénk, ha a város elfogadna minket olyan társulásként,
amelynek nincs köze a politikához, amely elsősorban nem gazdasági
alapokon áll, hanem szellemi, lelki értékeket helyez előtérbe, s
amely létéből kifolyólag a jövőbe vetett hitet és bizalmat sugározza.
- Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy érezzék jól magukat
egymás társaságában!
Rozmán

Továbbra is a GÁZ
számít Celldömölkön a leginkább felhasz
nált fűtőanyagnak, hiszen kevés településről
mondható el az, amit mi büszkén állítha
tunk. Címzetesen azt, hogy a város 121
utcájából 97 teljesen, további 9 pedig rész
legesen el van látva földgázzal. A földgáz
viszonylagos olcsósága a jövőre nézve is
realitásnak tekinthető, számítva a beharan
gozott nagymérvű szénáremelésre. Ezek is
meretében egyáltalán nem meglepő, hogy
újbóli fejlesztések várhatók. Van azonban
gy tény, ami mindenképpen publikussá,
sokak számára fontossá teszi ezt. A részle
tekről Gombási Istvánt, a Polgármesteri
Hivatal műszaki osztályának főelőadóját
kérdeztük.
e

, - Hogyan tervezik a további bővítést?
Ugy tudom, nem egészen szokványos mó
don?
" Igen. A 45 ezer forintos társulási díj

Mint a pók a falon,

úgy másztak a tizenegy emeletes házakon a képen látható
férfiak. Egyedi módon szemlélhették - madártávlatból - kis
városunkat, s az „élvezet" mellett még hasznos munkát is
végeztek a lakásszövetkezet megrendelésére. A módszer muta
tós, olcsó (hisz nem kellett állványerdőt építeni), gyors és ...
lélegzetelállító. Jöttek, dolgoztak és hamarosan távoztak.
Csak egy jótanácsot azoknak, akiknek a kép láttán kedve
támadt az utánozásra. Ne a tizenegy emeleteseken kezdjek, mert
hátha túl magas lesz! Bőven elég a kilences!
Hetcnyi László felvétele

változatlan, ezt mindenképpen be kell fizetni
ahhoz, hogy valaki jogot szerezzen a gáz
szolgáltatás igénybe vételére. Itt említeném
meg, hogy itt nem érvényes a más területe
ken esetleges elévülés, ezt az összeget be
kell fizetni. Az önkormányzat viszont ko
moly kedvezményt adott az idei évtől. Esze
rint a társulási díj egyharmadát, 15 ezer
forintot kell egyösszegben befizetni, a fenn
maradó 30 ezer forintot pedig határidő nél
kül és kamatmentes részletekben. Amikor
valaki a 15 ezer forintot befizette, kap tőlünk
egy igazolást, melynek alapján jogosult a
tervek elkészíttetésére, engedély kérésére, s
a szereltetést is elvégeztetheti. Amikor a 45
ezer forintot teljes egészében befizette, ak
kor kap egy újabb igazolást, s ennek alapján
csatlakozhat fogyasztóként a hálózatra.
- Elmondanám továbbá, hogy az idei
évben létezik még a 15 százalékos állami
támogatás, tehát a 45 ezer forint 15 százalé
kát közműtámogatás címén hivatalból
visszautaljuk.

- Feltétlenül kínálkozik a kérdés, hogy
ebben mi az üzlet az önkormányzat számá
ra? Hogy a lakosságnak előnyös, az nem
vitás.
- Több vonatkozása is van. Az elsődleges
az, hogy az így befolyt összegeket további
közműépítésre tudjuk felhasználni, s a ko
rábbi elvégzett munkáknál megelőlegezett
pénzek (kiépítés, utánfúrások stb. költségei)
kezdenek visszaáramolni.
- Mely utcákra gondoltak a fejlesztéskor?
- Ez a lehetőség azon utcák lakói számára
adott, ahol már van kiépített gerincvezeték, s
így utólag csatlakozni akarnak. A befolyt
összegből esetleg lehetségessé válhat újabb
gerincvezetékek kiépítése, s elölről kezdve a
folyamat ismétli önmagát, és mindenki jól jár.
- Kit keressenek az érdeklődök?
- Ebben az ügyben a pénzügyi és a
műszaki osztály tud bővebb felvilágosítás
sal szolgálni, várjuk kedves ügyfeleinket!
- Köszönöm a tájékoztatást!
RL
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Az 1848-as forradalom
és szabadságharc tisztjei (2.)
Az Ú j Kemenesalja m á r 
ciusi s z á m á b a n megjelent
összeállítás folytatása.
M A R T I N K O V I C S BÉ
L A (1816, Karakó - ? )
Nemesi származású, római
katolikus vallású, nőtlen.
1848 őszétől önkéntes a
honvédtüzérségnél. A tava
szi hadjárat során hadnagy
az 1. gyalogütegben. Június
20-tól főhadnagyként az üteg
parancsnoka. Július 7-én szá
zadossá nevezték ki, s egyút
tal 3. osztályú érdemjellel
jutalmazták. Világosnál tette
le a fegyvert
NOSZLOPY
LÁSZLÓ
(1811, S ö p t e - 1880, Duka)
Római katolikus vallású.
1848 tavaszán a sárvári
nemzetőrség
századosává
választolták. 1849. aug. 15lől százados a komáromi
várőrség 52. (Bocskai) hon
védzászlóaljánál. A kiegye
zés idején Kőszegen élt.
R Á T Z S Á N D O R (1815,
Nemesdömölk - ? )
Vagyontalan
kisnemesi
származású. A császári 9.
huszárezredben 12 évig volt
őrmester. 1848 nyarán állt a
szabadságharc oldalára é s
szept. 1-től hadnagy a Hu
nyadi önkéntes csapat lovas
ságánál. Október 19-tól fő
hadnagy, 1849. febr. 16-tól
alszázados, márc. 12-től főszázados
a
13.
huszár
ezredben. Az.isaszegi csatá
ban fogságba esett, dc sike
rült megszöknie. Május 16án 3. osztályú érdcmjellcl
tüntették ki. Szeptember 6tól őrnagy, a 6. huszárezred
Komáromban alakuló osz
tályának parancsnoka a vár
kapitulációjáig.
S I M O N A N D R Á S (1795,
Kiscell - 1849, Eger)
Kisnemesi
származású,
vagyontalan. Jogi végzettsé
get szerzett. 1817-től közviléz, 1848 nyarától főszázados a 48. gyalogezred 3.

zászlóaljánál.
Szeptember
ben Jellasich ellen harcol.
Október 24-tól ő m a g y , a
honvédsereg oldalára álló
zászlóaljának parancsnoka.
1849 januárjától dandárnok,
a „főhadiszállás hadoszlopá
nak" parancsnoka a feldunai
hadtestben. Szélütésben halt
meg, alezredesi k i n e v e z é s e
előtt néhány nappal.
S Z É L L J Ó Z S E F (1813,
Kiscell - 1886, Pozsony)
Birtokos nemesi szárma
zású. 1833-tól hadfi, majd
nemesi testőr. 1848. május
26-tól
alszázados a 34.
gyalogezredben. Szeptember
18-tól honvéd ő m a g y , zász
lóaljparancsnok. December
28-án a bábolnai csatában
súlyosan megsebesült é s ala
kulatával együtt fogságba
esett. A hadbíróság 1849
március közepén 10 é v i
várfogságra ítélte, ahonnan
1854-ben kegyelemmel sza
badult.

