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1 arában kiemelkedő jelentőségű volt, hogy ÉÖtIvfis Loránd száz évvel ezelőtti, a Sághegyen
lezajlott világhírű kísérleteinek emlékére szen
^ Ifoross
Péter elsőrészvételével
telték a program
napját Az év elején
I
alakult
emlékbizottság
a polgármesteri hivatal
iví
Jcvi támogatásával végezte az előkészítést LegnaM ryobb figyelmet a tudományos emlékülés ka
fl
ipát

pott, örömmel számolhatunk be arról, hogy
28-án a Kemenesaljái Művelődési Központban
több mint 120 résztvevő jelenlétében elhangzot
tak az évfordulóval kapcsolatos tudományos
előadások. Az ünnepi megemlékezést MAK
KOS ISTVÁN polgármester nyitotta meg. Üd
vözölte a jelenlévőket, köztük kiemelkedő fizi
kus professzorokat, előadókat és a fizikai ver
senyben résztvevő középiskolás, szakmunkás
képzős diákokat, tanárokat
M_egtisztelte rendezvényünket
MARX
GYÖRGY professzor, az Országos Fizikai Tár
sulat elnöke, aki előadást is tartott és átadta a
nyertes diákoknak a díjakat. Érdekfeszítő, ma
gas színvonalú előadásokat tartott BARTA
GYÖRGY akadémikus, SZABÓ ZOLTÁN
osztályvezető a Geofizikai Intézettől, dr. KO
VÁCS LÁSZLÓ kandidátus, tanszékvezető fő
iskolai docens, a megyei fizikai társulat elnöke.
A középiskolai fizikai tanulmányi verseny
ben kiemelkedő munkát végeztek a Celldömöl
ki Berzsenyi Gimnázium tanárai, ezt külön el
ismerték. A centenáriumi Ünnep rangját emelte
az ebből az alkalomból megnyíló dokumentáci
ós kiállítás, amely három hétig tekinthető meg
a Kemenesaljái Művelődési Központban.
Nagy népszerűségnek örvendett az alkalmi
postahivatal működtetése, a képeslapok első
napi bélyegzése. A postások közreműködését
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Október 16-án és 17-én három
nú gye politikusai és szakem
toei számára
rendeznek
•leH LM.:
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1 1, fóru•w Celldömölkön. A holland
1/9kormánypárt, a Református Föim
ció vendégeként a nyugathe:yarországi térségből nemréiB
n önkormányzati delegáció
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vett részt hivatalos látogatáson.
Tapasztalataikat a rendezvényen
megosztják az érdeklődő szak
emberekkel és polgárokkal, de
kötetlen véleménycserére is le
hetőség lesz. A 17-i záróese
ményre várják vendégként Boross Péter belügyrninisztert.
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1- Mint arról már korábbi lapszámainkban hírt adtunk, kulturális
' álra és művészeti bemutatóra készülődnek mozgáskorlátozott
:™ ^bertársaink. örömmel adhatunk hírt arról, hogy rövidesen elérkezik a
I rtlvánosság előtti megméretés napja. 1991. november 2-án Makkos
• kán, városunk polgármestere nyitja meg a beérkezett művekből
• beállított tárlatot 14 órakor, majd 15 órai kezdettel kerül sor a
I fourális programra. A rendezvénynek a Kemenesaljái Művelődési
fepont ad helyet,
rendezőség szeretettel vár minden érdeklődőt!
:sí,
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Tisztelgés a „legnagyobb
magyar" emléke előtt (2¬
3. old.) • Borverseny (5.
old.) • M i t csinál most a
P O L G Á R I VÉDELEM?
(6. oki.) • Az egyik „testőr"
celldömölki (7. old.) •
Rendet kell tenni! (9. oki.)
• „Mindhalálig*' vártunk
(11. old.)
ezúttal is megköszönjük. A nap eseményéhez
tartozott a sághegyi emlékoszlopnál délután két
órakor zajlott koszorúzási ünnepség. A napot
gálaműsor zárta külföldi és helyi környékbeli
kulturális csoportok közreműködésével. A cen
tenáriumi Eötvös-emlékbizottság záróülésén
még visszatér az események értékelésére,
amelyről tájékoztatni fogjuk az Új Kemenesalja
tisztelt olvasóit
D J.

Tudósítás a képviselő- ^
testületi ülésről
1

Az önkormányzat szeptember 25-én tartotta soros ülését Celldömöl
kön. MAKKOS ISTVÁN polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a
Magyar Távközlési Vállalat 900 millió forintot kapott a távközlési hálózat
fejlesztésére, de csak 1993-tól kezdenék építeni a rendszert Jelenleg
ellentétek vannak a Műszertechnika Rt és a MATÁV között, s ez
akadályozza a végleges döntést. Baranyai Attiláné dr. örömmel közölte,
hogy a sárvári ügyészség vizsgálata az anyagi eljárásjogi és a szabály
sértési területen sem jelzett visszaélést a polgármesteri hivatalban. Ismer
tette, hogy Alsóságon kedd délutánonként vannak fogadóórák a jegyzŐnő
és az ügyintézők részvételével. Bejelentette, hogy Bebesl Józsefné
1992-tŐl a hivatal félállású revizora lesz, akinek a feladata a vagyonátadás
folyamatának ellenőrzése.

210 milliós alaptöke 20 százalékos osztalék
Tárnoki Gábor, a Kesztyűgyár vezetője röviden vázolta az üzem
vegyesválíalattá alakulásának fejleményeit. A „GLOVTTALIA" néven
megalakuló ruhaipari és kereskedelmi kft. fő profilja sport-, sí-, teniszés golfruházati termékek gyártása. Megemlítette, hogy az olasz vállalat
- amely a 210 milliós alaptőkéből 55 százalékban részesedik - az
ADIDAS és a PUMA után a nyugat-európai piac harmadik legnagyobb
sportruházati cége. 300 fős összlétszámmal, ezen belül 180 fős tényleges
(Folytatás a 4. oldalon)
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a „ legnagyobb magyar
emléke előtt
\
Kétszáz évvel ezelőtt, 1791. szeptember 21-én a teremtő Isten hazánk
nak ajándékozta a legnagyobb magyart, Széchenyi Istvánt, aki tanításai
val, cselekedeteivel, rajongó nép- és nemzetszeretetével tartalmat adott
az eltelt korszaknak, s megmutatta, milyen úton kell haladnunk, hogy
hazánkat és népünket szolgálhassuk.
Történelmünk során a megvalósulás útjára csak akkor juthatott el a
magyar népi - netán össznépi - szándék, amikor áldozatkész, nagy
egyéniségek támadtak, akik magukévá tették a felemelkedés gondolatát,
és nemcsak megfogalmazták a mindenkori feladatokat, hanem gyakorlati
alkotásaikkal is mutatták a helyes utat
A mi Széchenyi Istvánunk ilyen ember volt. Nemcsak gondolkodott,
nemcsak elveket hirdetett, de alkotott is, és alkotásaival is beírta nevét
nemeztünk történetébe. Alkotó munkája révén lett Lánc hidunk és Tudo
mányos Akadémiánk, lett vasútunk és gőzhajónk, megindult a mocsárlecsapolás és foylamszabályozás, gazdagodott hazánk mintagazdaságokkal,
lóversenyekkel, bankokkal és sok minden mással. Következésképp a
szellemi és gazdasági fejlődés útjára léphettünk.
Ezekben a napokban szerte az országban tisztelettel áldoznak emléké
nek. Az ünnepségek színhelyei közül kiemelésre méltó Nagycenk, ahol
mindig friss virágok övezik a nevét örökítő márványtáblát, a vaspántos
üvegládikát pedig - amely a golyó által kiszabott koponyadarabokat Őrzi
- élő virágok és nemzetiszínű szalagok sokasága borítja.
Itt és most nem lehet célunk Széchenyi minden érdemét számba venni.
Annyi azonban engedtessék meg nekünk, a legnagyobb magyar legalá
zatosabb celldömölki tisztelőinek, hogy néhány gondolatin eltöpreng
jünk, s tanainak jelenünkre való vonatkoztatásával, erősödő hittel mun
kálhassuk jövőnket Életének - ha áttételesen is - bizonyos helyi vonat
kozása is van. Tudott, hogy ő ifjúkorában, 16-17 évesen Szombathelyen
líceumi diák volt, ahol Kresznerics Ferenc - a városkánk lakói által
különösen tisztelt - neves tudós az ő tanára és szigorú vizsgáztatója volt
Az még inkább tudott, hogy Kresznerícs Ferenc később déli városré
szünk. Alsóság érdemekben gazdag plébánosa lett
Széchenyi Szombathely előtt Sopronban is diákoskodott. És mit ad a
véletlen? Itt, a celldömölki Széchenyi utcában most leleplezendő dom-

