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A tartalomból 
Újabb villáminterjú -
szemétügyben (5. old.) 
- Nyilatkozik az új 
rendőrkapitány (7. 
old.) - Celldömölk be
vonult az iroda
lomtörténetbe (8. old.) 
- Centenáriumi meg
emlékezés (9. old.) 

Berzsenyi szellemének 
megidézése 

Mint az utóbbi időben mindig, ismét összegyűltek a hálás 
utókor képviselői, hogy felidézzék Berzsenyi szellemét, hogy 
tisztelegjenek a „Zordon énekes" (Tóth Árpád nevezte így) 
emléke előtt - születésnapja alkalmából Egyházashetyén. 

így volt ez az idén, május 5-én, vasárnap délelőtt is. 
Berzsenyi verseivel szólt a hallgatósághoz, volt ének és tánc 
is. A közreműködők a nevét viselő intézmények hallgatói, 
tanulói, azaz a szereplök a szombathelyi tanárképző főisko
lán és a celldömölki gimnáziumban tanulnak. Ambrus Lajos 
író sajátosan egyedi beszédben kereste az utat Berzsenyihez, 
próbálta öt jelen korunkba adaptálni. Nem maradt el termé
szetesen a koszorúzás sem. A Berzsenyi nevét viselő intézmé
nyek helyezték el a tisztelet koszorúit. 

Aztán, mint minden ünnep, ez is elmúlt. Az ünneplöruhák 
szekrénybe kerültek, de Berzsenyi velünk van, csak le kell 
venni a polcról a verseit, bárhol felütni a köteteit. Biztosan 
lesz nekünk szánt üzenete... 

Képünkön: a Berzsenyi Társaság celldömölki csoportja 
koszorút helyez el a költő szülőházán. 

Kép és szöveg: RL 

Két iskola Jánosházán 323 

„Legyen, de jó legyen!" 
Ha bárkinek ezt a szót mon

dom, iskola, akkor sok dolog 
eszébe jut. A megilletődött el
sős kisdiáktól az első, órán 
odacsúsztatott levélig, a kréta
poros tantermektől a kirándu
lások élményt adó emlékéig 
sok minden. Ha azonban vala
ki most kimondja ezt a szót 
Jánosházán, akkor a felidézett 
dolgok, fogalmak így sorjáz
nak: sértődöttség, visszatar
tott béremelés, veszekedés, 
korteskcdés - összességében 
nézve a bizonytalanság. Sok 
dologról tudnak az emberek, 
d e sokkal veszélyesebbek 
•sok, amelyekről nem. A té
nyek: önkormányzati működ
tetésű, keresztény szellemi
i g 0 iskola szerveződik a 
nagyközségben. A jövőről 
ni'ndenki találgat, vagy úgy 
v í ", tud is valamit. Az ügyben 

Kiknek szól majd a régi 
harangocska? 

azt a két embert kerestem 
meg, akik tényleg hozzá tud
nak szólni a kédéshez, pozíci-

(Folytatás a 4. oldalon) 

Tájkép csata közben 
a rendelőintézetben 

Még nem is volt olyan régen, amikor egy egész város és annak környéke 
örüli, hogy végre egy jól megközelíthető helyen lévő, korszerű és ligás 
rendelőintézetbe hozhatja el bajait, gyógyulást keresve. Aztán a szép épü
letről alkotott kép* kezdeti idővel homályosodni, a járólap kopogni, a 
mennyezet repedezni. Elérkezett az idő, amikor valaki a szakorvos helyett 
csak útbaigazító táblát talál és még szerencséje van, ha épületen belül 
megtalálja és nem kell tovább zarándokolnia. 

A kialakult helyzet okáról és a megoldás lehetőségeiről érdeklődtem a 
Polgármesteri Hivatalban, ahol Dummcl Ottó, a műszaki osztály vezetője 
szolgált felvilágosítással. 

- Mi az oka a födém és a padlóburkolat meghibásodásának? 
- A födémet mondanám először. 1985-ben adták át az épületet, a tervezés 

1982-ben indult. Egy olyan szabadalom alapján dolgozlak, melynek nem 
voll meg a kellő tapasztalati hátterc, s jelenleg ennek a következményei 
érezhetők. 

- Mi volt a hiba? 
- Rossz a technológia, melyet azonban értéknövelő megoldásokkal most 

lehel javítani. 
- Ki választolta a kellő tapasztalati háttér nélküli technológiát? 
- Az akkori beruházó, a városi tanács. A képhez a ponlos leírás is 

hozzátartozik. Ez egy CK-kazctlás (CK = cementkötésií forgácslap. A 
szerk.), bentmaradó-zsalus monolit vasbetonfödém, melyei a FALCO és a 
VASITERV ajánlott és tervezett. Ez a technológia némileg olcsóbbnak tűni 
akkor, mini a hagyományos vasbelongercndás, béléstestes födém. A válasz-

(Folytatás az 5. oldalon) 



Tudósítás képviselő-testületi ülésekről 
Celldömölk város képviselő-testülete má

jus 15-én tartotta soros ülését. A lejárt határ
idejű határozatok között szó esett a ü. világ
háborús emlékművek elhelyezéséről. Kiss 
Sándor szobrászművész a volt MSZMP-
székház előtti parkot tartja alkalmasnak 
műve felállítására. A nevek összegyűjtése 
elkezdődött, de nem feltételenül kell a 
teljes névsornak elkészülnie az avatásra. 
Ábrahám Ferenc megjegyezte, hogy a 
teljesség biztosítása bár nehéz, de nem 
megoldhatatlan a még hátralévő időben. 
Varga László Csaba alpolgármester beje
lentette, hogy a sági részönkormányzat 
felvette a kapcsolatot Kiskovácsné Tóth 
Emőke szobrászművésszel a sági emlék
mű ügyében. 

Elhangzott, hogy a Kincstári Vagyonke
zelő Szervezet a Munkásőrség épületét csak 
térítés ellenében adja át az önkormányzat
nak. A Celldömölki Autójavító az anyavál
lalat ügyében illetékes pápai képviselőtestü
let döntése értelmében önállóan folytatja te
vékenységét. A Polgárőrség kialakulóban 
van, de működésükhöz anyagi fedezetet igé
nyeinek. Ábrahám Ferenc az önkéntes tűz
oltóság együttműködési készségét ajánlotta 
fel az új szervezetnek. Az Eötvös Loránd 
Általános Iskolában - immáron negyedik 
alkalommal - új pályázatot írtak ki az igaz
gatói állásra. 

Ideiglenes lakáskiutalás 
Az önkormányzati tulajdonban levő laká

sok 700-as száma elég a legszükségesebb 
igények kielégítésére, de gondot jelent a 46 
komfortnélküli lakás komfortosítása és a 10 
szükséglakás felszámolása. Határozatot fo
gadtak el arról, hogy az 1991. évi iakáskiu-
talási névjegyzék alapján ideiglenesen utal
ják ki az üresen álló átmeneti lakásokat. A 
lakásgazdálkodásban lehetőséget teremte
nek arra, hogy a felszabaduló lakások közül 
mindig legyen olyan, amelyre a közületi 
szervek a velük munkaviszonyban álló dol
gozó lakásgondjának sürgős megoldása ér
dekében bérlőkiválasztási jogot kérhetnek. 
E jog egy alkalommal a létesítési költség 50 
százaléka, kétszeres bérlőkiválasztási jog 
esetében pedig 75 százaléka ellenében sze
rezhető meg. Ev végén az ideiglenes kiuta
lással rendelkező bérlők lakásait, valamint a 
v áros tulajdonában levő garázsokat meg 
fogják pályáztatni. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló be
számolóhoz fűzött kiegészítésében dr. Ma
rék József, a Kórház-Rendelőintézet orvos-
igazgatója utalt arra, hogy a tiszti főorvosi 
hivatalhoz kerülő feladatok, illetve a szak
mai felügyelet és a munkáltatói jog elválasz
tása okozhat problémát. Jelenleg az alapel
látás szakmai-strukturális változásai követ
keztében még képlékeny a helyzet. Elmond
ta, hogy a sebészeti műtő rekonstrukciója 
„történelmi" jelentőségű, amit az is bizo
nyít, hogy mint a megye egyik legjobb 
műtőjét. Szombathelyről és Pápáról is 
igénybe veszik a betegek. Remélhetőleg 
ez egy rekonstrukciós-korszerűsítési fo
lyamatnak bár rendkívül fontos, de csak 
egyik állomása lesz. Az üzemorvosi szol
gálat az alapellátás „mostohagyereke", 
volt és hatékonysága csak az üzemek ré

széről történő anyagi-erkölcsi támogatással 
növelhető. 

Komplex szűrővizsgálatok 
Kérdésre válaszolva dr. Ihász Judit el

mondta, hogy a 2. sz. körzet számítógépet 
kapott, amit Kuthi Lászlóné adományozott. 
Ezen dolgozták fel a körzet teljes körű 
komplex szűrővizsgálatának eredményeit. A 
berendelés alapján a lakosság közel fele 
jelent meg a saját körzetben, ugyanakkor 
más körzetből is voltak érdeklődők. Hang
súlyozta, hogy minden egyes beteg kiszűré
sét óriási eredménynek kell tekintem. Dr. 
Marék József modellértékűnek nevezte a 
vizsgálatokat, de sajnos az együttműködési 
készség,- az egszségügyi intelligencia ala
csony a lakosság részéről. Jelezte, hogy az 
egészségügyben a szűrővizsgálati koncepció 
sokszor a rendszeres fejlesztésről terelte el a 
figyelmet Véleménye szerint a biztosítási 
rendszer kiépülésével a szűrővizsgálatok el
vesztik jelentőségüket, illetve integrálódhat
nak a rendszerbe. Az elfogadott határozatok 
szerint az L, 4., 5. sz. felnőtt körzetekben új 
rendelő kialakítása szükséges, az 1., 2. sz. 
gyermekkörzet, a védőnők és az iskolafogá
szat is kapjon új elhelyezést. A komplex 
szűrővizsgálatokat az 1., 3., 4., 5. sz. körze
tekben is el kell kezdeni, és 1992 végéig fel 
kell újítani az izsákfai rendelőt. 

Hatosztályos gimnázium 
A következő napirendi pontban a közép

fokú oktatási intézmények munkáját tekin
tette át a testület. Vinter József, a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium igazgatója rámutatott, 
hogy az iskolában bevezetés előtt álló 6 
osztályos gimnáziumi forma az új oktatási 
törvénytervezet struktúrájába is jól illeszke
dik. A változtatás előnyei: A tanulók már 7. 
osztályos korukban kikerülnek az általános 
iskolák heterogén osztályaiból, így nem ér
vényesül az utolsó két év tehetségvisszafogó 
hatása. 

Igazi „időnyerés" a lineáris tantervek al
kalmazásával, az általános iskolai és gimná
ziumi tantervek közötti párhuzamosságok 
kiküszöbölésével érhető el. (A hat év alatt 
közel egyévnyi tanulmányi idő szabadítható 
fel!) 

Nevelési szempontból ideális a legérzéke
nyebb kort átfogó, a személyiség fejlődését 
legdöntőbben befolyásoló életszakasz egy 
iskolában, egy nevelőtestület patronálása 
alatt való eltöltése. 

Jelenleg ez az iskolatípus egyedi engedély 
alapján kísérleti iskolaként működhet. En
nek előfeltétele a szakmai tervek elkészíté
sén túl az iskolafenntartó önkormányzat tá
mogatása és anyagi garanciájának vállalása. 
Újszerű vizsgarendszert vezetnek be: a ki
választás az ötödikes és hatodikos tanul
mányi eredmények, írásbeli vizsga (magyar 
nyelvtan, matematika) és beszélgetés alap
ján történik., A mintegy 25 fős kísérleti 
osztály beiskolázási körzete a város és a 
városkörnyék általános iskoláira terjed ki. A 
kísérleti osztály működése plusz költséggel 
nem jár. Távlatilag nem mellékes cél a vá
roshoz való kötődés kialakítása sem, mert 
így nagyobb valószínűséggel oldható meg 
az értelmiség utánpótlása környékünkön. 