hadtestnél. Május 3-án 3.
osztályú érdemjellel tüntet
ték ki. Május
közepétől
Buda térparancsnoka, majd
július derekától a honvéd
tábori kórházak főfelügyelő
je, alezredes. Aradon 12 évi
várfogságra ítélték. A k i 
e g y e z é s idején telekkönyvi
hivatalnok.
V I D O S J Ó Z S E F (1805,
M e r s a - 1849, ? )
Nemesi származású. Me
gyei
hivatalnok,
ország
gyűlési képviselő, majd 1848
tavaszától Vas megye alis
pánja. Június 19-től őrnagy,
Vas megye nemzetőrségének
főparancsnoka.
Augusztus
23-án kormánybiztossá ne
vezték ki, majd októbertől
címzetes ő m a g y lett. Az
országgyűléshez Pesten csat
lakozott, s követte Debre
cenbe is. A kolerajárvány
áldozata lett
VIDOS
MÁRTON
(1820, Simonyi - ? )

UJVÁRY
ISTVÁN
(1796, Ság - 1873, Szombat
hely)

Vagyontalan nemesi szár
mazású. A forradalom kitö
rése idején
nyugalmazott
főszázados. Június
19-től
Vas megye nemzetőr őrna
gya. Szeptembertől a vasi
önkéntes nemzetőr-zászlóalj
parancsnoka. November 11től őrnagy, a 45. zászlóalj
parancsnoka, 1849 márciusá
tól egyúttal dandárnok a 7.

Vas megyei középbirto
kos fia. E v a n g é l i k u s vallá
sú, nőtlen. 1838-tól hadfi, 8
é v m ú l v a hadnagy. 1848.
június 1-től főhadnagy az 5.
Radetzky
huszárezrednél
Olaszországban.
Október
ben szabadságra hazatért é s
csatlakozott a h o n v é d s e r e g 
hez . December 22 után
huszár
főhadnagy,
majd
március 30-tól főszázados.
Április k ö z e p é n beosztottak
a felső-magyarországi ( I X . )

hadtestbe. A fegyverletétel
után Aradon 10 é v várfog
ságra ítélték. 1854-ben ke
gyelmet kapott é s ettól
kezdve birtokán gazdálko
dott.
VIRÁGHALMI
FE
R E N C (1826, Révkomárom
- 1875, Kiscell)

A k e r e s z t s é g b e n a Xavcrius Antonius Gallus nevet
kapta. A győri katolikus
g i m n á z i u m e l v é g z é s e után
a piarista rend fogadalmasaként B e s z t e r c é n , Kecske
méten, majd Kassán taní
tott. A forradalom kitörése
kor belépett a 39. zászlóalj
hoz é s ekkor magyarosítot
ta a nevét. A schwechati
csatában hívta fel magára a
figyelmet, s h a d n a g g y á lép
tették e l ő . A téli hadjárat
során s z á z a d o s i rangot ka
pott. V i l á g o s n á l tette le a
fegyvert, s Olaszországba
kényszersorozták.
1851ben tért haza, majd az 50-es
évek k ö z e p é t ő l élénk iro
dalmi t e v é k e n y s é g e t fejtett
ki. 1866-ban Győr várme
gye második aljegyzője, két
év múlva pedig az új
hadügyminisztérium
tiszt
viselője
lett.
1874-ben
nyugdíjaztatta magát. 1875i
szeptemberének v é g é n c e ü l
d ö m ö l k i barátait látogattameg
köztük
Hollós*
Jusztinián apátot - , amikoj
váratlanul elragadta a hálálj
N é m e t h Tibor
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Eötvös
évforduló (4.)
Pár gondolat az Eötvös
féle ingáról
Eötvös, fizikus elődeihez képest, a nehéz
ségi erő kutatásában merőben új utat válasz
tott. Az új út választásának alapgondolata: a
nehézségi erő változását a lehető legkisebb
térben vizsgálni!
A nagyszerű ötlet után következett a min
den kísérleti természettudománnyal foglal
kozó ember számára gyönyörű, de gyötrel
mes út: eszközt kell készíteni az elméleti
oldalról megfogalmazott igényre. És a meg
alkotott eszközzel mérni, mérni és mémi
kell!
Az Eötvös által elkészített eszköz rendkí
vül egyszerű és a maga egyszerűségében
nagy pontosságú mérések elvégzését teszi
lehetővé. Az eszköz egy 0,02 mm átmérőjű
platina-irídium szálra függesztett viszony
lag kis tömegű rúdból áll. A rúd két végére
azonos nagyságú tömegeket függesztett,
amelyek közül az egyik 20 cm-rel mélyebb
re került. Ezáltal technikailag lehetővé tette
a nehézségi erő vízszintes síkban való vál
(A Berzsenyi Asztaltársaság
március 11-1 ülésén elhangzott
előadás kivonata, 2. rész.)
A belső erők munkája által ki
alakított bazaltplatót az aktív
vulkánosság után a külső erők
tovább alakították. Ezek közül a
pleisztocénkori éghajlatváltozá
sokat és a folyóvizek építő-rom
boló munkáját kell megemlíteni.
A Rába és a Marcal együttes
pusztító munkával több hordalé
kot hordott el a területről, mint
amennyi üledék az előző perió
dusban ott felhalmozódott. így a
vulkán alapzata is kiemelkedett
környezetéből, a hegy relatív
magassága megnőtt. Mivel ez a
talapzat az egykori térszín ma
gasságát mutatja, a kialakult
csonkakúpot tanúhegynek ne
vezzük.
A vulkánosság utóvulkáni mű
ködéseiben még ma is él. A me
rev kózetrétegek törései mentén
a nyomás alatt állóVmeleg réteg
vizek a felszínre tomek. Mesteri,
Borgáta termálvize tehát a Ság
utóvulkáni ajándéka.
Különleges a hegy termé
szetes növényzete. Borbás Vinvilághírű
botanikusunk
1887-ben e gazdag növényvigról úgy vélekedett, hogy az
Wosz sztyeppnek egy mesz
é é nyugatra leszakadó, az Al
pok előterében található foltja.
Napjainkra az északias flóraele*
a nagyfokú
termé
szetátalakítás miatt már kevésM
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tozásának mérhetőségét. (Horizontális va
riométer)
Amennyiben a földfelszín alatt az egyes
rétegek sűrűsége különböző, a sűrűbb tömeg
az inga különböző magasságban elhelyezett
tömegeire eltérő nagyságú erővel hat. A
mélyebben lévő tömeget jobban vonzza,
mint a másikat, és ez elég arra, hogy a rúd
elcsavarodjon. Eötvös ingájának szinte hihe
tetlen érzékenysége a minimális mértékű
elcsavarodás észlelhetővé tételének köszön
hető. Ezen elcsavarodás miatt kapta az esz
köz a torziós inga nevet.
A műszerben a lengőszerkezetet három
szoros fémburkolat vette körül, az egyes
fémburkolatok között légszigeteléssel.
A kísérletek vizuális észleléssel történtek,
a megfigyelés nagyon rövid ideig, néhány
másodpercig tartott.
Az Eötvös-féle mérésekből kapott
adatsorral arra lehetett következtetni,
hogy a Föld elvileg forgásszimmetrikus
eloszlású tömegétől hol van eltérés, tö
meganomália.
A torziós inga segítségével fel lehet ku
tatni a föld mélyében rejlő értékes ásványi
kincseket, kimutathatók az olyan sűrűségű
anyagcsoportok, amelyek eltérő sűrűségűek
a környezetüktől, ennek következtében a
nehézségi erő értékének regisztrálásakor el
térések észlelhetők (nagyobb sűrűségű érc
vonulatok, kisebb sűrűségű sótestek).
Világhódító útjára akkor indult, amikor