Gróf Széchenyi István verse
édesanyjához,
gr. Festetics Juliannához
A katona, a politikus és a Jó gazda mögött lássuk meg a család
melegét szerető, az édesanya szívének melegét őrző, s tán arra
is vágyó fiút is.
Ha mind azt, mit szívem érez, tollammal leírhatnám,
Mind azt, mit csak Néked köszön, méltán elöl adhatnám,
Boldog volnék,
S nem búsulnék.
De hogy írja le a számát ezer aggódásidnak?
Hogy köszönje tanácsúinak, hogyan fáradásidnak
Számos nemét
És érdemét?
íme tüz és fegyver között imádsággal tartottál,
Betegágyaimban gyorsan Te magad apolygattál,
Te oktattál,
Tanácsoltál,
Te plántáltad szívemben a jót, melyben vagyok s leszek,
S a mi csekélyt Isten, Uram, s Hazámért utóbb teszek,
A Te munkád. S azért Reád
Szálljon háladásom mellett az Istennek áldása,
Attul Lelked, gondjainak jutalmát hogy láthassa.
írta Széchenyi 26 éves korában 1817. május l-jén.

bormű annak a Horváth Mariettának az alkotása, aki Sopronban o
a művészetek iránti vonzalommal, lett alkotóvá, majd a mi
pátriánk állandó lakójává.
lómagam eszmélésem idején, fiatal
ságom éveiben töltődtem olyan esz
mékkel, amelyeknek nem kevés hánya
da Széchenyitől hagyományozódott és
hatott rám, aminek következtében min
dent csak a közösségi és az egyéni
érdek egyeztetésével tudtam és tudok
elfogadni. Magánemberként elzarándo
koltam bécsi szülőházához és ahhoz a
döblingi épülethez, ahol földi élete tra
gikusan zárult Nagycenken, a sírja előtt
pedig nem egyszer fohászkodtam érte
és szeretett hazánkért
Mindig tudtam, hittem, vallottam nemzetem nagy fiának példáján Ö
az ő veretes szavaival kifejezve a következőket
- „A magányos ember semmi, s csak az egyesülés bekövetkezésének I
van hosszú élete és igazi súlya." (Hitel)
- „Közös érdek az a nagy titok, amely mindent egyesít, s a nemzetek |
hosszú életének egyedüli biztosítéka." (Világ)
- „Hol ember emberen uralkodik önkénnyel, ott virág helyett ravatil
födi a mezőt, s az egész természet gyászol." (Stádium)
Most idézett szavai is bizonyítják, hogy ő a nemzeti összefogástól vám
a szebb magyar élet kibontakoztatását. Maga mellett akarta látni azolui,
akik a nemzet keresztjének vitelében segíthették volna őt. Világosan
megfogalmazta a közvélemény fontosságát, melynek formálásához i
vélemények ütköztetése szükséges. Ellenvéleményre szükség van.
vitatkozásban azonban csak az építő, jó szándékú ellenvélemény
hasznos. Az okvetetlenkedő pártviszályoknak több a kára, mint a
- állapította meg.
A gondok idővel öregbednek - még a közmondás szerint is, s
napjainknak is megvannak a nehézségei, gondjai, bajai. Tapasztalhatjuk.
Szemünk előtt és fülünk hallatára zajlanak közéletünk eseményei
Sokszor hangzik el, hogy az emberek Önzőkké, befelé fordulókká,
másokkal kevesebbet törŐdőkké váltak, s mind gyakoribbak a feles
legesnek tűnő viták, miközben az arra illetékesek - a látszat szerint, de
lehet, hogy igazibul is - elmellékelik az igazi össznépi gondokat
Visszatérve Széchenyihez, ő ellene volt az üyesminek, és azt akartt.
hogy minden magyarban legyen annyi szeretet hazája iránt, hogy odaflljon a nemzeti egység zászlaja alá. óva intett azoktól, akik túlbecsilE
képességeiket, és visszaélnek a társadalom hiszékenységével. Akik ké
pesség hiányában, önmutogatás révén jutnak vezetéshez, több kárt okoz
nak, mint hasznot
Jó lenne, ha pontosan jeleznének tudatunk mélyérdi a radarok, a
valósággá válna a közösség elleni magatartások, vétkek és bűnök tatf
fékezése, leleplezése, netán megtorlása. Ilyesmit kéme tőlünk Szécheifli
is, aki szerint, aki az ország jobb létét óhajtja, annak kötelessége, ho0
a megismert hibákat ne tűrje.
Ugyanakkor nagy türelemre is int, amikor azt mondja: „Ne várjufl*
rövid idő alatt nagy előmeneteleket, s csak az Istenért ne higgyö*
azoknak, kik rövid idő és fáradság után óriásokat ígérnek!" Való igtó'
munka gyümölcsének be kell érnie.
A beér és időszakában - a közömbösök mozgósításával - közös akfr
rattal és erőfeszítéssel olyan társadalmi állapotot kell biztosítanunk
amelyben csak tehetség és szorgos munka által lehet érvényesülni. Kérj?
Isten segítségét, hogy így legyen! Ahányszor elmegyünk majd a Horv**
Marietta által alkotott dombormű előtt, tisztelettel gondoljunk
gyobb magyarunkra és mindazokra, akik szorgos munkával - akár &
kezükkel, akár magas fokú tudásukkal - önzetlenül szolgálták v«P
szolgálják a közösséget, ebben a Szent István alapította drága
hazánkban.
Horváth

Elhangzott 1991. szeptember 26-án, Horváth Marietta szobrász |
chenyi-domborművének avatásán.
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A 200 éve született Széchenyi üzenete
emény feladat egy tájegység kis pélyszámú lapjában Széchenyiről emlékikat írni, méltó, nagyságához mért arct rajzolni róla. Sokat és sokfélét írtak
íjjla. kortársai és írnak róla manapság a
•0\ utódok. Országszerte ünneplik a kümböző testületek, kitüntetéseket adnak át,
jgléktáblát állítanak, sőt, a világ minden
fezéből összegyűlt és hazánkba látogatott
Rzéchenyi-nemzetség és családi összejö
tteit tartott a nagycenki hársfák alatt. A
csupán szónokló és romantikus terve
lt szövögető Széchenyit állítják példának,
hem a javaslataiban, azoknak megváló
j á b a n példamutató áldozatokkal resztt ő , cselekvő, gyakorlati embert, aki nem
lupán korának, hanem késői, mindenkori
jjúdoknak is, nekünk, napjaink magyarja¬
jak is hasznos útravalókat hagyott örökül.
A világjáró és művelt, tájékozott ember
It&ámol a nemesi és főnemesi osztály
élhetetlen és legszentebbnek tekintett,
állott jogával: az ősiséggel. Jól látja, hogy
i robotmunkára szorított jobbágytól nem
írható el az, hogy szíve szerinti buzgabmmal és szorgalmas munkával tevékenyídjék a mezőn, szaporítson állatot a kaímokban és az ólakban. Németh László a
Kiantika királyának nevezte, mi azonban
(y gondoljuk, hogy az előrelátó, józan,
pakorlati tevékenységre serkentő nemzetIgálat korabeli, valóban legnagyobb
arja. És az lett tragikus, végzetes önosságának krízist kiváltó oka, hogy
agát okolta a szabadságharc eszmei
Hajainak felvázolásáért. Összeomlott az
pád súlya alatt, önmagát vádolva az ál