Kustos Lászlóné szerint amennyibe 
osztályos gimnázium elismert oktatási 
ma lesz, akkor a tanulók utáni fejkvóta 
a gimnáziumoknak megfelelően fogják ka 
ni. (Jelenleg a gimnáziumban 33 ezer Fi/fö" 
az általános iskolában 22 ezer Ft/fő). Varga 
László Csaba és Süle Ferenc is támogatta 
a kísérlet beindítását, különösen annak te
hetséggondozó szerepét méltányolva. Vin
ter József a finanszírozási jellegű kérdések
hez megjegyezte, hogy pl. Mosonmagyaró
váron 240 ezer forintot osztottak ki a tanter
vek elkészítéséért, a celli tanárok pedig tár
sadalmi munkában állították azokat össze. 

Varga László, a Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola igazgatója szerint az iskola 
gondja a vállalatoknál, üzemeknél lévő tan
műhelyekkel kapcsolatos. Kérte, hogy az 
önkormányzat a privatizáció során ne en
gedje meg azt, hogy a tanműhelyeket beszá
mítsák abba az összegbe, amivel az illető 
vállalat belép valamilyen társasági formába. 
Javasolta, hogy ennek elkerülésére napi 
munkakapcsolat alakuljon ki az iskola veze
tése és az önkormányzat között. Kifejtette, 
hogy a fiú tanulóknak tudnak megfelelő 
szakmát ajánlani, a gondot a leányok jelen
tik. Egy későbbi időpontban foglalkozni 
kell a háziasszony-gazdaasszony képzés 1 
vezetésének lehetőségével. 

A képviselő-testület egyhangúlag elfo
gadta a gimnázium épületének felújításá
ról, a hatosztályos gimnáziumi kísérlet 
bevezetéséről, valamint a szakmunkás 
képzővel való kapcsolattartásról szóló ha 
tároza tokát. 

A képviselők a folyó ügyek között dön 
tölték arról, hogy a városban kialakítaná 
építési telkekre kedvezményes kamatozás 
hitelt vesznek fel a Koptik u.-Romtemplc 
környékére 6 millió 300 ezer, Alsóságon 
pedig 5 millió 500 ezer forint összegben. A 
testület a lakossági kölcsönök többlettör
lesztéséhez előírt 1500 forintot a folyama 
tosan érkező kérvények alapján 13 fő, felét 
pedig 1 fő esetében átvállalta. Határozatot 
hoztak az út- és hídfelújítási előirányzat 
felhasznál ás áról. Engedélyezték, hogy a tar
talékkeretből 2,4 millió forintot használja 
nak fel a Hollósy tér 9. sz. épület 4 lakásán 
nak felújításához. A testület felkérte Ábra
hám Ferenc, Pejkó Zoltán és Pozsonyi; 
Mihály képviselőket, hogy az eddig elvég-* 
zett munkákat, a befejezési idő realitását éss 
a még szükséges anyagiak megalapozottsá 
gát mérjék fel. 

Osztrák technológia 
Az önkormányzat május 29-i ülésén ? 

hangzott, hogy a Polgármesteri Hivatal f? 
vette a kapcsolatot a Vízügyi Igazgatóság 
gal. A város szennyvíztisztítási gondjain 
megoldására osztrák technológiát igém" 
Ehhez tnulmánytervet kell készíteni, amit 
Igazgatóság rendkívül kedvezményesen v 
lalna. Portschy Tamás szerint nem sza 
halogatni a kérdés megoldását, s a ni 
pályázat mellett érvelt. 

Az OTP Ingatlan Rt. által a Korona 
lyére tervezett épületre közzétett hirdeté 
felemás eredményt hoztak: az üzlethelyi 
gekre bőven érkezett igény, de a magí 

(Folytatás a következő oldal 
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(Folytatás az előző oldalról) 
kasokra még egy sem. A rendőrségnél az új 
vezető szervezeti változásokat tervez és so
kat várnak attól a Szombathelyről érkező 
szakembertől, aki a bűnügyi csoport irányí
tását veszi át. A vasútállomáson működő 
Utasellátó és a Kemenesaljái Áruház kérte, 
hogy a privatizáció során élvezzen elsőbb
ségetjelenlegi tevékenységük fenntartása. A 
patyolat profilbővítéssel átvállalta a Higié
nia Üzletház szolgáltatásait. 

Ezután a város köztisztasági helyzetét tár
gyalták meg és a lakossági szemétszállítási 
díjak megállapítására került sor. Süle Fe
renc a szombat-vasárnapi takarítás meg
szervezését szorgalmazta és rögzített, biz
tonságosabb szeméttartók beszerzését java
solta. Döntöttek arról, hogy az eddigi lakó
egységenkénti 100 Ft/év szemétszállítási díj 
a költségek növekedése miatt növekedni 
fog. A július 1-jétŐl december 31-ig tartó 
időszakban 150 Ft/évre emelkedik, azaz a 
második fél évben 75 forintos díjtételt jelent. 
A Költségvetési Üzem részéről igényelték, 
hogy a szolgáltatás így is jelentős év végi 
veszteségét finanszírozza az önkormányzat. 
Lumpért Attila „támogatta" ezt, cserében 
azt javasolta, hogy a lakásfelújításból szár
mazó nyereséget viszont az önkormányzat 
kapja meg. Sipos Ferenc visszautasította a 
cinikus hangnemet és a költségcsökkentő 
módszerek alkalmazásainak lehetőségeire 
hívta fel a figyelmet (kevesebb ürítés stb.). 
Ihász Judit kérte, hogy ha jövőre is lesz 
külön szemétdíj, akkor a kivetés módját 
differenciáltabban oldják meg. 

Helyi adók 
A képviselők ezt követően a helyi adók 

kérdéséről tanácskoztak. Az előterjesztés 
részletesen bemutatta az alkalmazható adó
nemek előnyeit és hátrányait, valamint pró
baszámításokat is tartalmazott a várható Ön
kormányzati bevételekre vonatkozóan. A tá
jékoztató szerint a helyi iparűzési adó beve
zetése tűnik a legegyszerűbbnek. Portschy 
Tamás az adó szabályozási jellegét emelte 
ki. Az 1991 második félévi kísérlet után 
jövőre egy komplex rendszer kidolgozását 
hangsúlyozta, amelyben az adóalany többfé
le szempot alapján is csak egyfajta adót 

fizet. Magasabb adószinteket állapítana 
meg, amelyekből jelentős kedvezmények 
adhatók közcélok támogatása esetén, illetve 
szociális tényezők figyelembevételével. 
Ihász Judit a vállalkozások megerősödése 
érdekében az adó elhalasztását javasolta. 
Lampért Attila a pénzügyi ellenőrző bizott
ság nevében a takarékossági-ésszerűsítési 
törekvéseknek az adóztatással párhuzamos 
kiaknázását említette meg. Kustos Lászlóné 
pénzügyi osztályvezető szerint a megtakarí
tásokat elviszik a plusz feladatok (sági 
konyha, gondozóház stb.). Az adóból szá
mítható 3 milliós bevétel a kórházi műszer
beszerzés, a szennyvíztisztító rendezési ter
vének költsége és egyéb feladatokra (pl. a 
10 százalékos dologi automatizmus kiegé
szítésére) szolgál, bár még így sem lesz elég 
rájuk. Baranyai Attiláné dr. utalt arra, 
hogy a városi-községi hozzájárulás megszű
nésével a gazdálkodó szervek biztosan nem 
zárkóznak el a helyi iparűzési adó fizetésé
től. A testület az adó kivetésének előkészí
tésére a témával kapcsolatban közmeghall
gatás összehívásáról döntött. 

Közművelődés 
A következő napirendi pontban a közmű

velődési intézmények helyzetéről szóló be
számolót vitatta meg a testület. Tima Lász
ló, az oktatási és közművelődési bizottság 
elnöke az előterjesztést szóban egészítette ki 
és ismertette a bizottság határozati javasla
tait: 

1. A Kemenesaljái Művelődési Központ 
a nemzeti és helyi ünnepségek szervezését 
tekintse feladatának, s a végrehajtás során 
szorosan működjön együtt az iskolák igaz
gatóival. 

2. Munkarendjét vizsgálja felül, a nyitva
tartási időt a látogatottságnak megfelelően 
alakítsa ki. 

3. Az intézmény igazgatónője készítsen 
programtervet a közművelődés fejlesztésé
nek lehetőségeiről, s a képviselő-testület ez 
alapján dönt a Központ további működésé
ről. 

Horváth András, a bizottság kisebbségi 
álláspontját közölte: szeszes italt ne árusít
sanak az intézmény büféjében. 

Kuthi Márta, a Kemenesaljái Művelő

dési Központ igazgatónője elmondta, hogy 
az utolsó években mindig védekeznie kel
lett, s ez a szakmai munkától vonta el az 
energiákat. „Nagyon elegem van ebből a 
helyzetből" - fakadt ki. A 26 kiscsoport 
tevékenysége és az idei 90 rendezvény a ház 
munkáját igazolja. „A kicsinyes provincia
lizmus sohasem volt az én kenyerem, de azt 
elvárom, hogy más is így fogadja a mi 
munkánkat..." Az utasításokkal, az „új elvá
rásokkal" kapcsolatban ennyit jegyzett meg: 
„Elegem van, ezt így tovább nem fogom 
csinálni!" Hangsúlyozta, hogy Nyugat-Du
nántúl egyik legjobb galériájaként tartják 
számon intézményüket. Rámutatott, hogy a 
munkarend átalakítására vonatkozó javaslat 
tájékozatlanságból ered: a szakterületek 
Összevonása, átcsoportosítása már régen 
megtörtént. A délelőtti nyitva tartásra igény 
van, ekkor is vannak programok, s ez az 
előkészítés időszaka. A munkaprogramot i l 
letően megjegyezte, hogy az felér egy bizal
mi szavazással. Varga László Csaba arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a személyi ellen
tétek sok problémát okoznak. Molnár Gá
bor művelődési osztályvezető szerint hatá
rozati úton vagy fegyelmivel nem lehet a 
személyi ellentéteket megoldani. A tartalmi 
oldal szempontjából nem fogalmazódhat 
meg a bizalmatlanság kérdése. A más intéz
ményekkel való kapcsolattartásnál már igen, 
bár ez szubjektív megítélés alá esik. Ihász 
Judit - aki nemrég került a városba -
megkérdezte, hogy milyen személyi ellenté
tekről van szó. Süle Ferenc, a Zeneiskola 
igazgatója elmondta, hogy amikor a télen a 
„Kemenesaljái ősz" című rendezvénysoro
zat első megbeszélését összehívta, szinte 
mindenki eljött, kivéve Kuthi Mártát. Az 
igazgatónő szerint viszont korábban egy 
hangverseny pénzügyi vonatkozásaiban tá
madt csúnya vitájuk, s akkor Süle úr úgy 
távozott: „Tesz róla, hogy ne sokáig legyek 
a Központ igazgatója". Kuthi Márta befeje
zésként azt mondta: „Én vagyok az idősebb, 
én vagyok a nő, ezért elvárásaim is vannak 
a kapcsolatfelvételt illetően!" 

A testület a következő ülésre a határozati 
javaslatok alaposabb kidolgozásáról dön
tött. 

Németh Tibor 

MSZP: Kitörés a karanténból? 
Vitányi Iván, a Magyar Szocialista Párt vezető 

személyisége május 10-én tartott előadást Celldö
mölkön. Bevezetőjében utalt arra, hogy a demok
rácia és a működőképes piacgazdaság kiépítését 
a ..magyar ugaron" sokszázados fejlődési folya
mat kimaradása késlelteti. Részben ennek a szám
ijára írható, hogy nem rendszer-, csupán hata
lomváltás történt. 
. Elmaradt a vegyes tulajdonú gazdaság feltétele
inek megteremtése. A kárpótlásról szólva a nemze-
cki jelleg hiányát és a törvény privalizációellenes 

Ijatasai emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a törpegaz-
jasagok rendszerének konzerválása rendkívül káros 
°yamat. Az egyházi ingatlanok visszaadásával 
"Pcsolaihan elmondta, hogy az MSZP a törvényt 
"ogadhatatlannak lartja. Az egyháznak az adófi-
„ aIlampolgárok pénzéből történő támogatása 
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 A S2t>cialista Pártnak katarzison kellett átmen-
• h»gy megtalálja helyét az ellenzék soraiban. 