Évmilliók tanúja:
a Sághegy
bé jellemzőek. A hegy ritkaságai
közé számít a pusztai árvalány
haj, a tavaszi hérics, a leány- és
feketekökörcsin. A Sághegy ál
latvilága kevésbé kutatott. Annyi
bizonyos, hogy a meredek szik
lafalak a magashegységek raga
dozó madarainak is fészkelési
lehetőséget biztosítanak. Ritka
ságai a bagolyfélék (macskaba
goly, gyöngybagoly), vörös vér
cse, a kuvik.
A bazalton képződött kiváló
talaj, a hegyoldalra meredeken
eső napsugarak, a bazaltsziklák
napközben elraktározott melege
és a gyakori napfényes őszök
együttes hatása kiváló szőlőfaj
ták művelését teszi lehetővé. A
sági bor méltán híres, felveszi a
versenyt a badacsonyival és a
somlóival.
A hegy jelenlegi formakincsét
az emberi beavatkozás alakította
ki. Az 1911-ben alakult Sághe
gyi Bazaltbánya Rt. 1957-ig
folytatta a bazalt kitermelését. A
kemény kőzet kiválóan bírja a
hőingást, ezért kelendő volt a vá¬
gányalapozásnál, az utcaköve
zésnél, építkezéseken. A bá
nyászat elpusztította az ország
egyik szép tanúhegyét, cserébe
viszont felbecsülhetetlen értéket
adott: a kráter kibontásával egy
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kitűnt, hogy változatos terepen is megbízha
tó jelzője a kőolaj-előfordulásoknak.
Eötvös ingája a föld mélyét kutató ember
társává vált, s a geológia készséges és meg
bízható szolgájává szegődött.
Varga László

élő, szabadtéri „geológiai múze
umot" hozott létre.
A hegyet felépítő anyagok al
kotják a jellegzetes foimaa'pusckat: a laza, homokos-agyagos
pannon üledék-, a törmelékzónaés az egykori vulkáni pajzs tér
színét. Alul a pannon térszín for
makincsben rendkívül szegény,
az enyhe lejtőket csak kisebb
vízfolyások szabdalják.
A magasban elhelyezkedő törmelékzőna déli és nyugati olda
lát érdemes szemügyre venni: a
déli oldal törmelékén kialakult
talajon itt érik el a szőlősgazdák
a legjobb termésáüagokat. A
nyugati oldalt kisebb-nagyobb
kúpok tagolják: ezek vagy ko
rábbi vízfolyások akkumulációs
termékei, vagy a felázott talaj
megcsu számlásának emlékei. A
legnagyobb halmot - a Kakas
dombot - azonban a vulkáni mű
ködés hozta létre. A gyerekek
egyik kedvenc szánkózóhelye a
vulkán egyik mellék - azaz „pa
razita" - kráterének tekinthető.
A Sághegy legfelső szintjén két
kúp Őrzi a hegy eredeti magassá
gának emlékét. A Trianoni-kereszt emlékmű talapzata 10-15
méterrel emelkedik ki környeze
téből; a talapzatot a bazalt kü
lönlegesen megmerevedett ún.

„gyapjúzsákjai" alkotják. A má
sik, magasabb kúp 20-25 méter
re emelkedik ki. Vöröses-barna,
salakos-lyukacsos tufa, illetve a
mélyből
felragadott vulkáni
bombák építik fel. A vörös sala
kos tufát a szél és az esővíz fo
kozatosan koptatja le. A hegy
felső térszínének másik látvá
nyossága az egykori kráter. Ezt a
bányászat mintegy félbevágta, és
szemünk elé tárul az 50 m mély
ségig feltárt magmacsatorna.
Megfigyelhető a bazalt felül legyezőszerűen szétnyíló oszlopos
elválása, amely az utolsó kitörés
mozgását idézi.
A Sághegy 1975 óta tájvédel
mi körzet. A természetbarátok
1988-ban avatták a madártani
tanösvényt, 1989 májusában a
geológiai tanösvény készült el.
Másfelől sajnos a szándékos
rongálásról is be kell számol
nunk: a figyelmeztetőtáblákat a
mélybe dobálták, a faragott is
meretterjesztő táblákat összevés
ték, a turistautak mentén sok a
szemét (pedig esztétikus szemét
tárolókat szereltek fel a pihenők
nél), a turistaszállónál a lámpák
üvegeit leverték. Ezzel kapcso
latban csak egyben bízhatunk,
abban, hogy a helybéli termé
szetbarátok összefogása a hegy
értékeinek védelmében mindig
fölül fog kerekedni a látványo
san rongálok táborán. Ha így
lesz, a Sághegy sokáig fogja Ke
menesalja jó hírét öregbíteni.
Lenncr Tibor
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Egyházi híreink
Új lelkészt iktatott be szolgá
latába a református egyház
község. A Celldömölki Refor
mátus Egyházközség és az
Őrségi Egyházmegye vezetősé
ge 1991. április 14-én iktatta be
szolgálatába
SZENTPÁLYJUHÁSZ I M R E lelkipásztort.
Az ünnepi istentiszteletet Sza
kái Elemér esperes úr tartotta,
igehirdetésében Péter apostol II.
leveléből adott útravalót az új
lelkipásztornak: „Hithez ragasz
tok tudományt...". Haydn zenéje
tette ünnepélyesebbé a beikta
tást, a fiatal Nemes Zoltán
nívódíjas zeneiskolai növendék
hegedült. Az új lelkipásztort
köszöntötte elődje, Jakab L a 
jos, valamint a celldömölki
származású
Balogh
Tibor
nagykanizsai lelkész is. Testvéri
szeretettel, a Biblia ideülő
szavaival köszöntötték fiatal
lelkésztársukat a celldömölki
római katolikus és az evangéli
kus egyházközségek vezetői.
Makkos István polgármester
köszöntő szavai és jókívánságai
után a presbitérium képviselői
szóltak még a hívek nevében.
SZENTPÁLY-JUHÁSZ Imre
1959-ben született Budapesten.
Ifjúkorában egyaránt vonzotta a
pedagógusi, a pszichológusi és
a lelkészi pálya, hogy a harma
dikat választotta
hivatásának,
abban nagy szerepe volt a
pasaréti református gyülekezet.nek, ahol a fiatalok is ériékes
közösségei alkothattak. Úgy ér
zi, választott
hivatásával
a
másik két pályáról sem kell
lemondania, sőt így lehet igazán
nevelője és lelki gondozója a
rábízottaknak. Teológiai tanul

mányait Budapesten végezte,
itt volt egy évig
segédlelkész,
majd két évig önálló szolgála
tot teljesített az Ormánságban,
ezen a dél-baranyai
tájon,
ahol a népi élet ősi hagyomá
nyai ma is élnek. Három évet
töltött a svájci Bázelben, itt
fogott bele a
tudományos
munkába. Felesége is bázeli,
két kisgyermekük van. A cell
dömölki egyházközség
szolgá
latán kívül a sárvári
ellátása
is feladata. Olvasóink és a
celldömölki hívek nevében is
kívánjuk, töltse be feladatát
Isten segítségével
és áldásá
val.
A
Református
Egyház
egyéb hírei:
Május 12-én, a 10 órai
istentiszteleten .konfirmáció.
Május 19-én és 20-án, pün
kösd első és második napján
vasárnapi istentiszteleti rend.
Az Evangélikus Egyház hí
rei:
Május 12-én lesz a felnőtt
fiatalok konfirmációja.
Május 19-én és 20-án,
pünkösd első és második
napján vasárnapi istentiszteleti
rend.
Május 26-án és 27-én Sárvá
ron megemlékezés lesz az
Újszövetség első teljes magyar
fordításának 550. évfordulója
alkalmából
a költő-fordító
nyomdász Sylvester János tisz
teletére.
A Római Katolikus Egyház
hírei:
Május 19-én és 20-án, pün
kösd első és második napján
vasárnapi miserend.
L. F.
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Bál után