tala előre látott tragédiáért. De emellett
számolhatott azzal is: a bécsi hatalom sem
fogja kímélni, hiszen rég ürügyet keres
arra, hogy felségsértéséit perbe fogja, sőt,
netán csendben tegyék el láb alól. Ilyen
helyzetben 1860 áprilisában, mielőtt a hús
véti harangok megszólaltak, hogy az élet
örömét hirdessék, önkezével vetett véget
életének.
Milyen üzenet hagyományozódik mára
nekünk az eszményített, ám tragikus sorsú
életből?
Zala vármegye tekintetes rendéinek ír
Pestről, 1833. június 5-iki keltezéssel egy
levelet, melyben azt javasolja, hogy az
építendő megyeháza építésének költségeit
egyenesen vessék k i a nemességre: „a me
gyei házhoz megkívántató költséget." S
aztán így folytatja: „Igaz, ezt a nagyobb
rész szabadságsértésnek véli, de nem az,
hanem a szabadság nevelése. Én legalább
szabadságomat nem abba helyeztetem,
hogy tehessek vagy ne tehessek, hiúságom,
gőgöm, indulatim, szenvedelmi kénye sze
rint, hanem hogy a többségnek engedel
meskedni legyek köteles, és se többet, se
kevesebbet ne tehessek, mint egy soron
álló bajtársim. Át kell valahára m á r men
n ü n k egy j ó z a n a b b rendszer útjára, me
lyen mindenkinek idom szerint haladni
s húzni kell, s hol senki sem ál úr, kinek
makranca megakaszthat mindent, ha
nem csak a közös akarat parancsol"

szekerét. Sok a hatalomvágyó makrancos
ál úr! Jó lenne ezeknek tudomásul venni,
hogy visszanyert szuverenitásunk által le
hetővé telt országépítésünk, újraépítésünk,
demokratikus fejlődésünk sikeres befeje
zésének s a magyarság továbbfejlődésének
elengedhetetlen feltétele az, hogy a körü
löttünk kavargó viharban, a belső arcvo
nal áttörhetettenül egységes legyen.
Egyedül a nemzet java legyen a fontos!
Akármilyen megosztott legyen is a nemzet
társadalmi, politikai, gazdasági és vallási
tagozódása, nem vitás, hogy minden egyes
magyar ember közös etikai, erkölcsi fele
lősséggel is tartozik. A világhelyzet mai
kényszerűségén túl, ezeréves történel
münk a legfőbb bizonyság amellett, hogy
a belső meghasonlás a nemzetet mindig
játékszerül adta idegeneknek, ámde vala
hányszor felülemelkedtünk a korlátokon,
mindig csodákat művelt a magyar. Azt is
tapasztalhatjuk, átéltük, hogy népünk
külső okok folytán létrehozott egysége
nem volt egészséges és tartós. Ebből is
következik, hogy csak úgy lehet komoly
valóság népünk, nemzetünk egysége, s
lehet jövőt építő reménységé, ha ez az
egység a jövőért való áldozatos munkára
belső indító okokból születik és ezekre
épül fel. Népünknek a mában, a jövőért
felelősséggel, áldozatvállalással munkál
kodó lelki, szellemi egysége: magyar lét
kérdés!

Úgy hisszük, hogy manapság nagyon is
elfogadható ez az üzenet. Manapság igen
sok az ,41 úr", akinek „makranca" a gőgje,
nagyravágyása visszafelé húzzza az ország

Celldömölk képviselő-testülete 1928ban a régi nemesdömölki utcát, megbe
csülve a nagy hazafi emlékét, Széchenyi
Utcának nevezte el.
Nádasdy Lajos

Egy Széchenyi-emlék
nyomában
Széchenyi István születésének
Ékük évfordulóján sokfelé
I fonák megemlékezéseket, elMfcrban azokon a helyeken ahol
I pördült, hosszabb vagy röviI jto időt töltött. M i nem tudunk
I j*l büszkélkedni, hogy mégis
I Behány sort papírra vetem,
* ^ak Széchenyinek városunk¬
*' S fűződő közvetett kapcsolata
^ fkaimat, bár az itt-tartózkoI P sem kizárt.
• feéchenyi 1848-ban Javaslat a
| bar közlekedési ügy rend
iről címmel egy átfogó,
«s elgondolásokat tartalmazó
I lyvet írt. Ismerte a külföldi és
I W közlekedési viszonyokat,
I (erősödött benne az a meg| "íődése, hogy az ország
adott közlekedési viszoa korszerű" megoldást kell
Igozni.

Ebben az időben, 1836-1856
között Gácser Leó a dömölkd
apát, aki előbb Nagyszombaton,
Pozsonyban gimnáziumi tanár,
majd Győrben történelmet tanít
a bencés rendi növendékeknek.
Egészen fiatalon lett a bölcselet
doktora.
Az apát kapcsolata Széchenyi
vel mikor kezdődött és milyen
mélységi! volt, nem tudni. Tény
viszont, hogy amikor az említett
könyv megjelent, tiszteletpél
dányt küld az apátnak, „Gácser
Leónak tisztelettel gróf Széche
nyi István" bejegyzéssel.
A közlekedés szempontjából
fontos településünk történetéhez
a fentieket bizonyára nem ha
szontalan megemlíteni. Sajnos a
könyvnek az apátsági könyv
tárral együtt nyomaveszett.
Káldos Gyula

Egy kis falu megemlékezése

Ostffyasszonyfán szeptember 21-én a helyi általános iskola diákjai által
összegyűjtött anyagból emlékkiállítás nyílt Széchenyi István születésének 200.
évfordulójára. Németh Tibor megnyitóját követően a szépszámú érdeklődőt
a tanulók „tárlatvezetése" segítette az élményszerzésben. A tematikusán
összeállított képanyag hitelesen Idézte fel a sokszínű és rendkívül gazdag
életpályát A kiállítás és a műsor dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna peda
gógus lelkes szervezöm unkáját dicséri.
„A tett mindenben oly nagyszerű és hatalmas az üres, gyönge szóval
összehasonlítva" - írta „Napló"-Jában Széchenyi, s az ő szellemében zajlott
le az est további programja is: vidám „kaszlnózás" folyt az önkormányzat
vezetői, a tanárok és a diákok, valamint a szülők részvételével.
-bor
Fotó: Mesterházy Gábor
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Tudósítás a képviselő-testületi ülésről
(Folytatás az 1. oldalról)

fizikai állománnyal képzelik el a gyár jövőjét
mintegy 12-18 hónap alatt. Az átképzés első
sorban a konfekcióipari jellegre vonatkozik.
1992-re 150 ezer db-os termékelőállítást és 190
millió forintos árbevételt terveznek, amely kb.
20 százalékos osztalékot tesz lehetővé. Az alap
tőke 40 százaléka a GLOVTTA tulajdona, és a
földingatlan vagyonértékelése alapján apport
ként bevihető 4 millió 860 ezer forint értékben
az önkormányzat is 5 százalékos részesedést
szerezhet. Hangsúlyozta, hogy a biztos bérle
mény így a gazdasági viszonyoknak kitett tőke
hozadékká változik. Szabó Endre „jobb ma
egy veréb, mint holnap egy túzok" alapon ke
vésnek tartotta a földtulajdon becsértékét és
felvetette a bérleti díj fenntartását A testület
tudomásul vette a megállapított ingatlanérték
apportként történő gazdasági társaságba vitelét