A karanténból való kitörést jelzi Filló Pál képvi
selővé választása is. Szerinte fejlődő együttműkö
dés van kialakulóban az SZDSZ-szel, bár rend
szeres egyeztetésről természetesen szó sincs. A 
parlamenten kívüli erők közül a szociáldemokrata 
irányzattal szimpatizálnak és reménykednek egy 
baloldali szövetség létrejöttében. Kiemelte, hogy 
a pártosodás túlburjánzása megakadályozta a civil 
társadalom kifejlődését. A szakszervezetek, ame
lyek régebben csak „üdültetési vállalatok" voltak, 
most a vagyonon osztozkodnak és nem valódi 
érdekképviseletek. 

Vitányi Iván az MSZP-t a leghomogénebb 
pártnak tartja, amely nem a hatalomért, hanem az 
ügyért harcol. Célja, hogy a szociáldemokrata 
irányzat is helyet kapjon az ország irányításában. 
Esélyeiket növeli, hogy a szocializmus alapesz
méje: az egyenlőség, a kiváltságok megszüntetése 
mélyen beivódott a magyar társadalom tudatába. 

N. T. 



ÚJ K E M E N E S A L J A 4 
Két iskola Jánosházán 

„Legyen, de jó legyen!" 
(Folytatás az 1. oldalról) 
ójuk és felelősségük biztos tu
datában. Két beszélgetőtár
sam Varga Iván polgármester 
és Illés Sándor igazgató. Elő
ször a Polgármesteri Hivatal
ba kopogtattam be. 

- Polgármester úr! Mi az 
oka, hogy a meglevő iskola mel
lé egy másikat szerveznek? Hon
nét vették a példát? 

- Több irányból is jött az 
ötlet. Sugallta a helyzet, hogy az 
egyház visszakapja hajdani va
gyontárgyait. Az iskolaépület, 
ahova az iskolát szervezzük, 
egyházi tulajdon volt. Persze az 
egyház még nem akarja, nem 
tudja az iskolát átvenni, ezért is 
beszélünk keresztény szellemi
ségű iskoláról, hiszen erre ko
moly igény van. A szervezésre 
motiváló tényezők között emlí
tendő még a helybeliek között 
kifejezésre jutó, a mostani isko
lával szembeni elégededenség. 
Természetesen nem szakmai, 
hanem erkölcsi, etikai. Ezen a 
területen akarnak mást a lako
sok, a képviselő-testület ezt 
megtárgyalta, s az ignyeknek 
megfelelően döntött az iskola 
indításáról. Még egyszer hang
súlyozom, hogy keresztény 
szellemiségű, de önkormányzati 
működtetésű iskola lesz. Nem 
elitiskola, mint állítják sokan, 
hanem mindenki számára nyi
tott lesz. Az állami tanterv és 
tananyag szerint fog működni. 

- Mitől lesz ez más, mint a 
régi iskola? 

- Attól, amit megvalósítanak 
az ott tanító pedagógusok. A 
keresztény szellemiség ezer éve 
jelen van Magyarországon. Itt 
ők lesznek ennek a letéteménye
sei. Persze ennek kell pár év, 
amíg kialakul, de valamikor el 
kell kezdeni. Szereztünk egyéb
ként ilyen irányú tapasz
talatokat, tehát nem a tapasz
talatok teljes hiányával indul az 
iskola. Mosonmagyaróváron 
kedvező dolgokat láttunk. A 
gyerekek nagyon szeretik az is
kolát, jó a tanár-diák, szülő-ta
nár kapcsolat, A családot tartják 
az első nevelési központnak, az 
iskolát a másodiknak. 

- Hol tartanak a szervezés
ben? 

Meghirdettük a pályázatokat, 
öten pályáztak igazgatónak, s 
az ő pályázatuk rövidesen elbí

rálásra kerül. Amennyiben is
mert lesz az igazgató személye, 
Ő fogja összeállítani a tantestü
letet. 

- Ez a kép tisztának tűnik. 
Miért vannak mégis ellentétek a 
pedagógusok, illetve a lakosság 
körében? 

- Jelenleg öt tanár szándéko
zik átjönni a régi iskolából, és 
nyolcat kell fölvenni. A gyere
kek létszáma viszont a két isko
lára nézve ugyanannyi marad, 
tehát elképzelhető, hogy egzisz
tenciális gondok keletkeznek a 
régi iskolában. A lakosság köré
ben is vannak hangok. Megvá
doltak, hogy megkülönböztető, 
egyeseket kirekesztő iskolát ho
zunk létre. Volt, aki egyenesen 

- A régi iskolában ki intézi a 
személyi kérdéseket? 

- Az igazgató, a szakszerve
zet bevonásával, hiszen ez egy 
szúk szakmai kérdés. 

- Tervezik-e több órában a 
vallásoktatást? 

- Ugyanannyi óraszámban 
tervezzük, mint a másik iskolá
ban, itt viszont beépül majd az 
órarendbe. 

- A felvételt kötik valamilyen 
felekezeti hovatartozáshoz? 

- Szó sem lehet róla! Bármi
lyen vallású lehet a tanuló, akár 
ateista is! 

Ülés Sándor igazgatót otthon 
kerestem fel, aki először megle
pődött szándékomon, később 
azonban annál készségesebben 
válaszolt kérdéseimre. 

- Igazgató úr! Mi a vélemé
nye a szerveződő új iskoláról? 

- Úgy érzem, jelenleg senki 
nem tudja, melyik lábán áll. Az 
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Az új Iskola épülete - ez volt a régi alsó tagozat. 

azt írta, hogy Sztálin és Hider is 
így kezdte... 

- Tehát párhuzamosan mű
ködne a két iskola? 

- Igen. Úgy gondolom, hogy 
ez a nevelés előnyére válna, 
mindenképpen jót tenne a gye
rekeknek. 

- És helyileg? 
- Teljesen elkülönülve. Az új 

iskola a korábbi alsó tagozat, a 
még korábbi egyházi iskola épü
letében lenne. Elsőtől a hetedik 
osztályig várjuk a gyerekeket. 
Kivitelezhetőnek tűnik ennyi 
gyerek elhelyezése is. 

- Miért csak a hetedik osz
tályig tervezik? 

- Egy évre már nem érdemes 
átvinni a gyerekeket, nekik 
jobb, ha a tanulmányaikat a régi 
iskolában fejezik be. 

- Üzemeltetés? Nem lesz 
„mostohagyerek" a régi iskola? 

- Egyáltalán nem. Két, telje
sen egyenrangú iskolában 
gondolkodunk. 

iskolánk vezetése támogatja. 
Nekem csak egy célom van. Én 
egy jó iskolából nem akarok 
két rosszat! Az már most is 
nyilvánvaló, hogy ez egy pénz
igényes iskola lesz. A szaktan
termek kiépítése nem olcsó do
log, bár az önkormányzat azt 
mondta, rendelkezik f a kellő 
anyagi eszközökkel. Úgy gon
dolom, a község nyerhet vele. 
A szülői értekezleteken felmé
retett az igény. Szerintem há
rom dolog kell a szervezéshez. 
Az első a gyerek, a második a 
személyi, harmadik a tárgyi 
feltételek. Az első a szülő dol
ga, odaadja a gyerekét vagy 
sem. A második és a harmadik 
feltételt az önkormányzatnak 
kell megteremtenie, Ha ez az 
iskola teljes létszámmal nem 
tud indulni, akkor költsége
sebb lesz. Mi azt akarjuk, hogy 
egyenrangúak legyünk, megér
je a gyerekek szempontjából 
is, de anyagilag is. Jelen hely

zetben nekem a megmaradó 
gyerek- és tanáranyaggal kell 
dolgoznom, de állni fogjuk a 
sarat, őszintén szeretném, 
hogy két jó iskola legyen a 
községben, hiszen nem arról 
van szó, hogy egy rossz iskolát 
kell felszámolni. Éppen ellen
kezőleg, ez egy jó iskola. 

- Létszámgondok? 
- A 39 főből 6 nyugdíjas. 1 

személy máshova, 5 pedig az új 
iskolába távozik. Két kolléga
nőnk pedig gyesen van. Ha négy 
napközis csoportunk lesz, akkor 
nem kell senkit elküldeném. 

- Mindenki szakképzett a tes
tületben? 

- Igen, de az előfordulhat, 
hogy nem mindenki a saját 
szaktárgyát fogja tanítani, de ez
zel a gonddal szembe kell néz
nie a másik iskolának is. 

- Szeptemberre letisztul a 
kép? 

- Úgy gondolom, hogy szep
temberben még egyik iskolában 
sem lesz zavartalan a tanévkez
dés. Persze nem a szakmai, ha
nem a tárgyi feltételek szem
pontjából. 

- És a távolabbi jövő? 
- Erre nem lehet még vála

szolni. Jánosházán volt már két 
iskola 1949 és 1957 között, kü
lön egy fiú- és egy lányiskola. 
Akkor ez nem vált be. Ezt az új 
iskolát én keresztülvihetőnek lá
tom, de nem lesz nehézség nél
küli. Most is csak azt tudom 
mondani, hogy legyen, de jó le
gyen! 

íme két vélemény, két ecset
vonás ugyanazon képen. So
kan mondják bizonyára, hogy 
miért nem kérdeztem meg 
más pedagógusokat, szervező
ket, szülőket esetleg. Enged
tessék az írás elejére utalnom. 
Két felelős, hiteles ember szó
lalt meg, s az ö szavuk - úgy : 
vélem - elégségesnek bizo
nyul. Illés igazgató úr szavalj 
motoszkálnak a fejemben. 
Igaza van, legyen két iskola] 
ha erre igény van, de mindket
tő Jó legyen. Aztán Varga poH 
gármcster úr szaval jutnak 
eszembe az egyenlőségről m 
két Iskola között. Reméljük,] 
szeptemberre lehiggadnak aa 
indulatok, letisztul a kép, hi
szen ahhoz, hogy a tanár taní
tani, a diák tanulni tudjon] 
nyugalom és béke szükségei 
mindenek elött. 

Kép és szöveg; Rozmán L&s/M 



Villáminterjú a zárt ülés után - szemétügyben 
Minden újság egyik alapvető céljának tekinti a vélemények 

közvetítését, különösen akkor, ha az egy már korábban megje
lent írásra, az abban közölt észrevételekre vonatkozik. Az írat
lan szabályok is azt diktálják: ha szóhoz jutott a laikus, akkor 
szólhasson a szakember, a felelős is. Beszélgetőtársam Bedy 
Zsolt, a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának főelőadója. 
Hallgatom az észrevételeit. 

Az olvasók pontosabb tájékoztatása érdekében kívánok 
tompért Attila képviselő úr nyilatkozatára reagálni. Az ÚJ Ke
menesalja májusi számában azt nyilatkozta, hogy a jelenleg 
üzemelő szeméttelepen magas prizmába, takarás nélkül rakják 
le a szemetet. Ami tény: a hulladékszállító autókról az ürítés 
során - a dolgok természete folytán - tényleg prizmába kerül a 

szemét. Az alkalmazott technológiának megfelelően a leürített 
szemetet elterítik, az ezáltal tömörödik, majd szükség szerint 
földréteggel letakarják. Amióta a telep üzemel, azóta az ellen
őrzésre jogosult szervek annak kezelését és üzemeltetését meg
felelőnek találták. 

- A képviselő úr azért biztosan láthatott szemétkupacokat, ha 
egyszer ezt nyilatkozta. 

- Igen, láthatott. A napi kihordott szemetet láthatta, melyet 
a szerződésnek megfelelően naponta elterítenek és fednek. (Lásd 
a fotókon!) Ehhez többet nem kívánok hozzátenni, a szemétről 
ennyit. 

- Köszönöm. 
RL 
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Tájkép csata közben 
a rendelőintézetben 

(Folytatás az 1. oldalról) 
tásná] azonban elsősorban nem a költségcsökkentés játszoU szerepet, hanem 
az, hogy a beruházó jó és korszerű megoldást próbált keresni. 