Április 6-án jótékonysági bált rendezett Celldömölkön a KDNP
helyi szervezete. A rendezvénynek komoly visszhangja volt, s ez
inspirált minket arra, hogy a részletek után érdeklődjünk Hetényl
Lászlótól, a KDNP titkárától, aki a fent említett rendezvény
megszervezésében is oroszlánrészt vállalt
-Tudom, hogy szinte ostoba a kérdés, de felteszem mégis. Milyen
volt a bál?
- Színvonalas, emberi kapcsolatokban, gesztusokban gazdag bál
volt. A 220 résztvevő mindegyike szinte azzal ment el, hogy a
következőre is feltétlenül jönnek, pedig Güssingtől Nyíregyházáig
sok helyről gyűltek össze a vendégek. A KDNP alelnöke. Császár
Terézia érkezett Nyíregyházáról, Güssingból az alpolgármester volt
iu. A KDNP megyei vezérkarát dr. Széli Kálmán elnök és dr.
Giczhy Tibor titkár képviselte, de sorolhatnám tovább az illusztris
vendégeket szinte vég nélkül.
- A bál keretében színvonalas műsort adtak fiataljaink. Istenhez
szóló versekkel bizonyítva, hogy nincs bajban ez az ország, ha ilyen
ifjúsága van. A z énekek, a Hit, a Remény és a Szeretet szavai az
emberi szívek legmélyére hatottak, könnyeket csalva sokak
szemébe. Szintén élmény volt hallani a Haydn vonósnégyest, az
igazi báli talpalávalót pedig a határ mentéről érkezett Pinka Band
szolgáltatta.
- Mi volt a bál célja a szórakozáson túl?
- Minimum kettős cél volt. Az elsődleges a jótékonyság,
másodszor pedig a KDNP húsvét utáni vigadása, hiszen az alleluja
szónak is ez a jelentése. Testvéri szeretetben akartunk együtt lenni,
családok, barátok, szimpatizánsok, a legifjabbaktól a legidősebb
korosztályig. A karácsonyi előzményeknek megfelelően (amikor is
pénzbeli és természetbeni adományokat osztottunk ki rászorulók
nak, áldást és békességet kívánva) tervezzük a karitász akció
folytatását, s a bevétel nagyobb részét az alakuló cserkészcsapat
támogatására szánjuk.
-A jövőre gondolva milyen terveket kovácsol a KDNP?
- Augusztus 20-ra nagyszabású ünneplést tervezünk, s az imént
említettem a cserkészcsapat alakítását is. Az átfogó tervekkel
kapcsolatban csak még egy adalékot szeretnék, amely szintén a bál
utóeletével kapcsolatos. Az országos alelnök. Császár Terézia
köszönő- és elismerő levelet írt, melyet Pejkó Zoltán elnök
ismertetett a párt legutóbbi ülésén. A levél kíséretében egy nagyon
szép zászló is érkezett. Fehér selyem alapon a KDNP címere és a
következő felirat: „CUM D E O PRO PATRIA E T LIBERTATE",
azaz: Az Istennel a Hazáért és a Szabadságért. Azt is mondhatnám,
hogy ez a mondat lehetne, kell, hogy legyen a jövő. Ne fotelból
nézzük az ország gondjait, hanem tegyünk a javulásért valamit
Magyarországon nincs olyan ember aki ne imádkozna az Istenhez,
legalább a Himnusz éneklésekor, hiszen azt kérjük: „Isten áldd meg
a magyart". De ha kérünk, ha van kapcsolatunk az Istennel, akkor
tegyünk mi is valamit és tudjunk hálát is adni. Vegyük igazából
komolyan a Himnuszt ha csak egy jelképes téglát teszünk odébb,
akkor már elindultunk egy úton!
Rozmárt

a0
A megváltás, az új élet, az emberi ter
mészet átformálása nem emberi munka és
igyekvés eredménye, hanem a Szentlélek
munkája. Krisztus azt mondotta: „Én ké
rem az Atyát és más vigasztalót ád néktek,
hogy veletek maradjon mindörökké. Az
igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem
fogadhat, mert nem látja Öt és nem ismeri
Őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik
és bennetek marad."
Mi tehát a mi dolgunk? Kérjük és fogad
juk el, vegyük a Szentlélek
ajándékát,
mert éktelenül nagy szükségünk van rá, az
egész nemzetnek. Valamennyien sérült lel
kű emberek vagyunk, akiknek szellemi
ségében egy újfajta értésnek le kell rom
bolnia a nem értést. A SZENTLELEK a
népek anyanyelve, amelyet minden ember
megérthet, amely új létbe helyez és új

PÜNKÖSD
közösséget teremt. Aminek az eredménye
az lesz, hogy felveszem a harcot a saját
önzésem, gyűlöletem, felelőtlenségem, kishitüségem ellen: mert ö az erőnek, a jó
zanságnak, a megértésnek, a békességnek,
világosságnak Lelke. És csakis az az em
ber nyer erőt és lelki egyensúlyt minden
napi élete, munkája, sorsa közben, aki
emberi hivatását így fogja föl.
A tűrő erőért, az állhatatosságért, vilá
gos látásért így könyörgött kétszáz évvel
ezelőtt FELSŐŐRI FÜLEP GÁBOR: „Óh
Uram, mi merő alkalmatlanság és hebe
hurgyaság vagyunk, kik semmiben állhata
tosak nem lehetünk, hanem csak a Te