Múzeum vagy rendőrség?
Molnár Lajos őrnagy, a rendőrkapitányság
vezetője részletes beszámolót tartott a város
közbiztonsági helyzetéről. Az elmúlt két hónap
ban 17 személyt vettek Őrizetbe, amely hosszú
évek óta a legeredményesebb mutató, s 5 évre
visszamenőleg minden jelentősebb ügyet feltár
tak. Hiába sikerült azonban elfogniuk a gyanú
sítottakat mert a bírósági tárgyalásig az Ügyész
ség nem helyezte előzetes letartóztatásba őket
Vasúti központ lévén a dézsmaügyek statiszti
kája miatt nem olyan kedvező az összkép. Ezek
zöme felderíthetetlen, eleve nem szabad energi
ákat ide koncentrálni. Az utóbbi időszak fontosabb bűncselekményeit ismertetve a szociális
helyzet és a búhűzés összefüggésére példaként
hozta fel a Kodály ABC betörőjének esetét aki
csütörtökön este az eset után azt vallotta, hogy
kedd reggel óta nem evett...
Tavaly összesen 300, idén idáig már közel
400 bűncselekmény történt a városban és kör
nyékén. Kőszegen ugyanekkora területen fele
bűncselekmény volt Sárváron és Körmenden
pedig kétszeres létszámmal kevesebb ügyet kell
felderíteniük. 85 folyamatos ügyön 4 nyomozó
dolgozik és előfordult hogy vasárnaptól csütör
tökig folyamatos szolgálatban volt valamelyi
kük. A kialakult helyzet legfőbb okaként a
korábbi „mesterséges" ügyszámcsökkentést je
lölte meg, amelynek hatására a bűnesetek szá
ma évi 70 alá esett. Ennek alapján IV. osztályú
minősítést kaptak, amely meghatározta a lét
számkeretet. Talán most lesz lehetőség bővítés
re, mert szeptember l-jétől visszakapták a Dl.
osztályú rangot s ez - a pénzügyi feltételek
megteremtése esetén - jelentős javulást hozhat
Különösen sürgető a technikai színvonal fej
lesztése. Amikor egy svájci kollégájuk meglátta
a nyomozói irodát élénken érdeklődött: „ez a
múzeum?".
A .jengyei piac"-ról szólva kiemelte, hogy
maga után vonja a mozgó bűnözést. Figyel
meztetésként utalt arra, hogy ahol nem haj
tották végre a belügyminiszter tiltó rendelke
zését, ott hamarosan megjelent a kemény
drog is...
Terveik között említette, hogy vagyonvédel
mi alapítványt szeretnének létrehozni, amelyből
a mai kor követelményeinek megfelelő techni
kai eszközöket kívánnak vásárolni.

„Legalább annyira
utálnak bennünket,
mint a rendőröket"
Nagy Rezső, a Kemenesaljái Polgárőrség
parancsnoka munkájuk összegzéseként elmond
ta, hogy 1991 első félévében 232 járőr Összesen
1392 óra szolgálatot teljesített, amelynek egy
részét nyomozóval, illetve rendőrjárőrrel közö
sen végezték. Véleménye szerint ..bennünket
most már legalább annyira utálnak, mint a rendŐröket". Helyiségükben állandó ügyeletet tarta
nak, ahonnan kapcsolatot tartanak fenn Kemenespálfa, Köcsk, Mersevát, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr és Vönöck polgárőreivel. Minden
nap 22-04 óráig CB-ügyeletet tartanak, amely
mentők, ügyeletes orvos, rendőrség és tűzoltó
ság hívására is rendelkezésre áll.
Ábrahám Ferenc szorgalmazta, hogy a pol
gárőrség legalizálja magát alakuljanak önkén
tes egyesületté vagy pedig legyen bejegyzett
szolgálati jogokkal rendelkező szervezett testü
let Varga László Csaba szerint „néhány em
ber elkezdett csoportosan sétálni az utcán, ezt
negatív értelemben mondom". Támogatást csak
legalizálás esetén javasolt Nagy Rezső válaszá
nak lényege: „A törvény késik, nem mi kés
tünk".

A város egyik legértékesebb műemléke, az
ún. „Gólyafészkes" ház állaga megfelelő funk
ció és az ezt létrehozni, működtetni tudó tulaj
donos hiánya miatt folyamatosan romlik. A
testület javasolta, hogy Sebestyén Zoltán ide
genforgalmi és vendég látóipari vállalkozóval pályázata alapján - dolgozzák ki a szerződés
feltételeit
A Sági Gondozóház szervezeti és működési
szabályzata szerint napi háromszori étkezés és
a szállásdíj havi térítési összege 5208 forint. A
fizetendő összeg azonban nem haladhatja meg
a gondozott nyugdíja és egyéb pénzbeli jöve
delmének 90 százalékát Ihász Judit javasolta,
hogy - az esetleges szabad helyek terhére magasabb, önköltségi áron hirdessék meg az
elhelyezés lehetőségét. Szabó Lajos azt
hangsúlyozta, hogy a gondozóház kizárólag
szociális alapon működjön és ugyanazért az
ellátásért ugyanazt a díjat fizesse minden
igénybevevő! A képviselők Ihász Judit felve
tését 10:8 arányban utasították el, 1 tartózko
dás mellett.

Igazgatóválasztási bojkott:
szavazás választás nélkül
Az Eötvös Loránd Általános Iskolában megtar
tott igazgatóválasztás ismét eredménytelen volt A
pályázati eljárás szabályainak megfelelően mind
két pályázóra külön szavaztak, de egyikük sem
érte el a szükséges 50 százalék + 1 fő (azaz 29)
szavazatot. Szabó Lórántra 26-an, Lampért
Kálmánnéra 17-en voksoltak.
Portschy Tamás megfogalmazása szerint
valamiféle bojkott működik az igazgatóválasz
tással kapcsolatban, s a kialakult feszültség ká
ros az oktató-nevelő munkára. Vagy jelenjenek
meg a színen, akik mást akarnak, vagy ne
vegyék figyelembe a tantestület véleményét
Varga László Csaba ismertette, hogy informá

ciói alapján terjed a bizalmatlanság és az egy
más elleni uszítás a pedagógusok között Bari
nyal Attiláné dr. úgy vélte, hogy a tanárod
jelentős része nem választott, mert mindkét
jelöltre egyaránt igennel vagy nemmel szav,
zott. Felhívta a tantestület figyelmét hogy ^
önkormányzatnak tantestületi választás nélkQ]
nincs kinevezési joga, és remélhetőleg az ily^
patthelyzeteket jogszabályilag is rendezni fog.
jak. Dénes Lajos Szilveszter azt ajánlom,
hogy adják meg a lehetőséget a megbízott igaz.
gatónőnek. Majd feltette a költői kérdést: ,jt4
voltak azok, akik megakadályozták Lennemé
megválasztását?"
A testület úgy döntött, hogy 1992. július
31-ig meghosszabbítja Lermer Jőzsemé igazga.
tói megbízását de a pályázatot és a választás;
már a félév végére le kell bonyolítani. Az áj
pályázat feltételeit „a jogszabály keretei között"
határozták meg, tehát a korábban kizárt Lenrterné is indulhat
•A Közművelődési, Oktatási, Gyámügyi ét
Sportbizottságba az elhunyt Léránt Ferenc ét
a lemondott Varga Margit helyett Hetényl
Józsefet és Szabó Istvánnét választották meg.
A testület a Kórház-Rendelóintézet céltámoga
tással megvalósult gép-műszer beszerzéséhez 200
ezerforintostöbbletköltséget biztosított valamim
a sterilizáló berendezés üzembe helyezésével kap
csolatos 411 ezer forint biztosításáról év végén a
pénzügyi lehetőségek birtokában döntenek.
A Hollósy tér 9. számú ház 5 lakását nyilvá
nos versenytárgyaláson értékesítik 1 millió
ezer - 2 millió 408 ezer forintos árakkal,
eladási ár 70 százalékát készpénzben, a fenn
maradó részt évi 3 százalékos kamat mellett 3
vagy 5 év alatt kell megfizetni. Pozsonyi Mi
hály irreálisan magasnak tartotta ezeket az
összegeket mert a négyzetméterárat tekintve
(30 ezer forint) inkább szombathelyi, mint celli
árszintet tükröznek.
A Népjóléti Minisztérium 4 éves hitelkonst
rukciót dolgozott ki az orvosi műszerpark fel'
újítására, amelyhez 30-50 százalék saját a6
hozzájárulást kell biztosítani. Az igények fel
mérése alapján a négy évben összesen kb. 29
millió forint értékű lenne az a gép-műszer
mennyiség, amely a színvonalas betegei'
látáshoz szükséges. Ennek saját erőforrásigénye
évi 2,2-3,9 millió forint. Dr. Marék József,»
Kórház-Rendelóintézet
orvos-igazgatójának
szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy >
nyolc körzeti orvos közül mindössze ketten
adták te igényüket A pályázat milliárdok at Ölel
fel és nem rossz üzlet mert 29 millióért csak
11 milliót kellene előteremteni. „Nem szerettük
volna meghallani, hogy szakmai igénytelenság
címén e lehetőséget fel sem ajánlottuk az ön
kormányzatnak, a városnak" - hangsúlyoztaLehet hogy ezek az igények ma még nem
aktuálisak, de szervesen illeszkednek a rekonst
rukciós programba.
a