- Az akkori viszonylagos olcsóság most sokba fog kerülni? 
- Mintegy egymillió forintba. Ez a födém alulról kap egy NIKECELL 

lapélaragasztást és így kerül majd festésre. A CK-lap mozgását így a tapéta 
veszi át, és az remélhetőleg nem fog elszakadni. A javítás költségeit az 
Önkormányzat megelőlegezte, s egyben utasította a Polgármesteri Hivatali, 
hogy a költésgek áthárításáról kezdjen tárgyalásokat a szükséges bírósági 
foon a FALCO-val, a VASITERV-vel, és a VASÉP-pel, mint kivitelezőkkel. 

- Mi van az alapburkolattal? 
- A meüachi burkolatot a VASÉP dolgozói egyértelműen rossz kivitele

z e l rakták le - állapította meg az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet. A 
VASÉP - ezt elismerve - a szavatossági jogviszony keretében új padozatot 
készít, saját költségén természetesen. Célszerű azonban a gyenge minőségű 
meüachit jobb minőségű Pietra lapra cserélni. A mellachi és Pietra közti 
"különbözetet az Önkormányzat vállalta. Ez a munka a VASÉP-nek mintegy 
•aWél millió forintjába fog kerülni. 

- Mikorra várható, hogy helyreáll a régi rend a rendelőintézetben? 
~ Az eredeti ütemezés szerint a kivitelezők szintenként egy hónapot 

^Plak, tehát július közepére készen kell, hogy legyenek. Itt említeném meg 
is, hogy a most folyó munka műszaki ellenőrzésére és az eseüegcs 

Wrósági tárgyalás szakmai előkészítésére az ÉPINVEST KFT.-t bíztuk meg. 
- Ha már a beszélgetés előző részében kényszerű rombolásról keltett 
félnünk, hadd essék szó egy kellemesebb témáról is. A Hollósy Jusztinián 
fen régóta tart egy felújítás. A munkát végzők elmondták, hogy a kiviíe-
Uető a város önkormányzata. Mi épül ott és mi a céljuk vele? 
~ Korszerűtlen, komfortnélküli lakásokat kezdtünk felújíttatni 1989-ben. 
°st négy( új, összkomfortos lakást alakíttattunk ki, valamint beruházásként 

keUŐ tetőtéri lakást is. A jelenlegi jogszabályok szerint a lakások eladhatók, 
s ezt az önkormányzat is jóváhagyta. Eladni a mindenkori forgalmi értéken 
szándékozunk. 

- Azaz? 
- A várható bekerülési költség 27-28 ezer forint. A várható eladási ár 

némileg ennél magasabb lesz. 
- Mekkora területű, lakásokról van szó? 
-70—75 négyzetméteresek és gázfillésűek. 
- Mikor fejeződik be a munka? 
- Várhatóan június 30-án, de az érdeklődőket már most is várjuk. 

Állásfoglalásunk szerint minden adásvételi megoldás tárgyalási alapot ké
pez. Ezért hangsúlyozom, hogy várjuk a kedves érdeklődőket! 

Kép és szöveg: Rozmán 

Ilyen kép fogadja ma a betegeket... 



ÚJ K E M E N E S A L J A 

íy& Kilenc kérdés Vajda Lajoshoz, 
a megyei közgyűlés tagjához 

1. Milyen a hangulat és a 
munka a megyei közgyűlés
ben? 

A megyei közgyűlés általá
ban havonta egy alkalommal 
ülésezik. A közgyűlési tagok 
tenni akaró, közösséget szolgáló 
emberek, akik felszólalásaikkal 
igyekeznek a tárgyalt témát tel
jességében átvilágítani, közért
hetővé tenni. Nincsenek „frakci
ók", nincs egymás iránti ellen
szenv. Mindenki átérzi felelős
ségét, meggyőződése szerint tá
mogat vagy ellenez szava
zatával. A közgyűlés hangulata, 
szelleme véleményem szerint 
bizakodó. A nehézségeket min
denki látja, de azok nem okoz
nak „letargiát", hanem hasznos 
javaslatokkal, érvekkel közösen 
keressük a legjobb megoldást. 

2. Döntéseitek hatása ho
gyan mérhető a megye egészét 
illetően? 

A közgyűlést területi csopor
tok alkotják. A csoportok egy-
egy városhoz, körzetéhez tartoz
nak. A körzet gondját, nehézsé
geit e csoportok teljességgel is
merik és azokat rendszeresen a 
közgyűlés elé tárják. A megye 
minden tájegysége képviselve 
van a testületben. Az ötvenegy 
tagú közgyűlésben Kemenesal
ját, illetve Celldömölköt és von
záskörzetét nyolcan képvisel
jük. 

3. Mint vidéki, kis faluból 
„delegált" képviselő mennyire 
érvényesülsz ebben a testület
ben? 

Egyforma esélye és szerepe 
van minden közgyűlési tagnak. 

Ott senki nem kérdezi, ki mek
kora település lakója, a javaslata 
és állásfoglalása számít. 

4. Szombathely „nagysága" 
és a vidék jelentősége nem 
okoz-e gondokat a döntések 
meghozatalában? 

Az eddigi megyei közgyűlé
seken Szombathely város pol
gármestere jelen volt. Némi fe
szültséget okozott, hogy Szom
bathely magának követeli a Me
gyei Ifjúsági Központot, de 
olyan kulturális intézményeket, 
melyek főleg szombathelyi ér
dekeltségűek, továbbra is me
gyei kezelésben hagyna. (Bar
tók Terem, Szinfonikus Zene
kar.) A megyei közgyűlés dön
téshozatalát Szombathely város 
javaslatának mérlegelése után 
függeüenül hozza. 

5. A helyi önkormányzatok 
segítése nehezen érezhető. A 
tájegységek városainak ma 
nincs szerepe a vidéken. Nem 
hiányzik-e egy járásilag szer
vezett közigazgatási egység? 

Mi idősebb emberek némi 
nosztalgiával gondolunk a járási 
közigazgatásra. A fiataloknak 
nincs róla élettapasztalata, nem 
is hiányolják. Minden tekintet
ben szükség lenne azonban a 
város koordináló, összehangoló 
tevékenységére. Hiányolom pél
dául, hogy Celldömölk önkor
mányzata nem támogatta eddig 
azt a törekvésünket, hogy hívjon 
össze egy polgármesteri érte
kezletet, ahol a megyei közgyű
lés tagjai megismernék szemé
lyesen is a falvak önkormányza
ti vezetőit és ők is minket. A 

Celldömölk vonzáskörzetéhez 
tartozó 27 településsel közösen 
kellene fellépni a Bíróság és a 
Közjegyzői Hivatal visszaállítá
sa érdekében. Ezzel válna Cell
dömölk Kemenesalja „igazi" 
székhelyévé. 

6. A megyei közgyűlésnek 
vannak bizottságai. Melyik
ben tevékenykedsz és miben 
fogalmazható meg a munka 
tartalma? 

Minden közgyűlési tag vala
melyik bizottságban is tevé
kenykedik. Hét bizottság ala
kult. Én a gazdasági és idegen
forgalmi bizottságban dolgo
zom. A bizottságok külső szak
értők bevonásával készítik elő a 
közgyűlésen tárgyalandó témá
kat. A gazdaság és az idegenfor
galom sarkalatos pontja a me
gyének is. Előfordul, hogy bi
zottságunk havonta kétszer is 
kénytelen ülésezni, mert annyi a 
teendője. 

7. A megyei egészségügyi, 
kulturális Intézmények jövője 
miként ítélhető meg? 

A megyei közgyűlés egyönte
tű állásfoglalása, hogy az egész
ségügyi intézmények fenntartá
sát és minőségi fejlesztését biz
tosítani kell. A pénzügyi feltéte
lek is rendelkezésre állnak. A 
megye kulturális életének eddigi 
stabil működési rendje sincs ve
szélyben. A közgyűlés egy me
gyei kulturális alapítvány létre
hozását határozta el, amelynek 
feladata az ÉLETÜNK című fo
lyóirat és a VASI SZEMLE 
rendszeres megjelentetése, a 
NYUGAT-MAGYARORSZÁ

GI ÍRÓCSOPORT segíiése.1 
megyei könyvkiadás támogatási, 
és művészeti események patn-J 
nálása. 

8. A valamikori megyei á 
nács támogatta a lícrzsetiyl 
Társaságot, meg tudja-e tenni 
ezt a közgyűlés? 

A Berzsenyi Irodalmi és Mű¬
vészeti Társaság támogatása 
kértem a legutóbbi közgyűlés 
tői. A támogatás mértékére vo¬
natkozó állásfoglalást a Kuhunj 
lis és Sportbizottság fogja aköá 
gyűlés elé terjeszteni. 

9. A közgyűlésre, a bi/ottsáv 
gi ülésekre miként jut el egy 
vidéki képviselő? 

Ha az ülések kezdési időponti 
ja 9 óra, akkor bizony már a 
négy óra 40 perckor induló 
busszal menni kell. Ha délután 
van az ülés, akkor „ráérek" a 8 
óraival indulni. Ha kellő tájékoí 
zottságot akarok szerezni,*! 
csak az önkormányzatokon ke¬
resztül kaphatom meg. Ezért. 0 
volna üdvös, ha Celldömölk vT 
ros önkormányzata felvállal 
volna a kapcsolat felvételét, an¬
nak első lépcsőjét. Ennek hiá
nyában magunk közt felosztó! 
tuk a településeket. Az én sS 
adatköröm Egyházashctye, Bon 
gáta, Kissomlyó és Duka közsjj 
gek önkormányzatait segítenifl 
munkámhoz a támogatásujj 
megnyerni. 

Dala Jóaef 

Volt egyszer egy parkerdőnk ... 
A széttört nyújtón már nem fog húzózkodni senki, s a kidöntött 

táblák föld felé fordult üzenete megfejthetetlen már. Nem ülünk le 
a rönkasztal mellé a padra, mert nincsen pad és asztal sincs ma már. 
Az esőtől védő kicsi kunyhóba még csak leszedett oldalán, de 
nemsokára már korhadó tetején is bekandikál a nap. De hová fog 
menekülni az erdőt járó ember, ha nyári zivatar suhog és villámok 
szabdalják az eget? A föld, mely gombái és virágot is teremhetne -
szeméthalmok alatt fuldoklik; sok tízezer kilométernyi futástól meg
fáradt gumik sorjáznak az árokban, papír és soha el nem rothadó 
műanyag próbál barátkozni a még előbújni bátor virágokkal. Az 
emberformálta világ. Mint annak idején az Isten őt, ő is a maga 
képére és hasonlatosságára formálta a Természetet. 

Ugye azért nem vagyunk mindnyájan ilyenek? Ne nyugodjunk 
bele, hogy csak volt egy/sok erdőnk! Először magunkat formáljuk 
JÓvá, a többi már magától menni fog, s csak abban bízhatunk, hogy 
mindez még nem túl késő! 

-r- Fotó: BZS 
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^ ^ S i ^ Holland vendégek Sömjénben 
tus Politikai Föderáció parla
menti párt küldöttsége adott sajtótájékozta- tők, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Pusztai 
tót május 10-én a kemenessömjéni Kastély 
Fogadóban. A Leerdam városból (Rotter
dam egyik üvegiparáról híres peremvárosa) 
érkezett vendégek Ton de Jongh ár, és a 
kapcsolatok építésén fáradozó, magyarságát 
Hollandiában sem feledő földxnk, Piri Zol
tán úr voltak. A sajtótájékoztatón a sajtó 
képviselőin kívül jelen voltak a celldömölki 
Önkormányzat vezetői, helyi politikai veze-

Gyula, valamint több dunántúli önkormány
zati vezető, lévén nemcsak a Celldömölk-Le-
erdam között városközi, hanem holland és 
magyar régiók közötti kapcsolat is van ki
alakulóban, holland részről az ország legné
pesebb tartománya, Dél-Hollandia részéről. 