bántásodban és a Tetőled megtiltott dol
goknak elkövetésében. Szégyenellyük óh
Uram ezen gyarlóságunkat, de azt Te ná
lad nélkül éppen meg nem győzhettyük.
Erősíts meg azért minket a Te Lelked által,
ki erőnek Lelke vagy, hogy így erősek és
hívek lehessünk mind halálig."
Az értelmi és erkölcsi erők meggyen
gültek, a brutális erők elszabadultak,
ígéretünk van arra, hogy amennyiben
kérjük, megkapjuk a Lélek
ajándékait,
amelyekkel meggyőzhetjük a rontó erő
ket önmagunkban, a családban, a nem
zetben. A jobb jövő a hazaszeretetben
van és a hűséges munkában, mert ez az
életet teremtő napfény. Hivatásunk az
értékes cselekvés!
Nádasdy Lajos
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Az Eötvös Loránd centenári
um celldömölki eseményeinek
első sorozatát képezik most,
májusban a fennállásának 100.
évfordulóját ünneplő Eötvös
Loránd Általános Iskola (a volt
Zárdaiskola)
rendezvényei.
Ezek műsora:
május 13., hetfo: 14-16 oraig
Eötvös Loránd fizikai verseny.
A zsűri elnöke: Vida Mária ny.
tanár, a díjakat átadja: dr.
Horváth Jenő tanszékvezető;
május 17., péntek: 9 órakor
Eötvös Kupa verseny az iskola
kézilabda-pályáján. Megnyitót
mond Varga László Csaba
alpolgármester;
május 21., kedd: 10 óra
30-kor iskolatörténeti kiállítás
nyílik az iskola épületében,
megnyitja: dr. Oszkó Zoltán ny.
igazgató. 14 órakor író-olvasó
találkozó a zeneiskola kamara
termében, vendégünk: Király
Lajos;
május 23., csütörtök: 9 órakor
a város és a városkörnyék
általános
iskolai kórusainak
Éneklő Ifjúság fesztiválja; az
iskola udvarán tartandó megnyitó
keretében emléktáblát avat Mak
kos István polgármester.
16 órakor a római katolikus
temető kápolnájában az emléke
zők megkoszorúzzák az iskola
alapító Hollósy Jusztinján sír
emlékét. 18 órakor kezdődik az
ünnepi műsor a Kemenesaljái

Kulturális hírek
Művelődési Központ színház
termében. A műsor előtt a
fúvószenekar ad térzenét A
megemlékezésen ünnepi beszé
det mond Molnár Gábor, iskola
zászlót adományoz a celldömöl
ki MÁV Építési Főnökség, a
zászlót Szigeü Sándor igazgató
adja át. A műsorban közremű
ködnek az iskola egykori és mai
tanítványai, valamint a városi
Liszt Ferenc vegyeskar Süle
Ferenc vezényletével;
május 24., péntek: 14-18
óráig sportműsorok az iskola
tanulóinak közreműködésével a
Városi Sportcsarnokban, kö
szöntőt mond: Tarrósy Imre
sportfelügyelő.

A Kemenesaljái
Művelődési Központ
rendezvényei

Május 11., szombat 9-12
óráig működik a lelki tanács
adó szolgálat, a díjtalan szolgál
tatást
hozzáértő szakember
nyújtja diszkrét körülmények
között. 19 órától DISCO a ház
előcsarnokában;
május 15. (szerdától) május
17-ig (péntekig) mutatja be a
szombathelyi IFJÚSÁGI SZÍN
HÁZ Szigligeü Ede LILIOMFI
f
c. vígjátékát Gál Ferusz József
rendezésében. Az előadásokon a
hallgatom és a lámpa fénye mel város és a városkörnyék diákjai
lett hirtelen mozdulatlanná der szervezetten vesznek részt. A
med minden. Hagyom, hagyod, nagyközönségnek szóló előadás
hagyja, hagyjuk, hagyjátok...
május 15-én este 6 órakor lesz,
békén! Most nem hallom, hogy belépődíj: 50,- Ft;
jön-e vonat vagy sem, nem su
hannak a távolba arctalan vilá
gos kocsik. Szombathely-Sárvár^elldömölk-Ajka-VeszprémSzékesfehérvár-Budapest
Székesfehérvár-Veszprém-Ajka-CelldömölkSárvár-Szom¬
bathely és újra körbe, körül. Az
elmenők és érkezők észrevétle
nül váltják egymást, a létszám
mindenhol állandó marad.

A Csendet

május 17., péntek: 17 órakor
SIMON IVAN festőművész
tárlatának megnyitója;
május 18., szombat: este
7-től éjfélig DISCO;
május 25., szombat a Keme
nesaljái Baráti Kör Napja,
amelynek keretében 14 órakor
kerül sor a középiskolások
körében kiírt pályázatok ered
ményhirdetésére;
június 4-én a du. 1/2 5 órai
első foglalkozással indul új
intenzív fogyókúra tanfolya
munk, a jelentkezőket várjuk
személyesen vagy a 37-es
telefonszámon;
július 20 és augusztus 20
között 3 napos autóbuszos
kirándulásokat rendezünk Sze
gedre a SZABADTÉRI JÁTÉ
KOKRA, a 4000,- forintos
részvételi díjban az útiköltség, a
belépőjegyek ára, a két éjszakai
szállás és a 3 napi teljes ellátás
benne van. Részletes tájékoztató
személyesen.

Az Ádám Jenő
Zeneiskola műsora
Május 22-ig látható Berta
L E L L E R osztrák amatőr festőnő kiállítása. A neudaui zenepe
dagógus, ötgyermekes család
anya tájképcin és csendéletein a
stájer és burgenlandi táj szelíd
szépsége, derűje tükröződik, ha
végignézzük a műgonddal alko
tott és válogatott képeket kísé
rőzeneként szinte magunkban
hallunk egy tiszta, örömöt

Hallgatom a Csendet. Sötét
van, nem látom, csak sejtem a
Sághegyet, a bazaltrégi korok
fantomját, a csodát, mely min
den kövével és megrepedt kürtő
jével vágja arcomba, hogy már
évezredek óta van és tán évezrelesz még. De nem bánom.
™ övé süket csend, az enyém
ben benne van a pillanat múló
varázsa, mert én teremtem öt,
na hallgatok, és én töröm meg
tevéddel, zajjal, az írógép ko
pogásával, a szék reccsenésével.
Ketten vagyunk, a Csend és
fj- a mérhető mérhetetlenségaz idő mindennél beszédeTO múlásában...
Makray László

A

sugárzó népdalt az örök termé
szetről;
május 17., péntek: 18 órai
kezdettel tanári hangverseny
keretében emlékeznek meg a
zeneiskola alapításának 40. év
fordulójáról;
május 20., hétfő: 18 órakor a
pécsi Zeneművészed Főiskola
végzős hallgatóinak koncertje;
május 22., szerda: 18 óra
kor a tanév utolsó növendék
hangversenye keretében nyit
ják meg dr. V I N C Z E László
ny. főorvos „faragolt tárgyai
nak" kiállítását

Egyéb kulturális
rendezvények
Május 31-én könyvhét meg
nyitó.
Kemencs Géfín László (je
lenleg kanadai állampolgár)
celldömölki születésű költő a
könyvhétre megjelenő könyvé
ből felolvasóestet tart május
31-én este 7 órakor a zeneisko
lában.
Június 7-én, 8-án megrende
zésre kerül a Sághegyen a 3.
Országos Földtani és Termé
szetvédelmi Napok sorozat A
rendezvény fővédnöke dr. Tardi
János természetvédelmi állam
titkár, aki felavatja a sághegyi
bányászat emlékére felállított
emlékoszlopot.
Több tudo
mányos előadás fog elhangzani
mindazon elképzelésekről, ame
lyek lehetővé teszik a Sághegy,
illetve hasonló, bányászat után
elhagyott ipari létesítmények
természetes
állapotba
való
visszaállítását.