A képviselők az alapellátás műszereinek b*
szerzéséhez 5 millió forint összeghatárig vállal
ták 2,5 millió forint (50%) saját erő biztosítási!
arányosan elosztva 4 évre, 1992-től kezdődően'
A többi meghirdetett területre 10 millió forin
összeghatárig 3 millió forint (30%) biztosítási
hasonló feltételek mellett
Az önkormányzat végül elfogadta, hogy '
hittankönyvekért sem kell a diákoknak térft^
fizetniük.
Németh 1 » *
-
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Borverseny
A Kemenesaljái Ő s z *91
színes p r o g r a m j á n a k kiala
mindkét kításakor e g y é r t e l m ű e n vetnel szavj. jjdött fel a borverseny
- hogy ^ Szervezése. B á r az i d ő p o n t
ztás nélkflj fem tűnt a legalkalmasabbeg az üy^ fck, m i v e l sok g a z d á n á l
idézni fog.
ajánlóig fogytán a bor, t ö b b helyen
bízott igit felben l é v ő h o r d ó k b ó l tud
rdést: .JCft jak volna m i n t á t adni. A
Í Leruiemé fellő e l ő k é s z í t é s n e k k ö izönhetően m é g i s 18 gazda
992. jűliui jO borát m i n ő s í t h e t t é k a
fné igazgi. Badacsonyi Á l l a m i Gazdai választási jág szakértői.
tani. Azűj
etei között' ! Dr. Zsoldos Zoltán fő
ártLenner. mérnök a díjak átadása előtt
jövid értékelést adott. K i ¬
'ámügyi ei melte: elégedettek a borok
: Ferenc és
Minőségével, a gazdák s z é p
:tt Heten;!
tották meg. borokat hoztak. Hangsú
: céltámogt- lyozta a korábban é r ő fajták
zéséhez200 len j ó szereplését. Jó taná
>tt valamim rokkal is szolgált, felhívta
zésévelkap- ii figyelmet a borkezelésre, a
. év végén a
lejtés és kénezéS idejének éS
tenek.
ását nyüvá1 millió 885
árakkal. Az
<en, a ferniat mellett 3
izsonyi Miezeket az

tóit Bari
rt

;t

:

m é r t é k é n e k helyes m e g v á 
lasztására. Hasznosnak tar
t a n á k egy .mini-labor" k i 
alakítását. A vegyes borok
nál fontos egy dominens faj
ta, mert k ü l ö n b e n a bor j e l 
legtelenné válik. A z olasz
rizling fajtánál n é h á n y eset
ben érződött, hogy egy hét-
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[k1z^S
-wl fari&r-
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e r e n c

h é t )

y e t ö

h é t

-

^ z t s U f őröl.)
'
f 6. Dömötör: a tél immár reánk tör.
tdta,
i'
^ Simon Júdás, jaj teneked
,knak terft* ^ gatyás. (Melegebb öltözék kell.)
Németh n
N.L.
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különdíjat;

Gyürüssy Dezső vegyes

Lovaskocsik indulnak az „ünnepi szüretre".

Hedvig szűz, marhát űz. (Haza a

m

aranyérmet

aranyérmet

Gratulálunk!

Szent Gál napja köddel kél, korán

Szöntatél

Kovács László olaszrizling

jos termelők.

: m

l6

Végh Rezső királyleányka
(legmagasabb
pontszámot
kapta) zöldvoltelini, olasz
rizling, Zweigel bora arany
é r m e t é s h á r o m különdíjat
nyert.
Hetyey Benjámin oporto
a r a n y é r m e t és különdíjat;

Ezüstérmesek: Németh
Gyula, Nemes József, Hal
pert Gyula, Somogyi Ala
dár, Hetyey Benjámin (2),
Sükösd József, Remport
Imre.
Bronzérmesek: Horváth
Imre, Csönge Ferenc (2),
Végh Rezső, Hetyey Ben
jámin, Somogyi Aladár,
Cseledi Jenő, Ferenczi La

; hitelkomtA bor legendája
zerpark félik saját erí Szólt az Isten: „Kedves Fiam, Nóé:
igények fel-1 Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?"
esen kb. 29, Felelt Nóé: „No, megöregedtem,
gép-műszer ide ilyen jó bogyót még nem ettem."
as betegei(Gárdonyi: A bor legendája)
forrásigénye
ek József.»
-o- • •
•azgatójánA
itt hogy * Meleg október - hideg február.
issze ketten Hideg október - enyhe január.
iárdokatölel Amilyen az október, olyan a március.
iUióértcwk Késői levélhullás, rossz év előjele.
szerettük Ha a levél mohos oldalával lefele fordul,
;énytelen»í I termés lesz.
atrukazönló sarjú, gyenge őszi vetés.
angsúlyoz*
Jó
a még nem termés után, kemény tél következik.
skarekonsl-

tíMg

Eredmények

fehérbora
nyert.

Októberi
szólások,
r£3| közmondások

zereinek j j ' t,

tel-10 nappal k o r á b b a n le
szedték, mint az a m i vidé
k ü n k ö n kívánatos
lenne.
T ö b b témáról is szót válthat
tunk. Támogatják a régi ha
g y o m á n y o k az önszervező
dés utján újraélesztett hegy
községet. A szervezett hegy
községi élet és a mostanihoz
hasonló borversenyek útján
j á r v a jumatunk csak előbbre
régi rangúk visszaszerzésé
ben.

KEMENESALJA

KÖZÉRDEKŰ!
A Celldömök Városi Kórház-Rendelőintézet
igazgatósága értesíti a lakosságot hogy 1991.
október 1-tól a kórházban az alábbi betegláto
gatási időpontokat vezeti be.
Hétköznap 16-17 óra között
Vasárnap és ünnepnap 15-17 óra között.
Mindezen örvendetes bejelentés mellett tol
mácsoljuk a kórház igazgatóságának az új láto
gatási renddel kapcsolatos néhány kérését
Kérik a látogatókat hogy a betegek nyugal
ma érdekében a jelzett időben keressék fel
hozzátartozóikat
Tíz éven aluli gyermek beteget nem látogat
hat
A zsúfoltság elkerülése érdekében kérik a
látogatást úgy beosztani, hogy a betegnél egy
szerre legfeljebb két személy tartózkodjon.
A kórház természetéből adódóan teljességgel
érthető", hogy csak az egészséges látogatót fo
gadják szívesen.
Kérik a látogatókat hogy a látogatás során
hozzátartozójuk betegtársaira is legyenek tekin
tettel.
Soronkívüli látogatásra csak az osztályvezető
főorvos adhat engedélyt
A kórházban a betegek teljes ellátást kapnak,
s ezért csak annyi élelmiszert hozzanak a láto
gatók, amennyit a beteg a látogatási időben
elfogyaszt.
Egészségvédelmi szempontból kérik az in
tézmény területén a dohányzás mellőzését.
Amit még a cikkíró hozzátehet: régi kívánsá
got teljesített ezzel a kórház igazgatósága, elis
mervén, hogy a hozzátartozók közelsége, a csa
ládi kötelékek eleven megmaradása milyen fon
tos tényező a gyógyulás folyamatában.
- r -

Kaldos Gyula
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Palágyi Lajos

Az aradi
vértanúk
(részlet)
Szabadságharcunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába.
Bár vak sötétbe halt az égi fény.
Eszméiden nem győzött az enyészet
Örökbe hagytad halhatatlan részed,
Fényeddel Tényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja

S ók élni fognak, élni mindörökkön.
Szent lesz, örökké szent a sírgödör.
Amíg az eszmény ki nem hal e földön.
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét melyért éltet áldozának.
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.