A kiváló képzettségű politikus, Ton de 
Jongh úr tudományos értékű előadásában 
ismertette a holland helyi és regionális de

mokrácia működésének elveit 
és gyakorlatát, külön is kitér
ve az ottani helyi önkormány

zatok hivatalainak munkamódszereire. 
Örömmel közölte, hogy az RPF kormánytá
mogatást kapott a magyar önkormányzati 
dolgozók továbbképzésére, amelynek kereté
ben 7—8 személy tanulmányútjára kerülhet 
sor ebben az évben. Elsősorban jegyzők 
részvételére számítanak, de szívesen fogad
nak a víz- és csatornahálózattal foglalkozó 
szakembert is. 

L . F. 

^gy életen át a közrendért' 

Nyilatkozik Molnár Lajos rendőr őrnagy, 
Celldömölk új kapitánya 

- Kapitány úr! Olvasóink nevében is gratulálok a kinevezéséhez. 
Kérem, beszéljen önmagáról! 

- Kemenesalja és a zalai táj találkozásánál születtem, Hosszúperesz-
tegen, 1948-ban. Az általános iskolát szülőfalumban, a közgazdasági 
technikumot Szombathelyen végeztem el. A technikum nagyon jó ala
pokat adott az élethez. 

- Azonnal következett a rendőri pálya? 
- Dehogy. Inkább kitérővel jött. A technikum után felvettek Moson

magyaróvárra főiskolára, de mivel nem kaptam kollégiumot, s az apán 
nem tudta volna fizetni az albérletet, így nem mehettem oda tanulni. A 
Sárvári Áfésznél helyezkedtem el, ahol voltam ellenőr, vezettem a 
vendéglátóipari vonalat, de gazdasági alapegységet is. A munka mellett 
a bíróság és rendőrség felkérésére szaktanácsadói véleményeket készí
tettem, így kerültem kapcsolatba a rendőrséggel, bár már a katonai 
szolgálatom alatt is voltak ilyen inspirációim A budapesti díszezrednél 
nagyon szerették volna, ha bent maradok, de hívott az otthoni táj és újra 
az Áfésznél dolgoztam inkább. Folytattam a szaktanácsadói vélemények 
készítését is, és amikor a megyei rendőr-főkapitányság vizsgálati osztá
lya pályázat útján revizort keresett, megpályáztam 
és elnyertem az állást. 1972. november l-jén ke
rültem polgári alkalmazottként állományba. 1975. 
december 1-jéig dolgoztam ebben a beosztásban. 
Munkám során az ügyek jellegéből adódóan szá
mos szakterületet megismertem, ideértve a rendőri 
bűnügyi vizsgálati munkát is. A revizori munkám 
mellett, engedéllyel áttanulmányoztam a büntető
jogot, a büntetőeljárás jogot, a kriminalisztikát, és 
részt vettem kihallgatásokon is. Az önképzésen túl 
rengeteget tanultam a fővizsgái óktól is, s mindezek 
ismeretében alkalmasnak éreztem magam az önál
ló bűnügyi munkára. A vezetés ezt méltányolta is, 
sazimént említett időpontban (1975-ben) kinevez
tek nyomozónak. A legfertőzöttebb területre kerül
tem. A megyei kereskedelem bűnügyi operatív 
biztosításával, a bűncselekmények felderítésével, 
megszakításával bíztak meg és végeztem nyílt 
vizsgálati munkát is. A vezetés - munkámat elismerve - 1980. október 
l-jétől főnyomozóvá léptetett elő. Még a szakmai részhez tartozik, hogy 
1977 és 1981 között elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát. 

- Ez a szakma. És a család? 
- 1976-ban megnősültem és Celldömölkre költöztünk. 1977-ben 

megszületett a fiam, aki a jövő tanévben már az Orlay Szakközépiskola 
tanulója lesz. Feleségem az OTP helyi kirendeltségének vezetőhelyette
se. Egyébként '76-tól a család is befolyásolta a munkát, hiszen naponta 
"gy jártam be Szombathelyre, és azt hiszem, természetes igény, hogy 
szerettem volna közelebb dolgozni. Feletteseim megígérték, hogy amint 
lesz utódom, hazajöhetek. Hát ez elég soká jött el, csak 1985-ben. Persze 
'gének nekem Szombathelyen magasabb beosztást, lakást, de nem 
Judtunk elmenni, hisz minden ideköt minket. Amint sikerült hazajönni, 
85-től az igazgatásrendészet vezetője lettem, s végeztem nagy kedvvel 

azt a nagyon sokrétű munkát egészen a mostani időkig. Aztán megjelent 
a pályázat és választás elé kerültem. Huszonöt évi munkaviszony után 
~ azt hiszem - mindenkiben van egy természetes ambíció, hogy meg 
kell méretnie magát, tudnia kell, hol tart a fejlődés, és milyennek ítélik 
"^g a személyét a szakmában. Ezeket mérlegelve beadtam a pályázato

mat ezzel a jeligével: „Egy életen át a közrendért". Ezt persze nem 
szlogennek tekintem, tényleg így is gondolom, érzem. Szerencsésnek 
tartom magam, mert ott dolgozhatok, ahol jól érzem magam. Itthon 
vagyok, ennélfogva nem közömbös számomra, sem mint embernek, sem 
mint rendőrnek, hogy milyen élet folyik itt. Ehhez sok köze van a 
rendőrségnek, és ha ezt szem elől tévesztjük, akkor nem azt szolgáljuk, 
amiért szegődtünk. 

- Ön megmérettetett és megfelelőnek találtatott. Adna nekünk egy 
helyzetelemzést? 

- Szívesen. Úgy gondolom, hogy bármennyire is felkészült egy 
kapitány, nem mindig érnek célt a jó elképzelései, ha nincs meg az a 
második vonal, amely a napi munkát viszi. 

- Itt ez a helyzet? 
- Az utóbbi években a változások hatására a bűnügyi szolgálatunk 

nem tudott úgy lépést tartani a megváltozott körülményekkel, ahogy ez 
kívánatos lett volna. Ebben vannak objektív és szubjektív okok is. 
Számít az is, hogy 3 megyével vagyunk határosak és 4 kapitánysággal; 
van két főútvonalunk, s ehhez jön még, hogy Celldömölk nagy vasúti 

csomópont. A másik a személyi oldal. A nyomozói 
létszám stabil, a bűnügyi vezető személyében 
azonban változás várható. 

- Várható a helyzet javulása is? 
- Bizonyára, hiszen már az is javulásnak mond

ható, ha a bűncselekmények számának növekedése 
megállítható. 

- Adottak a munkával kapcsolatos személyi és 
technikai fellételek ? 

- A személyi feltételek nem, mert nagy a körzet 
és kevesen vagyunk. ígértek bővítést az idei és a 
jövő évre. A tárgyi feltételekel elfogadhatónak 
minősíthetem. 

- Milyen tervekkel vág neki az új munkának? 
- Afcból indultam ki, hogy Kemenesalja népe 

szorgalmas, szeret dolgozni. Számos feszültség 
oka az, hogy nem szívlelik a naplopókat, azokat, 
akik nem a helyes úton járnak. Az ilyenekkel 

szembeni fellépés minősíti a rendőrség munkáját a lakosság szemében. 
Az ismereteim arról győznek meg, hogy a beosztást vállaló s a köteles
ségeit teljesíteni igyekvő embert a lakosság befogadja, ragaszkodik 
hozzá. Figyelembe kell venni azt is a munka során, hogy szinte minden 
falunak kiemelkedő történelmi múltja van, az emberek ehhez kötődnek, 
aggódnak érte. Ezért nem szabad, hogy legyenek , Jds" és „nagy" ügyek. 
Egyformán reális érzékkel kell mindegyiket kezelni. A lakosság nyugal
mát és békéjét kell biztosítani. Azt akarom, hogy az idős emberek és a 
kisgyerekek is kimehessenek este az utcára, ne kelljen félniük! 

- Persze az eltervezett változások sem lehetnek teljes mértékben 
hatékonyak a lakosság segítsége nélkül, melyre a továbbiakban is 
számítunk. Azt szeretném, ha törvényes, határozott, szakszerű és kultu
rált intézkedésekkel biztosíthatnánk a terület és közrend biztonságát, 
valamint a közlekedésbiztonság javulását. A nemzet létalapjának része' 
a rendőri munka is. Ehhez méltóan szeretnénk azt végezni. 

- Kapitány úr! Köszönöm a beszélgetési, munkájához kívánok jó 
munkatársakat, sok sikert, erőt és egészséget! 

Kép ús szöveg: Rozinán László 



433̂  1991. május 31-én Celldö
mölkön kerültek sorra az Ünne
pi Könyvhét Vas megyei meg
nyitásának eseményei. A délutá
ni megnyitón, a Szentháromság 
téri könyvsátrak előtt Makkos 
István polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket, Jankovich 
József irodalomtörténész mutat
ta be a megjelent müveket, Ke-
menes Géfin László dedikált. 
Az ő eddigi életmüvét összefog
laló alkotása, a FEHÉRLOFIA 
volt a legkeresettebb könyv, nem 

Örömmel jelentjük, hogy 

Celldömölk bevonult 
az irodalomtörténetbe 

ok nélkül az 1956 óta külföldön 
élő és alkotó írónak ez a remek
müve avatja városunkat iroda
lomtörténetbe kerülő helyszínné, a 
téglagyári tó, a Sági út megannyi 
régi háza most már össze kell, 
hogy barátkozzék a Pál utcai 

grunddal, a Füvészkerttel vagy 
akár a Senki szigetével. 

A zeneiskolában megtartott 
irodalmi estnek is főszereplője 
volt Kemenes Géfin László, aki 
élményt adóan vallott a mü szü
letéséről, az egykor „disszidens-

nek" nevezett, hazájához annál 
hűbb külhoni irodalom életéről 
a közönség híján az íróbarátok
nak alkotók kitartásáról, az Ar. 
canum hazai és külföldi írók 
egyaránt mozgósító műhely, 
munkájáról. Montreali vendé
günk mellett, a washingtoni 
András Sándor, az egyházashe-
tyei Ambrus Lajos és a buda
pesti Zalán Tibor nyújtott ma 
radandó élményt egy-egy mű. 
vük, műrészletük bemutatásával. 

L . 

Gyermekeink, akikre büszkék vagyunk 
Akárcsak az elmúlt évben, a tanév végén most is megjelentetjük 

lapunk hasábjain azoknak a tanulóknak a nevét, hírt adva teljesít
ményükről, esetenként emb'tve a felkészítő tanárokat is, akikre 
büszkék lehetünk. Néhány országos verseny esetében még várhatók 
jó hírek, a községi iskolák eredményeiről is csak a következő 
számban számolhatunk be. 

Berzsenyi Lénárd Általános Iskola 
A csecsemőápoló szakkör tagjai: Horváth Marianna, Nagy 

Krisztina és Takó Ildikó a megyei versenyen 2. helyezést értek el, 
felkészítőjük Németh Éva körzeti védőnő volt. 

A KRESZ-csapat tagjai: Heiner Nóra, Horváth András, 
Németh Magdolna és Tarafás Tamás dicséretesen szerepeltek 
a megyei versenyen; Nagy Krisztina megnyerve a megyei 
döntőt az országos versenyen képviselte eredményesen me
gyénket. 

A megyei népdaléneklési versenyről a dunántúli döntőre is to
vábbjutott Kéri Katalin és Minárcsik Barbara. Az utóbbi a 
dunántúli versenyen 2. helyezést ért el (felkészítőjük Raffay Kata
lin volt). Takó Ildikó a megyei rajzversenyen is dicséretesen 
szerepelt. 

Gáyer Gyula Általános Iskola 
Fizika megyei versenyen 1. helyezett Szabó Marietta, 3. helye

zett Németh Rita; matematika megyei versenyen 1. helyezett Szabó 
Marietta, 6. Mestcrházy Csaba, felkészítőjük: Pálné Horváth 
Katalin. 

Kémiaversenyen megyei 1. helyezett Szabó Marietta, felkészí
tője GyÖmörei Katalin. 

A város és városkörnyék Kazinczy versenyén 2. helyezett Pócza 
Mónika (felkészítője: Lendvayné tanárnő). 

A Hermann Ottó megyei biológiai versenyen 5. helyezett Takács 
Péter (felkészítő: Horváth Lászlóné). 