10

ÚJ K E M E N E S A L J A
A MAGYAR N Y E L V H E T E egyik ki
emelkedő rendezvényeként került sor ápri
lis 26-28-án a győri Kazinczy Gimnázi
umban a Kazinczy Ferencről elnevezett
SZÉP M A G Y A R BESZÉD verseny orszá
gos döntőjére.
Megyénket a celldömölki Berzsenyi Dá
niel Gimnázium III. a osztíílyos tanulója,
Szakács Tibor képviselte. Ezen a rangos
vetélkedőn a 60 résztvevő között 15 Ka
zinczy-díjat osztottak ki, és a díjazottak
egyike városunk diákja.
A felkészítő tanárai: Joó Antalné és
Lóránt Ferenc.
- Kedves Tibor! Szeretném, na néhány
szóban bemutatkoznál az olvasóknak!
- A jánosházi általános iskolából kerül
tem a celldömölki gimnáziumba. Elsősor
ban a természettudományi tárgyak érdé-

Újra lesz

„Jót, s jól!"
kelnek, de szívesen foglalkozom az iroda
lommal is. Magyarórákon a tanuk drámák
ból részleteket adtunk elő, a tanárnőmtől
kaptam a bátorítást, így kerültem az irodal
mi színpadba. Az iskolai szavaló- és szép
kiejtési versenyek után egyenesen vezetett
az út az országos döntőig.
- Úgy gondolom, annak ellenére, hogy
rangos versenyről van szó, az átlagolvasó
keveset tud róla. Kérlek, néhány szóban
beszélj a versennyel kapcsolatos élménye
idről!
- 26. alkalommal rendezték meg, felejt
hetetlen élmény volt személyesen megis

hegyközség?

Közállapotok
a Sághegyen
A Sághegy maradt, vagy maradhatna a leglátványosabb
természeti értékünk, ha az emberi gondoskodás legalább a közepes
szintet elérhetné. A közállapotok azonban másról tanúskodnak, és e
ténnyel szembe kell néznünk. Az egyetlen stabil pont, hogy a hegy
valódi gazdái, a termelők szorgalma változatlanul érvényesül, a
szőlők többsége jól művelt, újabb pincéket építenek és a
nemzedékváltás is felcsillant valami biztatót. Mindezt azonban
átszövik a naponta keletkező kétségek, rendellenességek. A
szőlősgazda félve közelíti meg pinceházát, feltört ajtó, ablak
ijesztgeti, a durva rombolás veszélyeitől riadoz. Szinte hetente van
pincefeltörés, lopás.
A közönséges szemetelést felváltotta egy veszedelmesebb
jelenség. A hegy árkaiba 70-80 kilós sertéstetemeket szórnak
éjjelente. Gépkocsikkal szállítják az állati hullákat és zsákszám a
szemetet. Drámai események is a hegytörténet lapjaira kerülnek.
Embert ütöttek talán agyon (?), vérbe fagyba találtak rá egy faház
ajtajában. Ilyen körülmények szabdalják szét a reményeket, hogy az
idegenforgalmilag, tudománytörténelmileg, irodalmilag értékes
hegy azzá válhat, amire adottságai biztosítják, ami annyi nemzedék
vidám évszázadait részesítették. A tudós vallatta, költő megénekelte
bazalthegy többet érdemelne az egyébként is meggyötört kemenesi
tájon.
Ilyen körülmények között várjuk az idei idegenforgalmat? tehető fel a kérdés. Pedig az érdeklődés nem csökkent. A
vendégváró Turistaház új vállalkozásban, megszépülve már most 80
százalékban egész évre lekötött. A tavaszi ébredés a szŐlészkedésben kiemelkedő szorgalmat mutat. Mi a lehetőség és a kiút a
továbblépés irányában? E z minden Sághegyet szerető embert
foglalkoztató kérdés. Kettős a teendő. Kicsit a múltba nézés adhat
példát, illetőleg következetes munkálkodás a jövő érdekében.
Sok éven át szorgalmaztuk a hegy rendjének és jogos
elismertségének kérdéseit, sajnos az erőfeszítések nem hoztak
eredményt. Ez külön történet. Régen, már 1734-ben volt A Sági
Hegységnek Törvénye, és volt talán 1949-ig tényleges rendje is.
Létezett hegyközség, rangot jelentő hegybíró, szorgalmas
szőlőpászlorok. A régi hegytörvény kincsesbánya és példa. A
hegyközség pedig a társadalmi erő, az összefogás, a rendezettség
foglalata, öröm a hír, hogy az új önkormányzatok tervezik a
hegyközség létrehozását. Ez sokat lendítene a válságos helyzetből
való kilábalásban. Két szőlőpásztor és egy természetvédelmi Őr nem
oldhatja meg a problémákat. A mértéktartó, de példás összefogás
vihet csak előbbre. Betöréses, rablós világunkban önszerveződésre
van szükség. Ezt a gazdák vállalják is. Az egymagunkban való
gondolkodási a közös összefogásnak kell felváltania. Ez segíthetne
abban is, hogy társadalmi tevékenység erejével az utak javuljanak,
a vízelvezetés megoldódjon, a szemetelés megszűnjön. S ha
mindezért az adóbevételek - amely a gazdáktól befolyik - egy része

merni a zsűri elnökét, Deme László
nyelvészprofesszort, a verseny egyik
életre hívóját. A 3 napos verseny ideje
alatt megnéztük a Győri Balett egyik
előadását és a nagycenki Széchenyi-ma
uzóleumot. Ami mindennél fontosabb, a
versenyzők között baráti szálak szövőd¬
tek, nem egymás ellen, hanem egymásért
szurkoltunk.
- Ez után a szép siker után mik a
további tervek?
- Kitartok a korábbi elhatározásom mel
lett, orvos vagy tanár szeretnék lenni.
Azt hiszem, a magyar nyelv ápolása, a
szép beszéd orvosnak, tanárnak egyaránt
fontos feladata. A díjhoz gratulálok, továb
bi terveid megvalósításához sok sikert kí
vánok!
Fonyó Roberta

a hegyre fordítódna, már nagyobb változásokhoz lenne megalapo
zottság és szellemi, anyagi erőforrás.
A sághegyi bornak nem kell cégér, de kell a jó hírének a
megmaradása! Ilyen híre pedig volt. Fájdalmas: 1930 után
megszüntették, hogy hegyünk a SOMLÓ-SAG névvel létező
borvidéket jelentheti. A MÉM 40/1977-ben új rendeletében nem
állította vissza ezt a jogos rangot. A Sághegy a Balaton-felvidék
vulkánkúpjainak része, tehát geológiailag oda tartozik. Akkor miért
nem lehetséges ez a szőlőkultúra tekintetében? Hogy újra a
SOMLÓI BORVIDÉKHEZ tartozzon a Sághegy, ebben hivatalosan
is el kell járni. Kis túlzással már a szőlőtelepítő PROBUS római
császár (i. e. 272-282) korában is eldőlhetett volna ez a kérdés,
akkor miért nem rendeződhetne napjainkban? Most, a vállalkozások
korában több gazdát foglalkoztat a sághegyi bor palackozása. Ilyen
kisüzemek, borpalackozók létrehozása megérdemli a figyelmet és a
támogatást. Grafikailag jól szerkesztett borcímkék hirdethetnék a
gyógyhatású sághegyi bor hírnevét. Ha Bismarck kancellár
(1815-1898) vesebántalmai gyógyítására a Ságról vitette a bort,
akkor nincs szégyenkeznivalója a sági bortermelőknek.
Történelmünk tehát van, a jövőt kell kovácsolni, megoldva azokat
a problémákat, amelyeket röviden e kis írásban igyekeztem
felvázolni. Reményünk és bizodalmunk van, hogy újra szerveződő
világunkban a Berzsenyi által megénekelt Sághegy elfoglalhatja
helyét - a kiérdemeltél - a gazdálkodásban, az itt élűk
szorgalmában, a kultúrában és az idegenforgalomban egyaránt.
Dala József