Mit csinál most, mivel foglalkozik E
- a POLGÁRI VÉDELEM? j
[tresi
leia

Válaszol: Mesterházi Sándor alezredes
Az idősebb korosztályból még biztosan
sokan emlékeznek arra, hogy milyen ko
molyan előkészítettek minket egy-egy
alom támadásra, vagy arra, hogy miként
védekezzünk gáztámadáskor, ha a gaz im
perialisták le akarnák rombolni bimbózó
szocializmusunk vívmányait. A gázálarcgyakorlatok és a felkészítő tanfolyamok
nagy koordinátora volt a Polgári Védelem,
mi pedig csináltuk, hiszen aki felelős volt
érte, az éppen a mindig soros felsőbb el
lenőrzés miatt aggódott, ami persze sose
jött. Aztán az élet, a nagy forgatókönyvíró
új elveket talált, s aki eddig rettentett min
ket, az már nem rettent, s aki nem retten
tett, az majdnem ránk rettentett, de időben
leállítottták. Egyszóval, sok minden meg
változott, s éppen ez adta az ötletet, hogy
a Polgári Védelem feladatairól érdeklőd
jünk. Hogyan igazodik a Polgári Védelem
az új helyzethez?
- Az országgyűlés nemsokára tárgyalni
fogja a Polgári Védelem új feladatait Je
lenleg még megvannak a háborús tervek és
a katasztrófatervek is. Nem tisztázott a
megyék helyzete és az sem világos, hogy
a polgármestereknek van-e egyáltalán, s ha
van, milyen a polgári védelmi feladata. Azt
mondhatjuk, hogy a mai időben a régi
jogszabályok csak a létezésre voltak jók.
- Mi a helyzet a személyi állománnyal?
Mit tudtak volna tenni egy valódi háborús
vagy katasztrófahelyzetben?
- M i csak a polgári életből tudunk kiin
dulni. Ha például nincsen egy olyan da
runk, amely egy adott szituációban szük
séges, akkor nem tudunk mit tenni. Éppen
ezért minden eszközünkről számítógépes
nyilvántartásunk van. Tudjuk, melyik
üzemtől milyen eszközt lehet igénybe ven
ni, és az mire képes. Az adott eszköznek,
gépnek van saját kezelője, aki ért hozzá és
így nem lehet fennakadás, ha a szükség
úgy hozza. Korábban és jelenleg is sok
szervvel volt és van együttműködési szer
ződésünk. Persze ezeket majd az új tör
vény szellemében felül kell vizsgálni.
- Vannak mentő szervezeteink. Ezek
mind lakossági szerveződésűek, önkéntes
ségi alapon. Elsősegélynyújtó szervezet
van Jánosházán, Egyházashetyén, Nagysimonyiban. A tagoknak megfelelő felszere
lése és képzettsége van, s adott a riasztási
terv is. Műszaki szervezeteink vannak a
Sághegyalja Tsz-ben, Kemenesszentmárlonban és Ostffyasszonyfán.
- A megyei központ rendelkezik egy
vegyi értékelő kocsival. Nekik nagyon ko
moly szerelésük van, és nagyon fontos
lehet a szerepük egy közúti balesetnél, ahol

a sérült kocsi veszélyes anyagot szállít.
Fontos lehet már az is, hogy például mi
mivel oltható, hisz lehet, hogy a szakképzeüenség vagy az ismeret hiánya a segítés
helyett még nagyobb bajt okoz.
- Csernobil óta állandóan mérjük a ra
dioaktív sugárzás szintjét Van itt helyben
rögzített és van mobil műszerünk is.
- Milyen irányítás alatt ténykednek?
- Jelen szabályok szerint a tanácselnök
volt a parancsnokom. Szakmailag, mint
honvédségi alkalmazottnak, volt katonai
elöljáróm is. Ezen a téren azonban már
korábban változás történt, hiszen most a
Belügyminisztériumhoz tartozunk, ami tel
jességgel érthető, hiszen a belügyi erőkkel
dolgozunk együtt, s így jobban tudjuk őket
szolgálni.
- Az új törvénnyel kapcsolatban nem
tudom elképzelni, hogy a Polgári Védelem
valaha is alulról építkező szervezet legyen.
Szigorú állami irányítást érzek szükséges
nek, hiszen ha úgy adódik, akkor az első
szervezett állami segítség lehet A kor
mányt egyébként különféle nemzetközi
egyezmények kötelezik arra, hogy ilyen
szervezete legyen, s ezek a profilt is meg
határozzák.
- A Polgári Védelem működése ott kez
dődik, ahol a békebeli erők, a mentők,
tűzoltóság már nem tudnak intézkedni.
Gyakorlatilag a lakosság érdeke is azt kí
vánja, hogy jó legyen a polgári védelme.
- Az irányítással kapcsolatban nem tu
dom, hogyan lesz. Lehet, hogy csökkenni
fog a helyi függőségem, s helyette a szak
mai irányítás erősödik. Nem tudni, hogy
lesznek-e embereink és hogy milyenek
lesznek? Arra sem lehet választ adni, hogy
milyen lesz az anyagaink kezelése, hiszen
ez a kitűzött céloktól függ. Visszatérve az
emberekre. Úgy érzem, nagy feladat lesz
majd az emberek kiválasztása, munkakör
től, funkciótól függeüenül.
- Még egy feladatról szólnék, ami a
legfontosabb. Ez a lakosság tájékoztatása.
Nem szabad az igazságot eltitkolni, azt
sem, ha veszély fenyegeti az embert, a
vagyonát a családját Mindenről ami k i 
alakul, korrekt tájékoztatást kell adni, hisz
nagyon nagy baj lehet annak a hiánya.
- Ehhez kapcsolódva kell megemlíte
nem, hogy egy fórum kapcsán valamennyi
környékbeli polgármesternek küldtem egy
tájékoztatót, hogy hova fordulhatnak, mi
lyen számokat hívhatnak katasztrófa ese
tén.
- Milyen tapasztalatai voltak a gyakor
lások során? Milyen volt az emberek hoz
záállása?
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- Sokat mesélhetnék, hiszen 1970 óta
vagyok itt Celldömölkön. Mehettem volna W
máshova, de a vönöcki származásom ide. fjüpá
köt és így mindig maradtam. Valóban lehet |3-án
sikerekre emlékezni, egy-egy kiemelkedő nkat
évre. Ilyen volt a 87-es év, amikor Ostf ííros
fyasszonyfán Németh Imre szervezett egy i
kiváló gyakorlatot, vagy említhetném még Az
korábbról az 1975-ös évet, amikor a KER.
IPAR csapata az országos versenyre is 13 ón
elkerült Ferencz József vezetésével. Aztán aekis
szinte mindegyik községben szerveztünk (etési
falunapot, ezek szintén sikeresek voltak. E aki
Az emberekkel soha nem volt semmi prob Osz
léma, mindig megértették, hogy ez a be nekel
osztás, ez a feladat. Ha voltak is néha tmoly
gondjaink, azok inkább csak a vezetésre,
szervezésre vonatkoztak. Olyan utasítást
azonban soha nem adtunk k i , amelyet ne
lehetett volna végrehajtani, s mindenki
tudta, hogy a gyakorlásnak is úgy kell
mennie, mintha katasztrófa lett volna.
- Alezredes úr! Mielőtt megköszönöm a
beszélgetést,
gratulálok nemrég történi
előléptetéséhez, és kívánom, hogy az újra
szerveződő Polgári Védelemben is ilyen Ap
lelkesedéssel és példamutató lokálpatrio Sget
tizmussal végezze a munkáját!
ösen
Jlytái
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GARÁZST BÉRELNÉK. A „Kodály" kör Am
nyéke előnyben. Ajánlatokat a kiadóba.
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Utazni akar?
Fuvaroztatni kíván?
Igényeihez igazítva
46 férőhelyes
IKARUS busszal,
valamint
Tátra és Volvo
tehergépkocsikkal

ÁLLUNK
i
RENDELKEZÉSERE
Szálai István
Celldömölk, Sági út
ÉDEN BÁR
Tel.: Celld. 404
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mlékezés az első bombára
Somogyi Dezső levélben
teste meg szerkesztőségünt a következőkkel: október
h az évfordulója annak,
Egy az első bombát ledobták
Mdömölkre a I I . világháboIjan, emlékezzünk meg erAmint írja, általában a
jjgy bombázásra emlékezünk
ipán, amely 1945. február
lj-án érte a várost, és áldoza
t á t követelt, tönkretette a
Cos legpompásabb épülete-