A „Föld Napja '91" c. megyei képzőművészeti kiállításon ugyan
csak Horváth Lajosné tanítványai szerepeltek eredményesen, díja
zottak: Makkos Dalma, Heiner Renáta, Parádi Petra, fiakosi 
Szilvia. 

Az önkormányzatok és egyesületek története megyei pályázaton 
díjazott Kiss Csaba (felkészítője Bene Csilla). 

Eötvös Loránd Altalános Iskola 
A város és városkörnyék Kazinczy-versenyén 1. helyezett 

Vinter Anita, az alsóbb évfolyamosok versenyén 1. Jankovlts 
Zsanett. 

A Nyelvünkben élünk országos versenyen 10. helyezett Mestcr
házy Ágnes. 

A Bolyai megyei matematikaversenyen a 7. osztályosok között 
2. helyezett Romhányi Mónika. 

A történelem megyei versenyen 5. helyezett Mestcrházy Ágnes. 

Az orosz nyelvi megyei versenyen Vinter Anita 3., Hul 
Hajnalka 4. helyezést ért el. 

A város és városkörnyék versenyein az elsősegélynyújtó cs 
1., a csecsemőápoló csapat 2. helyezett volt. 

410. Sz. Ipari Szakmunkástanuló Intézet 
Szakmai tanulmányi versenyek: 
Géplakatos szakma: Kiss Roland országos 11. helyezett, fa 

szítői: Pajor Gábor és Somogyi Kálmán. 
Nőiruha-készítő szakma: Tóth Mónika ugyancsak országos 11 

helyezett, felkészítője Oszkó Imréné. 
A vasipari szakrajzversenyen megyei 2. helyezett Loksa Tam 

felkészítője Pajor Gábor. 
Egyéb ̂ versenyek: Matematikából megyei 3. helyezett Paál Zol 

tán, felkészítője Varga Lászlóné; az Édes Anyanyelvünk 
zinczy-versenyen 3. helyezett Farkis Mária, felkészítője Ambrus-
né Somogyi Zita. 

A Vöröskereszt megyei elsősegélynyújtó versenyén az isko" 
csapata 3. helyezést ért el. 

Berzsenyi Dániel Gimnázium 
Bolyai matematikai versenyen 2. helyezett Horváth Tibor. 
Számítástechnika országos középiskolai versenyen országos dön 

tőbe jutott Piri Tamás. 
A biológia országos versenyen dicséretesen szerepelt Geiger 

Katalin és Csiszár Anna, a megyei orosz nyelvi versenyen 6. 
helyezett Bolla Katalin. 

A Szép Magyar Beszéd Kazinczy-versenyen az országos döntő
ben Kazinczy-díjas Szakács Tibor, az Édes Anyanyelvünk verseny 
megyei győztese Busa Gábor (az országos döntő októberben lesz), 
4. helyezett Nagy Dezső. ' 

A megyei Mozart-versenyen 2. helyezett csapat tagjai: Döbrön' 
Róbert, Horváth Edit, Horváth Rita. 

Adám Jenő Zeneiskola 
(A felkészítő tanárok nevét zárójelben közöljük:) 
Az Ifjú Muzsikusok győri fesztiválján zongorán aranyérmes Ma

gyar Zsuzsa, bronzérmes Buti Zsanett (dr. Tóth Lajosné), hege
dűn aranyérmesek: BÖdí Melinda és Nemes Zoltán (Deák 
György). 

Az országos gitárverseny váci döntőjébe jutott Szabó Csongor 
(Bejczy Károly), a szolnoki országos gitárverseny 2. helyezettje ifj-
Deák György (Orosz Sándor). 

Orosz Sándor vezetésével a csellózenekar a veszprémi 1. országos 
fesztiválon kapott dicsérő oklevelet. 

Zeneművészeti szakiskolákba felvételt nyertek: Bödi Melindfli 
Kovács Krisztián, Kovács Róbert és Nemes Zoltán. 

Lóránt FerCM 

Á 



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

Baráti kör - gimnázium 
A Kemenesaljái Baráti Kör május 25-i 

közgyűlését ezúttal a Berzsenyi Gimnázium 
épületében tartotta. Bár a jelenlévők a termet 
zsúfolásig megtöltötték, mégis sokak szá
mára idézett szép emlékeket, hiszen a Kör 
tagjainak többsége itt végezte középiskolai 
tanulmányait. A közgyűlésen Vinter József, 
a gimnázium igazgatója fogadta a „hazaté
rő" vendégeket. Tartalmas előadásban is
mertette az iskola jelenét, vázolta fel a jövő
re vonatkozó elképzeléseket. A volt diákok 
hallhattak a volt tagozatos rendszert felváltó 
fakultációs oktatásról, a megyében kiemel
kedő rangot biztosító eredményekről az 
utóbbi években. A jövő terveiről, a hatévfo
lyamos gimnázium kísérleti bevezetésének 
előmunkálatairól is értesülhettek a Kör tag
jai. A mai diákéletről érdekes montázsban 
kaphattak képet videofelvételekről. Élőben 
is találkozhattak a mai diákokkal, az irodal
mi színpad versmondói Berzsenyi verseiből 
adtak elő színvonalas összeállítást, a Kör 
pályázatán indulók pedig izgatottan várták 
az eredményhirdetést. 

Dr. Kósa András egyetemi tanár, a Kör 
elnöke megköszönte a műsort és a tájékoz
tatást, idézve a múltbeli eredményeket, tisz
telettel emlékezve a régi kiváló tanárokra, 
közöttük is Jónás Mártonra, akinek kollégá

ival együtt nagy része volt abban, hogy a 
mai magyar egyetemek és főiskolák mate
matika tanszékei közül minden tizediknek a 
vezetője volt celli diák. A pályaműveket 
méltatva figyelmeztette a jövő pályázóit is. 

A dfj átvételének boldog pillanata. 

hogy úroit munkáinkban az anyanyelv igé
nyes használata kötelességünk, amikor ha
tárainkon túl magyarok milliói küzdenek a 
nyelvhasználat teljes szabadságáért, a nyelv 
művelésének olykor elemi lehetőségeiért, 
nekünk idehaza ez a minimális köteles
ségünk. 

A középiskolások számára kiírt pályázat 
valamennyi díját gimnazisták nyerték. A 
zsűri úgy döntött, hogy I I . díjat nem ad ki, 
viszont 2-2 pályamunkát jutalmaz I . illetve 
m. díjjal. 

I . díjat nyertek: 
Csirkovics Katalin Dukai Takách Judit

ról, valamint Szakács Tibor a környezetvé
delemről írott dolgozatával, ül . díjasok: 
Csiszár Anna a gyógynövényekről írott, 
Tóth Ágota Balogh József költőt bemutató 
pályaművével. 

Az iskoláért sokat tevő, tanulmányi mun
kájában is kiemelkedő tanulónak felajánlott 
díjat ebben az évben Fonyó Roberta nyerte 
el. 

A Kemenesaljái Baráti Kör ülését folytat
va alapítvány létesítését határozta cl, amely 
a továbbtanulni szándékozó, tehetséges ta
nulókat támogatná a felvételi előkészítő tá
borok költségeihez való hozzájárulással. 

L. F. 

Centenáriumi megemlékezés 
A fennálásának 100. évfordulóját ünneplő celldömölki Eötvös 

Loránd Általános Iskola, az egykori „Zárda-iskola" a jubileum
hoz méltó, színvonalas iskolatörténeti kiállítást rendezett az 
emeleti zsibongóban, az egykori kápolna helyén. A száz eszten
dő tárgyi, képi és írásos dokumentumait sorakoztatták fel a 
kiállításon, amelyet a volt diákok százai látogatnak, könnyes 
szemmel idézve a múltat vagy derűvel lelve a közelebbi múlt 
egy-cgy dokumentumára, szép emlékének „történelemmé válá
sára". * , 

A gazdag rendezvénysorozatból is ki kell emelnünk a május 
23-i ünnepi műsort, amelynek Süle Ferenc karnagy vezetésével 
méltó keretet adott a Liszt Ferenc kórus. Az iskola irodalmi 
színpadának nívós összeállítását követően Molnár Gábor mon
dott iskolatörténeti értékű, a száz év értékeinek folytonosságát 
méltató ünnepi beszédet. A Celldömölki MÁV Építési Főnökség 
adományozott a jubiláló iskolának új, kék színű zászlót, az 
Eötvös-inga képével és a koronás címerrel. A zászlót Szigeti 
Sándor igazgató adta át meleg szavakkal, Lenner Józsefné 
megbízott igazgató vette át a sok-sok vasutast is nevelő intéz
mény nevében, s adta tovább méltó megőrzésre a jelen diákjai
nak. 

Az ünnepély végén hozták nyilvánosságra, hogy Fodor 
Attila magánvállalkozó alapítványt tett 100 ezer forint 
Összegben az oktatás tárgyi feltételeinek folyamatos korsze
rűsítésére. Az alapítvány nyílt, várjuk a csatlakozók Jelent
kezését. Elsőként a Kuthi házaspár csatlakozott 20 ezer 
forinttal, hasonló összeget adtak össze az iskola jelenlegi 
Pedagógusai is. 
• A tanév végén az arra érdemes tanulók bizonyára büszkén 
vcszik ál az Eötvös Emléklapot, amely így idézi a névadó tudóst: 

»••• a tudomány zászlaját olyan magasra kell emelnünk, hogy 
a.3£l hazánk határain túl is meglássák, és megadassék neki az illő 
üsziclct." L. F. 

Simon Iván kiállítása 
Számos kül- és belföldi magángyűjtemény és múzeum tarthatja 

becsben a Vas megyében született és élő SIMON IVÁN műveit. A 
Győri Művésztelep egyik alapítója, a Vasi Műhelynek pedig nem 
csak alapító tagja volt, több mint 10 éven át a vezetője is. Mostani 
gazdag kiállítása legérettebb műveit mutatja be. A figuratív és a 
figurálison már túllépő határán álló festményeken mozgalmassá 
válnak a dimenziók, modern, mai posztimpresszionizmusra jellem
zően uralkodnak a színek. (A Szentkúton a hideg-kékek, a nyárutó
kon a narancsvörösek, a húsvétot és a sétálókat idézőkön a fényt 
sugárzó világosak.) Talán chagalli hatást éreztetően velüinck a lájba 
az ember alkotta házak, házikók; talányosan bomlanak ki a viiág 
kuszaságát jelző fénysávok között a zarándokok, sejlcnck fel a 
Golgota alakjai. A kiállítás június 18-rg látogatható. 

Lenint Ferenc 

1 
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Kulturális híreink 
Ádám Jenő Zeneiskola 

A kamarateremben dr. Vince László ki
állítása látható. 

Június 14-én (pénteken) este 7 órai kez
dettel kerül sorra a hagyományos tanévzáró 
hangverseny. 

A Liszt kórus már június hónapban a 
szombathelyi pápai misén való részvételre 
készül. 

Kemenesaljái 
Művelődési Központ 

Június 8-án (szombaton) délelőtt 9-12 
óra között LELKI TANÁCSADÓ SZOL
GÁLAT, szakemberrel beszélheti meg prob
lémáit diszkrét körülmények között. 

Június 8-án (szombaton) este 7-től éjfé
lig DISCO az előcsarnokban. 

Június 9-én (vasárnap) CSERKÉSZ
TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS nyílik, megnyit
ja Horváth Lajos nyugalmazott iskolaigaz
gató, megtekinthető június 16-ig. 

Június 13-án és 14-én svájci kilósruha
vásár. 

Június 15-én (szombaton) este 7-től éjfé
lig DISCO az előcsarnokban. 

Június 21-én (pénteken) du. 5-kor nyílik 
KOLLEKTÍV IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍ
TÁSUNK Hőgyi Katalin keramikus, Lévai 
Nóra és Sáváradi Valéria textiltervezők 
munkáiból. 

Június 22-én (szombaton) és ugyancsak 
szombat este 29-én 7 órától éjfélig DISCO 
az előcsarnokban. 

Július l-jén és július 15-én ÚSZÓTAN
FOLYAM indul iskolás gyermekeknek. In
dulás 1/2 8-kor kerékpárral. 