r
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Egy késői búcsúztató margójára
Május l-jén, a Haladás V S E
elleni barátságos mérkőzésen
búcsúzott a játékostársaktól, az
egyesülettől és a szurkolóktól
Balogh Zsolt, Boznánszky Gá
bor és Szomorkovits István, a
CVMSE három volt labdarúgó
ja. Néhány perces játékuk
nak tapsolhattak még a né
zők, hogy a végső búcsú
után vastaps kísérje Őket
az Öltözőbe. Abba az öltö
zőbe, amelyben oly sok
szor készültek a nézők és
maguk szórakoztatására,
amelyben oly sok mérkő
zés után örültek és búsla
kodtak az eredményektől
függően. A három név
hosszú éveken át fogalom
volt a labdarúgó-szurkolók
körében. Nélkülük elkép
zelhetetlen volt az összeál
lítása a celli „vasutasnak".
Mind a három játékos pél
dakép lehet egyesületi hű
ségben, játéktudásban az
egyesület fiatal labdarúgói
előtt. Mind a hárman a cel-

li csapatban ismerkedtek meg a
labdarúgással, s mind a hárman
itt is fejezték be pályafutásukat.
Balogh Zsolt 1969. október
31-én, Szomorkovits István
1970. július 27-én, Boznánszky
Gábor 1974. augusztus 21-én

lett az egyesület igazolt labdarú
gója. Balogh 19 évig, Szomor
kovits 20 évig, míg Boznánszky
15 évig kergette a bőrgolyót.
Bizonyára sok szép emlék vil
lant fel a búcsúzók emlékezeté
ben, amikor átvették játékostár
saik és egyesületük ajándékát.
Kedves volt celli labdarúgók,
kívánjuk nektek, hogy jó egész-

ségben töltsétek el családotok
körében az elkövetkező éve
ket. A késői búcsú ellenére is
őrizzétek meg emlékezetetek
ben egyesületeteket, játszótár
saitokat, edzőiteket és sportve
zetőiteket. Legyetek hűek to
vábbra is az egyesület színei
hez, segítsétek annak működé
sét!

KÉK-hírek
Az elmúlt két hónap rendőri krónikája nemcsak az esetek száma,
hanem azok sokfélesége miatt is figyelmet érdemel.
Március 27-én 14 óra körüli időben ringlihúzás módszerével
behatoltak a bobai lelkésznő lakására, ahonnét 900 forint készpénzt
eltulajdonítottak. Az elkövető N. J. kecskeméti lakost - aki ez idáig
már több mint húsz évet töltött börtönben - a rendőrség őrizetbe
vette.
A celldömölki Polgármesteri Hivatal sérelmére elkövetett
diófalopás tettese F. F. celldömölki lakos személyében ismertté vált.
F. F. a bűncselekmény elkövetését elismerte, az okozott kár
megtérítését vállalta. Az eltulajdonított diófát az ország területéről
elszállították.
Az 1990. december 19-én a celldömölki római katolikus
templomban történt szándékos rongálás bűntette miatt elrendelt
nyomozást H. G. celldömölki lakossal szemben - aki előzetes
letartóztatásban volt - befejezték. H. G. előzetes letartóztatását a
Sárvári Városi Ügyészség a bíróság előkészítő eljárásáig
fenntartotta.
A celldömölki MÁV területén elkövetett dézsmálás - mosópor és
Ráma margarin - nyomozását befejezték. Az elkövetők kiléte K. Á.,
M. J., N. L . és D. F . személyében megállapítást nyert, akik mind a
négyen a MÁV dolgozói.
Az igazán „tartalmas" felsorolás mellett azért optimizmusra adnak
okot a felderített bűnügyek, melyek száma megnövekedhet, ha
jobban a rendőrség segítségére sietünk. Pontosan ennek érdekében
juttatott el hozzánk a Városi Rendőrkapitányság egy tájékoztatót,
illetve felhívást, melyet ezúton teszünk közzé.
A Celldömölki Rendőrkapitányság tájékoztatja a Tisztelt pince¬
es zártkerttulajdonosokat, hogy a Sághegy területén több esetben
Pincefeltörés történt és a pincékből berendezési, használati
ágyakat, valamint bort tulajdonítottak el ismeretlen elkövetők.
Az eltulajdonított tárgyak mennyiségéből arra lehet következtetni,
hogy az ismeretlen elkövetők gépkocsit, kisteherautót vagy
utánfutót használhatnak.
Kérjük, hogy aki adatokkal tud szolgálni a betörésekkel
kapcsolatban, az levélben, távbeszélőn vagy személyesen keresse
eg a rendőrkapitányságot (Celldömölk, Koptik Odó u. 7.).
Előre is köszönjük, hogy személyes segítségével támogatja és
elősegíti a rendőrség bűnüldöző munkáját.
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^ SPORT 4- eredmények - események ^

Diáksport
Április 29-én került megrendezésre aüétikából a diákolimpia
városi döntője. A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Fiúk: 100 m.: L Gulyás Gábor 12,1 (Eötvös), II. Nagy István
12,3 (Eötvös), ILI. Busznyák Csaba 12,4 (Eötvös). Távolugrás: I.
Gulyás Gábor 573 (Eötvös), II. Nagy István 546 (Eötvös), ü l .
Busznyák Csaba 503 (Eötvös), Kovács Krisztián (Jánosháza).
Kislabdadobás: I. Gulyás Gábor 79,5 (Eötvös), LL Molnár Lajos
65,6 (Eötvös), BI. Busznyák Csaba 63 (Eötvös), III. Tóth Róbert 63
(Eötvös), III. Kovács Krisztián 63 (Jánosháza). Súlylökés: I. Gulyás
Gábor 11,04 (Eötvös). II. Molnár Lajos 10,47 (Eötvös), BI. Nagy
István 10,25 (Eötvös), ötpróba egyéni: I. Gulyás Gábor (Eötvös)
671 pont, ÍJ. Nagy István (Eötvös) 623, Iü. Busznyák Csaba
(Eötvös) 545. ötpróba csapat: I. Celldömölk Eötvös 2760 pont, II.
Celldömölk Gayer 2027, ID. Jánosháza 1593.
Leányok: 100 m.: I. Járay Melinda (Kenyéri) 14,3, B. Szilassy
Lívia (Gayer) 14,31, ID. Dani Edina (Gayer) 15,2. Távolugrás: I.
Dani Edina (Gayer) 415, fl. Járay Melinda (Kenyéri) 400, ü l . Géczi
Anita (Boba) 396. Kisl abdadobás: I . Szabó Ibolya (Jánosháza) 43,5,
D. Sebestyén Szabina (Gayer) 42,0, Iü. Ban Annamária (Kenyéri)
40,5. Súlylökés: I. Bak Annamária (Kenyéri) 8,34, II. Wittinger
Andrea (Jánosháza) 7,98, I B . Géczi Anita (Boba) 7,19. Ötpróba
egyéni: I. Járay Melinda 407 pont, D. Bak Annamária 383, IH. Dani
Edina 352. ötpróba csapat: I. Celldömölk Gayer 1550 pont, II.
Kenyéri 1523, 01. Boba 1016, IV. Jánosháza 945.