•

tkz első bombát - igaz csak
| e t - 1944. október7-én I l 
lóra között dobták le, és engfc is voltak áldozatai. BeszélBsiink során felelevenedtek
\j akkori emlékek.
Osztálytársak voltunk, gyer
ek még, és a háborút is
lyan Játékosan" fogtuk

föl. Az emlékezetes napon a
polgári iskolában tornaórája
volt az osztálynak, kézilabdáz
tunk, foci nem volt akkor. A
riadók egyeden napon sem ma
radtak el, nem is vettük komo
lyan. Ezen alkalommal sem le
hetett minket az iskola pincéjé
be kényszeríteni, szaladtunk a
romantikus ligetbe, ahol a kis
csoport játszadozott Közben
felzúgott egy gép, amely na
gyobb kötelékből vált k i . Az
amerikai bombázók nagy köte
lékekben repültek át területünk
felett Hirtelen nagy suhogás és
villanás történt, s ettől a pilla
nattól Somogyi Dezső már nem
emlékezik semmire. Mentő vit
te el, szilánkokat kapott, egyet
súlyosat, máig látszik a fején a
sebhely. A szilánkokat úgy
operálták k i az orvosok. M i ,

Az egyik „testőr"
celldömölki
A pápa

szolgálatában

pápa magyarországi látogatása már több mint egy hónapja
ért, de azóta is hallhatjuk az élmények továbbadását, külöen azoktól, akiknek a szervezés jóvoltából vagy a véletlen
úgy adódott, hogy a pápa közvetlenül mellettük haladt el.
legcsodálhattuk a pápa sok melegséget sugárzó személyiségét
sségét munkabírását de bizonyos esetekben nem irigyeltük a
)nságáért felelős személyek munkáját, akiket feladatukat végezSvtelenül a biztonsági szolgálat embereiként említett a sajtó,
íikor a televízióban a pápa környezetében a sötét ruhás urak
tt ismerős arcot fedeztem, fedezhettünk fel, elhatároztam, ha
)m nyílik rá, interjút kérek tőle. Vonatra ülni, nagy távolságot

!ékba kapott emlékérem.

(Szilvia Foto)

akik életben maradtunk, más
nap szomorú találkozás része
sei voltunk. Az iskolai névsor
olvasáskor többen hiányoztak
osztálytársaink közül. Meghalt
NAGY JENŐ, VERRASZTÓ
ISTVÁN és L A K A T O S L A 
CI.
Ekkor éreztük át a háború
igaz valóságát leginkább, tuda
tára ébredve annak, hogy a
frontokon szenvedők sorsa mi
lyen is lehet, és a veszély hoz
zánk is elérhet. Némaság ho
nolt az osztályteremben, a játé
kos kedv, a liget is mássá vál
tozott Közeledett a front jöt
tek a rossz hírek.
Amikor ennyi év után egyik
estén erről beszélgettünk, So
mogyi Dezső eltűnődött és ezt
mondta: - Talán nem tettem
rosszat hogy megírtam emlé

kezőlevelemet. Arra gondol
tam, hogy manapság is a hatá
rainkhoz közel fegyverek ro
pognak, a világ számos he
lyén nincs béke. A Cellre do
bott, első, igaz, egyetlen bom
ba akkor, most arra emlékez
tet, hogy mennyire fontos len
ne az igazi béke a világ min
den embere és minden gyer
meke számára.
Visszaemlékezésének szíve
sen teszünk eleget, levelét kü
lön is megköszönve.
Dala József

megjárni nem kellett, csupán a szembenlévő ajtón kellett becsen
getni a szabadságon lévő ismerőshöz, aki nagyon szerényen nevét sem akarja, hogy kiírjam - , de készségesen foglalta Össze
a külső szemlélő számára sem könnyű tevékenységüket
- Tagja voltam annak a csoportnak, amely mind az öt napon
át közvetlenül U. János Pál pápa személyes védelmét látta el mondja. - A látogatás világraszóló jelentősége mellett számunkra
elsősorban kivételes és különleges feladatokat, úgynevezett .re
ferenciamunkát" jelentett. Hiszen nem minden nap látogat ha
zánkba olyan magas rangú vendég, aki a világ egyik legjobban
veszélyeztetett és emiatt fokozottan védett személye.
- Feladatunk többoldalú v o l t Mindenekelőtt szavatolni a pápa
életének, testi épségének védelmét, megelőzni és elhárítani a
lehetséges atrocitásokat, valamint folyamatosan együttműködni a
világi és egyházi rendező szervekkel a programok folyamatossá
gának érdekében.
- Változatos és sokoldalú volt a munkánk, mivel feladatunkat
gyalogosan, gépkocsin, helikopteren és hajón is elláttuk. A legfokozottabb figyelmet természetesen a tömegben történő gyalogos
menet és a hívőikkel való találkozások, kézfogások követelték. (Ő
határozta meg, illetve kérte, hol álljon meg az autó. Előszeretettel
fordult az idősekhez, a betegekhez és a kisgyermekekhez.)
- Nem voltunk magunkra hagyva, mert végig támaszkodhattunk
a biztonsági és közrendvédelmi szervekre, valamint az egyház jól
felkészült szervezőire is, akik magas szinten előkészített és szer
vezett programmal segítették munkánk zavartalanságát.
- Az öt nap rengeteg tennivalót, nagyfokú koncentrálást és
állóképességet követelt. Általában reggel 7 órától 22 óráig tartott
a „munkanap", de jó példával maga a Szentatya járt elöl, hiszen
magas kora és a program zsúfoltsága ellenére rendkívüli kitartást
tanúsított.
- A sorozatos teendők mellett végül is az utolsó nap reggelén
adódott lehetőség arra, hogy a pápa találkozzon „testőreivel",
kifejezze köszönetét munkánkért és kézfogásával búcsúzzon el
mindannyiunktól.
- Úgy gondolom, jól „vizsgáztunk", munkánk elismerést nyert
Talán a hívők tömegének okoztunk kissé csalódást, mivel nem
kerülhettek korláüan számban a Szentatya közelébe, nem foghat
tak mindannyian kezet vele, nem érinthették meg, de a biztonság
ezt kívánta. Ezt kívánta felelősségérzetünk, lelkiismeretünk és az
egész ország felelőssége is.
- Köszönöm az interjút.
Káldos Gyula
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Az „EDEN" Celldömölkre költözött?

Jelen írás tanúsága szerint igen. Sokféle
dologra használtak már fel megüresedett
laktanyákat, most is egy ilyenről szerelnék
írni. Sokféle találgatás volt a „néhai" celli
laktanya sorsát illetően, melyekből csak
azért nem idézek, mert nincsen humorro
vata lapunknak. Ez a mostani vállalkozás
azonban komoly, s egy rövid beszélgetésre
kértem a tulajdonosokat. Beszélgetőtársa
im voltak: Maria Bőmbe és Szálai István.
- Honnan a celldömölki kötődés, vagy
akár azt is kérdezhetném, hogyan kerültek
ide?
- Maria (lásd tovább M . ) : István révén
kerültünk ide. Ö celldömölki születésű, én
pedig kettős állampolgárságú, magyar és
német vagyok. '
- Miért éppen egy laktanya kellett?
- M . : Mert itt egyben kialakítható egy
étterem, szálloda, bár, disco, szóval min
den megvan ahhoz, hogy egy szórakoztató
és idegenforgalmi központtá nőhessünk.
- Van konkrét kereslet az idegenforgal
mifunkcióra?
- M . : Van rá kereslet, de előbb az étter
met kell megnyitnunk, ami elé a KÖJÁL
megyei szerve nem gördített akadályokat,
a helyiek viszont emeltek kifogásokat, s
emiatt az első húszfős német csoportomat
nem is tudtam fogadni.
- Milyen szállást tudnak ajánlani?
- István (lásd tovább I . ) : Van turista
szálló és motel részlegünk. A turistában
van egy tíz és egy tizennégy férőhelyes
szobánk, valamint kettő tizenkét férőhe
lyes szoba. A motelben négy négyágyas és
- Éppen erre a vízre szomjazom mondta a kis herceg. - Adj innom...
Egyszerre megértettem, hogy mit kere
sett!
Ajkához emelte a vödröt. Hunyt szem
mel ivott. Olyan volt ez, mint egy ünnep.
Ez a víz más volt, több volt puszta italnál.
A csillagok alatti vándorlásból született,
a csiga énekéből, a karom megfeszített
erejéből. Olyan jólesett a szívnek, mint
egy ajándék. Mikor gyerek voltam, így
aranyozta be a karácsonyi ajándékot a
karácsonyfa fénye, az éjféli mise zenéje,
meg a mosolyok varázsa.