I 3 3 Í 

K i tud többet 
Magyarországról? 
Miként a Vas Népében rövid hír adott 

róla számot, a celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium adott otthont az első 
ízben megrendezett Vas megyei KI TUD 
TÖBBET MAGYARORSZÁGRÓL? hon
ismereti vetélkednőnek. A részt vevő 
gimnáziumok tanulói és tanárai május 
8-án igen színvonalas versenynek lehel
tek tanúi. Dr. Szabó László a Vas Me
gyei Pedagógiai Intézet igazgatója, a 
zsűri elnöke a versenyt méltatva meg
állapította, hogy nem várt csodának vol
tunk tanúi, diákjaink a felkészülés fára
dalmait vállalva lelkesen készültek erre 
a megmérettetésre és emlékezetes, él
ményt adó produkciókra voltak képesek 
ebben a sokoldalú felkészültséget 
igénylő versengésben. Történelmünk 
három évszázadáról (kereken 1400-tól 
1700-ig) és egy dunántúli megyéről kel
lett „szinte mindent" tudni, jártasnak 
lenni történelemben, földrajzban, zene
művészetben, építő- és képzőművészet
ben, tudni verset mondani, énekelni, 
rögtönzött kiselőadásokat tartani, a régi 
kor nyelvezetén fogalmazni, sőt: még 
szakszerűen térképet rajzolni is. 

A celli iskola a jövőben is otthont ad 
ennek a nemes vetélkedőnek, vállalja a 
szervezéssel járó nem kis munkát is. 

A rangos vetélkedőt - fej-fej melletti 
versenyben, váltakozó vezetéssel - vé
gül a szombathelyi Nagy Lajos Gim
názium csapata nyerte a hazai csapat 
előtt. 

L. F. 

Egyházi híreink 
Evangélikus Egyház - NOE hangver

seny. 
Június 16-án, vasárnap 16 órakor a 

Haydn Vonósnégyes ad egyházzenei hang
versenyt. 

Műsoron: Haydn, Mozart, Rossini, Csaj
kovszkij, Puccini, Weiner és Razek művei. 
Belépőjegyet nem árusítanak, de a hangver
sennyel a Nagycsaládosok Országos Egye
sülete Celldömölki Csoportjának közös 
programjait támogatják! 

Református Egyház 
Kobzos Kis Tamás tartott a református 

templomban nagy sikerű irodalmi-zenei 
műsort. A régi magyar hangszerek kitűnő 
ismerője a reneszánsz korától a korai roman
tikáig terjedő időszak szinte minden magyar 
költőjét megszólaltatta. Hallhattuk Tinódi 
Lantos Sebestyén műveit, a rettenetes vilá
got jeremiádjában sirató Szkhárosi Horváth 
Andrást, Sztáray Mihály zsoltárfeldolgozá
sát. Nem maradt el Balassi Bálint, a zsoltár
fordító Szenczi Molnár Albert sem. A 450 
régi dallamot megmentő Balaton-felvidéki 
Pálóczi Horváth Ádám gyűjtéséből is hall
hattunk. A műsor Csokonai és Berzsenyi 
verseinek zenés változataival végződött. A 
közönség megismerkedhetett az ősi magyar 
hangszerekkel, a csángó lantnak is nevezett 
kobozzal, a lantok különböző fajtáival (köz
tük még lopótökből készítettel is), megszó
lalt ősi hegedű és tekerőlant is a koncerten. 
A református egyház tervezi hasonló kultu
rális összejövetelek szervezését a jövőben. 

Római Katolikus Egyház 
A szentatya magyarországi látogatása 

tiszteletére bélyegsorozat jelenik meg, 
amely a hazai Mária-kegyhelyeket ábrázol
ja. Az egyik bélyegen templomunk kegy
szobra lesz látható. ^ p 

Eötvös
évforduló (5.) 
Tudománytörténeti 

fotók 
Eötvös és tudós társai kísérleteivel elis

merően foglalkozik a tudománytörténet. En
nek következtében városunknak és a Ság
hegynek a neve rendszeresen előtérbe kerül. 
Vitatott kérdések is felmerülnek.ezért jelen
tősége van néhány fontos dokumkentumnak, 
fennmaradt felvételeknek. Az évfordulóval 
foglalkozó kis sorozatunk keretében a követ
kezőkben néhány fontos képet mutatunk be, 
amelyek a korabeli eseményekre utalnak. 

A most látható képen az bizonyosodik be, 
hogy Eötvösék az érzékeny műszereket mi
ként szállították a hegy tetejére, ahol hat 
ponton a kísérleteket elvégezték. Volt olyan 
vélemény, hogy a hegy sziklás hegyoldalán 

csak kézben szállíthatták a szerkezeteket, 
majd létrát kellett igénybe venni, hogy a 
tetőre feljussanak. Ezt az állítást többen cá
folták arra hivatkozva, hogy a hegy oldalán 
a szőlőtermelés, bortárolás céljából préshá
zak épültek, és oda kényelmes szekérutak 
vezettek. A hegynek voltak meredek részei, 
de mégis lehetőség volt, hogy a műszereket 

parasztszekereken tudják szállítani a tetőig. 
Szerencsés véletlen, hogy az 1938-ban ki
adott ÚJ IDŐK LEXIKONA kilencedik kö
tetében találtunk néhány képet, köztük bizo
nyításul olyat, amely a szállítás egy mozza
natát ábrázolja. A kép felirata a következő: 
,Az Eötvös-ingát és az észlelősátrat szállító 
kocsi." 
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A Celldömölki Rendőrkapitányság má
jusban hatvan bűnügyben rendelt el nyo
mozást. A nagyobb érdeklődésre számot 
tartó esetekből következik néhány. 

1991. április utolsó napjának éjszaká
ján ablakbetöréssel ismeretlen tettes beha
tolt a jánosházi művelődési házba, ahon
nét eltulajdonított egy ötvenezer forint 
értékű Videoton Color típusú tv-készülé
ket. 

Május 2-ára virradóra behatoltak a cell
dömölki, Kodály úton lévő ABC-áruház-
ba, ahonnét cigaretta-, ital- és kávéfélesé
geket tulajdonítottak el mintegy 64 ezer 
forint értékben. 

Május 5-én a rendőrjárőr észlelte, hogy 
Celldömölkön a kirakat betörésével beha
toltak a Fazekas M. úton lévő Vegyesbolt
ba, ahonnét különböző áruféleségeket, ká
vét, cigarettát, vodkát tulajdonítottak el 
mintegy 38 ezer forint értékben. Az eltu
lajdonított tárgyak egy részét az elkövetők 
a város szélén, egy mezőn elrejtették. A 
bevezetett rendőri intézkedések során a 
rendőrség a lakosság segítségével elfogta 
a bűncselekmény elkövetésével alaposan 
gyanúsítható L. T., M. J. és N. S. szemé
lyeket. A nyomozás jelenleg is folyamat
ban van. 

Május 6-áról 7-ére virradóra ajtóbefe-
szítéssel behatoltak a Kemenespalfa köz
ségben lévő vegyes- és italboltba, ahonnét 
az ismeretlen tettesek mintegy 50 ezer 
forint értékben tulajdonítottak el különbö
ző áruféleségeket. 

Május 7-éről 8-ára virradóra Kissom-
lyón ismeretlen tettes ajtóbefeszítés után 

KEK-hírek 
behatolt a K. T. tulajdonát képező pincébe 
és eltulajdonított egy cseresznyefából ké
szült hetvenéves, intarziás tálalóbútort, 
melynek értéke mintegy 150 ezer forintra 
tehető. 

Május 12-éről 13-ára virradó éjszaka 
Keled községben ismeretlen tettesek la-
katlefeszítést követően eltulajdonítottak a 
gázcseretelepről 33 darab 11,5 kilogram
mos gázpalackot. Lakossági bejelentés 
alapján a község határában elrejtett palac
kokból kilenc darabot megtalált a rendőr
ség. 

Május 24-én éjszaka ismeretlen tettes 
megrongálta egy osztrák állampolgár Hu

nyadi úton parkoló személygépkocsiját, 
kiszúrva annak bal első és bal hátsó gu
miját, kitörve első szélvédőjét. A rongáló 
cselekményével mintegy 15 ezer schilling 
kárt okozott. 

Sajnos egyre inkább úgy néz ki, hogy 
nem lehet úrrá lenni a betörési hullámon, 
de mindenképpen kívánatos lenne a kö
vetkező tanácsok megszívlelése, melyek 
értékeink védelmére vonatkoznak. Re
méljük, hogy a későbbiekben nemcsak 
tanáccsal, hanem eseüeg különféle va
gyonvédelmi berendezések bemutatásával 
is tudunk ötletet adni ahhoz, hogyan véd
jük meg értékeinket. 

Lássuk a jótanácsokat! 
1. Szereltessen két biztonsági zárat la

kásának bejárad ajtajára! 
2. Mielőtt ajtaját kinyitná, nézzen ki a 

kémlelőn, ki áll előtte? 
3. Szerelje fel ajtaját biztonsági lánccal! 
4. Ne tartsa lakáskulcsát a lábtörlő alatt, 

a villany óraszekrényben vagy egyéb „biz
tos" helyen. Inkább vigye magával! 

5. Ne dicsekedjen értékeivel, hisz lehet, 
hogy a betörőknek adott jó tippeket! 

És legvégül: jobb megelőzni a bajt, 
mint utólag bánni, ha már megtörtént! 

RL 

CELLDÖMÖLK 

Születés: Mátnai Tibor Ferenc 
és Kovács Éva fia: Gábor Ben
ce, Elek István Tibor és Németh 
Katalin leánya: Gabriella, Nagy 
Gyula és Ferencz Mirtill Vero
nika fia: Örs Adrián, Hajós 
László Géza és Mészáros Kata
lin Irén fia: Péter, Rozmán Lász

ló és Sándor Melinda fia: Kris
tóf, Káldos Albert és Bebesi 
Hedvig Éva leánya: Adrienn, 
Rózsás József és Képpel Beáta 
fia: Enk Adrián, Sebesi Gyula 
és Varga Krisztina fia: Bence, 
Enzsöl József és Rózsa Éva le
ánya: Beatrix Dóra, Ipsics Jó
zsef és Szélesi Mária leánya: 
Annamária Dominika, Horváth 
Károly és Iker Annamária fia: 
Roland, Dénes Tibor és Dömölk 

. Lívia leánya: Erika, Nagy József 
« Horváth Irma leánya: Ildikó 
Anikó, Talián Sándor és Hor
váth Mária fia: Csaba, Déri Csa-

tF* és Pödör Erzsébet leánya: 
Döniz Erzsébet. 

, Házasságkötés: Pityer Zoltán és 
Csajbók Márta, Tar Sándor és 
Maár Judit, Kovács Imre és Bra-
pimüiler HajnalKáTBenkŐGyu-
£ cs ötvös Anasztázia, Benkő 
Hbor és Kovács Andrea, Kiss 
Kre és Bognár Edina, Császár 
József és Szálai Andrea, Szőnye 

Anyakönyvi hírek 
áta, Márkus Imre és Kocsi Ani
kó, Nagy Antal és Németh Be
atrix Erzsébet, Recetár Zoltán és 
Görög Barbara, Galovich Ta
más és Kéri Tünde, Vörös Ká
roly és Csefkó Ildikó Karolina, 
Kovács László és Horváth Éva, 
Gyürü Gábor és Farkas Hajnal
ka, Nagy Károly Zoltán és Vö
rös Ilona, Jónás Attila József és 
Németh Rita. 

Halálozás: Molnár Gáborné Bá
rány Irma, Pongrácz József, Pa-
rapatics EmŐ, Horváth István, 
Treiber István, Mesterházy 
Gyula, Nagy Anna Mária, Ger-
gye János, Lada Miklósné Gru¬
ber Irma, Kemény Sándomé 
Némethy Mária, Bakos Imre, 
Németh Lajosné Fodor Rozália. 

BOBA 

Születés: Bakó György és Kiss 
Cecília fia: Tamás, Bobai Sán
dor és Molnár Mária fia: Bálint, 
Németh János és Molnár Anna 
Mária fia: Ádám, Móri László 
Imre és Nagy Erzsébet Gyöngy
vér fia: Nándor, Balogh Miklós 
és Horváth Erzsébet fia: Dávid. 