^

Sportról röviden
- Május 11-én 8.30 órától a
Gayer Gyula Áll. Isk. tornater
mében kerül megrendezésre az
egyéni asztalitenisz „Kemenes
alja Kupa". A versenyen Vas
megye és az NB ID-as mezőny
legjobb serdülő, ifjúsági és
felnőtt versenyzői találkoznak.
Mindazok, akik szeretik az
asztaliteniszt, biztosan kitűnő
mérkőzéseknek lehetnek szem
tanúi.
- Május 24-én az Eötvös
DSE sportolói és tanulói - az
iskola 100 éves jubileumi ün
nepsége keretében - sportnapot
rendeznek a sportcsarnokban,
melyre szeretettel várnak min
den érdeklődőt.
- Celldömölk Város Polgár
mesteri Hivatala 6 darab három
személyes sátort vásárolt és
adott át kölcsönzésre a C V M S E
részére. A kölcsönzéssel első
sorban az ifjúsági turizmust
kívánják elősegíteni, de a felnőt
tek is igénybe vehetik. A
sátrakat 150 forint alapdíj és
napi 30 forint használati díj
ellenében lehet igénybe venni.
Kölcsönzési időpont: hétfőtől
péntekig naponta 14-17 óráig a
CVMSE sportirodájában.
* A C V M S E a ligeti tenisz
pályáit megnyitotta. Változatlan
bérleti díj ellenében vehetők
igénybe. Üzemek, intézmények

a sportirodában köthetnek szer
ződést.
- A Falusi Spartakiád sakk
megyei döntőjét Celldömöl
kön rendezték. Eredmények:
1.
Kemenesmagasi
(7,5
pont), 2. Köcsk (7), 3.
Kenyéri (5).
- Udvardy Mihály edző keze
alatt Jeltámadtak" a C V M S E
serdülő labdarúgói. Az őszi
szezonban mindössze két dön
tetlent elért csapat a tavasziban
lejátszott öt mérkőzéséből né
gyet megnyert.
- A
CVMSE
elnöksége
2 400 000 forint bevétel és
ugyanennyi kiadás tervezésével
fogadta el 1991. évi költségve
tését. A bevételek az alábbi
forrásokból tevődnek össze:
- s a j á t bevétel 1 160 000 Ft,
- önkormányzati támogatás
640 000 Ft
-MÁV-igazgatósági támoga
tás 400 000 Ft,
- gazdálkodó szervek támo
gatása 200 000 Ft,
- A Falusi Spartakiád megyei
lövészdöntőjében kitűnően sze
repeltek a nagysimonyiak. Ered
ményeik: Női csapat: 1. Nagysimonyi 223 ke. Férficsapat: 2.
Nagysimonyi 336 ke. Női
egyéni: 3. Csillagné Jáncsa Éva
76 ke. Férfi egyéni: 3. Lábas
Sándor 89 ke.

SPORT^

Kézilabda
lütűnő rajtot vettek kézilab
dázóink az NB Jj-ben és ennek
eredményeként biztos tagjai a
nyugati csoport középmezőnyé
nek. Eredményeik rövid króni
kája:
- Március 30. Zalaszentgrót.
CVMSE-CELLKOLOR-Zalaszentgrót 22-19 (13-7). Maga
biztos kezdés után az előnyt
végig tartva megérdemelten
győztek. A csapat összeállítása:
SIMON I. - SKRIBA (6),
Szakács (2), Gulyás (1), TÓTH
Á. (5), Márczi (4), Gőcze (3)
Cs.: Horváth, Nagy, Szalóky
(1), dr. Pankó, Tóth A.
- Április 6. Celldömölk.
CVMSE-CELLKOLOR-Mecseknádasd 25-22 (12-10). Vé
gig vezetve biztosan nyertek a
celliek, az alábbi összeállítás
ban: SIMON I . - Skriba (4),
GÓCZE (11), Gulyás (1), Tóth
Á., Márczi (1), CSÓRI (5). Cs.:
Szalóky (1), Szakács (1), Fonyó
(1) , Tóth A., Simon E .
- Április 13. Alap. Alap Tsz
SE-CVMSE-CELLKOLOR
24-16 (14-9). A mérkőzést
magabiztosan nyerték a hazai
ak a gyengélkedő celliek ellen,
akik az elején sokat hibáztak a
szabadtéri pályán. A csapat
összeállítása: SIMON I . Skriba (1), Gőcze (4), Tóth Á.
(2) , MARCZI (5), Fonyó (3),
Tóth A. Cs.: Simon E . ,
Szalóky (1), Szakács.

-

Április 20. Celldör
CVMSE-CELLKOLOR^
Csurgó 34-23 (18-12). A
sárgák eddigi legjobb játékukkrt
magabiztosan győzték
bajnokság harmadik helye
jét. A csapat tagjai v
SIMON I . - SKRIBA (101
GÓCZE (9), TÓTH Á. (5?
GULYÁS (1), MÁRCZI
FONYÓ(2).Cs.:Csóri,Rc
Szakács (1), Tóth A.
- Április 27. Celldör
CVMSE-CELLKOLOI
Szentgotthárd ÁFÉSZ
(13-13). A bajnokság ed
legszorosabb
mérkőzésén,
gyengélkedő belső hármas el
re sikerült a vasi rangadón a 1
győzelem. A csapat összeállíli
Simon E . - Skriba (5), Gőcze \
GULYÁS (5), FONYÓ (7). Tóf
Á. (2), Márczi (1). Cs.: SIMON
I., Szalóky (1), Csóri, Szakié*
Redócs.
A felnőtt csapathoz ha
jól rajtoltak a megyei
ságban az ifik is. Négy mé
zésből, négy győzelmet ki
vélhettek el Somlai Károlyj
tanítványai.
Eredménydl
CVMSE-CELLKOLOR
Vasvár 42-18. Szentgotthí
ÁFÉSZ
ifj.-CVMSE-C
KOLOR ifj. 32-37. CVMSl
C E L L K O L O R ifj.-Sz. Ta
képző n. 23-18. CVMÍ
CELLKOLOR
ifj.-Szenlí
hárd ÁFÉSZ ifj. 27-12.
:

Asztalitenisz
Befejeződött az asztalitenisz NB IB-as csapatbajnokság.
CVMSE csapata annak ellenére, hogy az utolsó két mérkŐz
tartalékosán volt kénytelen kiállni, s ennek következtében vére
szenvedett, magabiztosan maradt bent az NB IH-ban. A
utolsó három mérkőzésének eredményei:
-Április 6. Várpalota. Várpalota-CVMSE 8-8. Győztesek:
(4), Balázs (2), Táncsics (1), Tarr (1). Botfa kitűnő játéi
köszönhető a pontszerzés.
- Április 13. Celldömölk. CVMSE-Keszthely 5-11. Győzt
Táncsics (2), Máthé (2), Tarr (1), Balázs (0). Balázs sér
játszotta végig a mérkőzéseit.
-Április.27. Peremarton. Peremarton-CVMSE 11-5. Győzt
Máthé (2), Táncsics (1), Balázs (1), Tarr (1). A Peremarton
győzelmével maradt NB Bl-as.
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