E G Y H A Z A S H E T Y E 

Születés: Finta László és Né
meth Andrea leánya: Nikoletta, 
Mestery Károly és Sipőcz 
Krisztina fia: Balázs. 

BORGATA 

Halálozás: Molnár Imréné Kar
dos Erzsébet. 

KEMENESMAGASI 

Születés: Ambrus Endre és Mes
terházy Nadinka fia: Tamás 
Kálmán'. 
Halálozás: Gondi Jánosné Tata-
bér Rozália. 

KENYÉRI 

Születés: Schwarcz Tibor István 
és Tuczai Andrea Erzsébet le
ánya: Petra. 

Halálozás: Kovács Gizella. 

OSTFFYASSZONYFA 

-solt József és Szálai Judit Be- Halálozás: Ambrus Erzsébet. 

Születés: Berghoffer Sándor és 
Németh Erzsébet fia: Dániel, 
Kelemen Imre és Eőri Ilona le

ánya: Alexandra, Busznyák Jó
zsef és Major Éva fia: Dávid. 

Halálozás: Petrétei Józsefné Vi
rág Margit. 

NAGYSIMONYI 

Születés: Somlai Árpád és Fe-
renczy Teréz fia: Róbert. 

Halálozás: Maráczi Géza. 

SÖM.IENMIHALYFA 

Születés: Horváth Kálmán és 
Varga Ildikó fia: Máté, Horváth 
Zsolt és Márkus Renáta fia: Gá
bor Zsolt. 

Halálozás: Zámbó Sándor. 

PAPOC 

Születés: Süle Béla és Kozma 
Gabriella fia: Zsolt. 

V Ö N Ö C K 

Születés: Reese József és Koz
ma Izabella leánya: Bettina. 

M E R S E V A T 

Halálozás: Márkus Rozália. 
Horváth Lajos. 



ÚJ K E M E N E S A L J A 

<c> SPORT eredmények - események • SPORT o 

fyfí? Ezüstérem a területi döntőn. 
A május 5-6-án Szombathelyen rendezett fiú kézilabda ül . korcsoportos 

Diákolimpia megyei döntőjét a Celldömölki Eötvös Loránd Általános Iskola 
DSE csapata nyerte. A kis „szuper" csapat. Sülé Nándor testnevelő tanár 
vezetésével mindent elkövetett az eredményes szereplés érdekében. Egész 
tanévben lelküsmeretesen készültek, sok-sok iskolai tornán vettek részt, s 
ezeken soha nem adták I-DX helyezésnél lejjebb. Közben magabiztos 
játékukkal megnyerték a megyei „B" serdülő bajnokságot és a testnevelési 
osztályos iskolák megyei bajnokságát is. A megyei Diákolimpián elén első 
helyezésük tette lehetővé az országos területi döntőben való szereplést. 

Az országos terüleü döntőt Pécs meüett, SzenÜŐrincen rendezték május 
25-26-án. Pécs, Győr, Veszprém legjobbjaival kerültek egy csoportba. Kis 
városunk kézilabdázó palántái nem hoztak szégyent a celü kézilabdaéletre. 
A Dénes Ákos, Tóth Róbert, Szakái Gábor, Lendvai Roland, Busznyák 
Csaba, Nagy István, Gulyás Gábor, Varga Tamás, Busznyák Norbert, 
Gecse Tamás, Nemes Balázs, Hegedűs Árpád, Kóbor Zsolt és Banyó 
Ákos összetételű eötvösisták megelőzték a Győri ETO és a Veszprémi 
Bramac utánpóüását nevelő iskolákat és a Pécsi Testnevelési Általános 

Iskola mögött, amely a PMSC kézilabdázóinak előiskolája, a második helyen 
végeztek. Gratulálunk a csapatnak, edzőjének és nem utolsósorban a lerületi 
döntő gólkirályának, Tóth Róbertnek, aki 32 góljával érdemehe ki 3 
megtiszteltető címet és a különdíjat. 

Asztalitenisz 
A május 11-én Celldömölkön megrendezett Kemenesalja Kupa egyéni 

meghívásos versennyel zárult az 1990/91. évi asztalitenisz, évad a CVMSE 
versenyzőinek, akik az NB Hl Kherling csoportban a 7. helyezést érték el. 
Az NB DJ-ban mind a 18 mérkőzésen asztalhoz áUi Tarr Péter, aki 
31,94%-os teljesítményt nyújtott. 13 mérkőzésen szerepelt Balázs Béla 
(39,68%). 12 mérkőzésen Máthé Gyula (42,5%). 11-11 mérkőzésen Botfa 
Tibor (87,94%) és Táncsics Sándor (36,66%). Szerepeltek még a bajnok
ságban: Balázs Gyula (3 mérkőzés), Varga Elemér (2), Obráz István (1) 
és Pázsi András (1). 

A bajnokság végeredménye 
1. Szombathelyi Latcx 
2. Nagykanizsa Üveggyár 
3. Mosonmagyaróvár 
4. Keszthely 
5. Szombathelyi Építők 
6. Soproni Kinizsi 
7. Celldömölki VMSE 
8. Győri Volán 
9. Perem irton 

10. Várpalota 

A CVMSE utánpóüás csapatai a Vas megyei bajnokságokban szerepeltek. 
A serdülő csapat első, az újonc és ifjúsági csapatok a második, míg a felnőtt 
11. csapat a harmadik helyezést szerezte meg az 1990/91. évi bajnokságban. 

18 16 1 1 192: 96 33 
18 13 1 4 177:111 27 
18 12 3 3 168:120 27 
18 7 5 6 146:142 19 
18 6 4 8 131:157 16 
18 5 4 9 131:157 14 
18 4 4 10 125:163 12 
18 2 8 8 124:164 12 
IS 3 5 10 124:164 11 
18 1 7 10 122:166 9 

- Alapszintű körzeü fiú kosárlabda döntő eredményei; Jánosháza-Sárvár 
Sylvester 29:41. Celldömölk Gayer-Sárvár Gárdonyi 16:44. Jánosháza-
Gayer 25:21. Sylvester-Gárdonyi 46:22. Jánosháza-Gárdonyi 22:29. Sylvcs-
ter-Gayer 50:14. 

- Az Eötvös DSE kézüabda leánycsapatának, melynek felkészítései 
Molnár János végezte, balszerencséjére nem sikerült a megyei Diákolimpián 
az első hely megszerzése. Az utolsó mérkőzésen a szombathelyi Bolyaitól 
vereségei szenvedlek. Annyit azonban tudni kell, hogy ezt a leánycsapaiot 
a döntőig sehol sem tudták legyőzni. Az egész éves teljesítményükhöz 
gratulálunk, mi is sajnáljuk, hogy nem sikerült a lerüleü döntőbe julás. 

- Az Eövös DSE labdarúgói is sok szép sikert könyvelhettek el a tanév 
folyamán. Kazárt József lestnevelő tanár irányításával a C L korcsoportosok 
2., míg az első korcsoportosok 3. helyezést értek cl a megyei testnevelési 
osztályos iskolák bajnokságában. 

b Kupa - Kupa - Kupa 

Diáksport 
A diáksport kiemelkedő rendezvénye volt május 24-én, az Eötvös Loránd 

Általános Iskola 100 éves jubileumi ünnepsége keretében a Sportcsarnokban 
megrendezett iskolai sportnap. A csarnokot zsúfolásig megtöltött szülők és 
vendégek meggyőződhetlek arról, hogy milyen sokrétűi lesü nevelés folyik 
az öreg alma mater falai között. Vörösre tapsolt tenyerek dicsérték a kicsik 
és nagyok szebbnél-szebb bemutatón, a DSE lomászainak szemet gyönyör
ködtető gyakorlatait, az alsósok vidám táncos jelenelél, a labdát kézzel-láb-
bal bűvölő kis mesterek cseleit, góljail. Igazi jó, családias hangulat uralko
dón a teremben. Dicséret ezért meindenkinek, azoknak, akik megszervezték, 
akik betanítoiták a gyakorlatokat, és azoknak, akik mindezt oly kedvesen és 
természetesen bemutatták, a tanulóifjúságnak. Reméljük, hogy a jövőben 
nemcsak iskolai jubileum alkalmával, hanem évről évre, a régi iskolai 
hagyományokhoz visszatérve láthatunk majd egy-egy hasonló, jó kedvil 
iskolai sportnapot. 

- A május 10-én Szombathelyen rendezett aüéükai Diákolimpia megyei 
döntő ötpróba egyéni és csapatbjnokságát fölényesen nyerték az Eötvös 
Általános Iskola DSE versenyzői. 

Eredmények: Fiú egyéni (50 induló): 1. Gulyás Gábor 686 pont. 2. Nagy 
István 644 pont. 3. Bedöcs Ferenc (Szcntpcterfa) 618 pont. Fiú csapat: 1. 
Eötvös DSE 2836 pont. (Gulyás Gábor 686, Nagy István 644, Busznyák 
Csaba 548, Tólh Róbert 502, Molnár Lajos 456, Koronczai Gábor 425). 
Testnevelő tanár: Sebestyén József. A versenyzőknek sok sikert kívánunk az 
országos döntőben. 

-Május 11. Celldömölk. Asztalitenisz egyéni Kemenesalja Ku 
A CVMSE idényzáró meghívásos versenyének eredményei: Újonc: 1. Na* 
Gábor Sz. Építők, 2. Szálai László C V M S E , 3. Kiss Balázs és Nóm 
Szabolcs CVMSE. Serdülő: 1. Szabó Csaba C V M S E , 2. Ölbei Pét 
CVMSE. 3. Nagy Gábor és Koltay János Sz. Építők. Ifjúsági: 1. Moln' 
Balázs Kőszeg, 2. Nagy Gábor. 3. Ólbci Péter és Szabó Csaba. FclnŐU: 1 
Botfa Tibor CVMSE, 2. Németh Károly Peremarton, 3. Bakonyi Ver 
Peremarton és Zömbik János Mosonmagyaróvár. 

- Május 13. Celldömölk. Kézilabda Gaycr Kupa. A Gayer Általán 
Iskola diáksportkörének hagyományos kéziiabdalomáján 15 csapat rcszvé 
leiével az alábbi eredmények születtek: II. kcs. leány: 1. Celld. Eötvös, 
Pápai Munkácsi, 3. Cclld. Gaycr. II. kcs. fiú: 1. Cclld. Eötvös, 2. KŐsze 
KOssuth, 3. Celld. Gaycr. ÜL kcs. fiú: 1, Kőszegi Kossuth, 2. Ccll 
Eötvös, 3. Cclld. Gayer. 

- Május 17. Celldömölk. Kézilabda Eötvös Kupa. A rossz idójá 
ellenére a benevezett 37 csapatból 20 csapat megjelent. Eredmények: II. k" 
fiú: 1, Celld. Eötvös, 2. Veszprémi Széchenyi, 3. Cclld. Gaycr. II. k 
leány: 1. Szentgotthárd, 2. Celld. Eötvös, 3. Celld. Gaycr, ÜL kcs. fiú: 1 
Veszprémi Báthory, 2. Cclld. Gaycr, 3. Veszprém Széchenyi. Cl . kcs. Icán 
[. Celld. Eötvös, 2. Sárvári Nádasdy, 3. Tapolca. 

- Május 24. Jánosháza. Dukai Takách Judil kispályás labdarúgó kt) 
A 21 csapat részvételével megrendezett hagyományos kispályás labdarúg^ 
kupa eredményei: C kcs. 1. Répceszentgyörgy, 2. Sárvári Nádasdy, 
Vasvár. 10. kcs. 1. Sárvári Nádasdy, 2. Vasvár, 3. Szombathelyi Bolyai. 

- Május 30-31. Celldömölk. Sághegy Kupa. A Berzsenyi Lénárd Állal 
nos Iskola kispályás labdarúgótornáján 8 csapat veti részt. Eredmények: 
kcs. 1. Sárvári Gárdonyi, 2. Cclld. Berzsenyi, 3. Cclld. Gayer. ül . kcs.-
Sárvári Gárdonyi, 2. Celld. Gayer, 3. Cclld. Berzsenyi. 
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