Ha valaki nem ismerte volna fel, annak
elárulom, hogy Antoine de Saint-Exu¬
pery: A kis herceg című klasszikus mű
véből idéztem. És nem csak amiatt, mert
szeretem azt a történetet Csak egy példa,
hogy így is lehet viszonyulni a vízhez, és

egy kétágyas szobával várjuk a vendége
ket A turista részen kettőszáz, a motel
részen négyszáz forintba kerül egy sze
mélynek az éjszakai szállás. Van kedvez
ményünk is, hiszen ha kétgyermekes csa
ládot látunk vendégül, akkor a négyágyas
szobát kapják meg, de csak nyolcszáz fo
rintot fizetnek. Könnyű kiszámolni, hogy
így a gyerekek ingyen laknak.
- M . : Italáraink a U. osztály legalacso
nyabb szintjén vannak, az ételeket pedig a
ü l . osztálynak megfelelő áron fogjuk kí
nálni. Az étteremben a hétvégeken - és ha
igény van rá, akkor hét közben is - zenét
szolgáltatunk majd, amiért nem számítunk
fel zenés felárat. Azt is elmondanám, hogy
csak az étterem működését korlátozzuk,
12-től 23 óráig, egyébként nonstop üzeme
lünk.
- I . : Az éjszakai bárhoz tervezzük a
továbbiakban a berendezés korszerűsíté
sét, így minden pénteken és szombaton
discót is rendezünk. Nagyon j ó discósaink vannak. Manzera Tibor a Danubius
Rádió munkatársa volt, Schneider Márk
pedig az M T V zenei szerkesztője. Az ő
személyük tényleg garancia a színvona
lat illetően.
- Mindez, gondolom, nem kevésbe kerül.
Mennyi egy belépő a discóba?
- M . : Nagyon leengedtük az árakat. Fi
úknak 60, lányoknak 40 forint a belépő.
Ez így megéri?
- M . : Éppen annyit hoz egyelőre, hogy
őket k i tudom fizetni. Hoztak ide a fiúk
olyan technikát, hogy - saját mondásuk
szerint - a Dunántúlon nem igen van ilyen
jól felszerelt disco, talán a Balatonnál van
nak még hasonlók. Elmondták azt is, hogy
más helyeken, ahol discóznak, akár két
szer, háromszor többet is elkérnek egy
úgy is, ahogy városunk egyes „polgárai"
teszik. Előző lapszámunkban adtuk hírül,
hogy a Mária-kút után újra van Szent
István-kutunk is. Csörgedező, hűs vízzel,
hogy oltsa szomjunkat. Nem örülhettünk

Kutak - emberek
sokáig. A drága pénzen helyreállított Má
ria-kút használhatatlan, teleszórták ka
viccsal. A szétszedés, kitisztítás nagyon
költséges, erre most nem futja a szűkös
keretből. A Szent István-kút majdnem
ugyanarra a sorsra jutott. Először napra
forgóhéjjal dobálták tele, majd itt is kö
vetkezett a kavics. Olyan (ide most majd
nem az EMBER szót írtam, de túlzás
lenne!) is volt, aki céltáblának használta
a kutat, és szilvával dobálta meg rajta
lévő nemzeti jelképeinket
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belépőért. Hozzá kell tennem azt is, hn
a disco alatt is van asztalhoz kiszolgál
hiszen a 176 négyzetméteres terület kivi'
lóan alkalmas és elegendő a tánchoz.
a (
- A discólámpák fölött és másutt is áj ^ m r
caháló feszül a plafonon, örökölték a de
A mi
korációt vagy a saját Ötletük?
(Ziályo;
- M . : Egyrészt divat újabban ez a deko p e i
ráció, másrészt pedig úgy vettük, termé- fdguka]
szelesen Budapesten. Van itt magyar e$ fiikor 1
orosz álcaháló is, ez utóbbi már muzeális Lyiga2
- Bes
érték.
-Az.
jff meí
- Mennyi időre bérlik a laktanyát?
fián rr
- 1 . : Öt évre, és majd meglátjuk.
-ig
- Zárszó?
pvclo
- M . : A hamutartók külön meg vannak (ig am
világítva! Egyébként nincs zárszó. Várjuk |ßiak r
(likát.
a kulturáltan szórakozni akaró vendégeket,
fcy
s
és elmondanám azt is, hogy a farsang
- A (
idején bálokat is szeretnénk rendezni, $ |bk va
azokra is várjuk a kedves vendégeket!
-Ga
>ásikd
- Köszönöm a beszélgetést!
e

-így
Kép és szöveg: HL • szei
jxlukÉ
lí! és
fetcte
első
lét na
- bár

Vgl
Nin
és
;bes;
r»
an
rett
Pa

-E

Nincs kommentár. Nem vagyok opti fczám,
mista. A k i ilyen, az aligha fog megvál feagia
tozni. Egyet tehetünk, lefogjuk a dobáló m táj
kezét és vállaljuk a következményeket -Mii
-Ve,
Azért egy dolgot mégis kívánok a kutak weich
tönkretevőinek. Legyenek szomjasak, de fclkat;
ne találkozzanak a kis herceggel, aki a
sivatagban is képes egy igazi, falusi kutat jtégál
találni, vödörrel és nyikorgó csigával.
fcszta
fel B
*
Tec
g

:

Jár

- Nálatok - mondta a kis herceg - # Kom
emberek egyeden kertben ötezer rózsái Pl az
Ön
nevelnek. Mégse találják meg, amit ke\nifu.
résnek.
- Nem találják meg - mondtam.
1^'
- Pedig egyeden rózsában vagy # Pet ti
Mii
korty vízben megtalálhatnák...
- Minden bizonnyal - feleltem.
. Rer
- Csakhogy a szem vak - tette hozz* - Enr
Ige:
a kis herceg. - A szívünkkel kell keres*'
Eg.
fűire
náli
e
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Rendet kell tenni!
Beszélgetés Vécsei Istvánnal,
a Celldömölk Városi Rendőrkapitányság
nemrég kinevezett bűnügyi osztályvezetőjével
A megbeszélt időponthoz képest egy kicsit vámom kell, hiszen az
osztályon zajlik a szimpla a hétköznapi élet, ami náluk azt jelenti, hogy
Vécsei főhadnagy utasít, számon kér, jóváhagy, a nyomozók teszik a
dolgukat, egyszóval: működik a gépezet. A kérdések sorrendjét latolgatom,
amikor barátságosan betessékel irodájába, s a kérdezz-felelek játék helyeit
úgy igaziból beszélgetni kezdünk, s a toll magától indul el a kezemben.
- Beszélne pár szóval arról, hogyan vezetett az útja Celldömölkre?
- Az Alföldről, Hajdú-Bihar megyéből származom. Miután elvégeztem
egy mezőgazdasági szakközépiskolát, Szombathelyre kerültem és a főis
- Ami tény, hogy Szombathelyen van egy saját lakásom, amit nem'
kolán matematika és testnevelés szakon szereztem diplomát. 1981-től
1984-ig Jánosházán tanítottam, majd 1984 december l-jétől lettem test adtam el. Azt hiszem, hogy más sem tett volna másképp és mindenki
nevelő tiszt a rendőrség kötelékében. Rövid idő elteltével átkértem hagy magának visszavonulási területet. így tettem én is, hisz egy év
magam a bűnüldözési osztályra és ott dolgoztam ez idáig. Sokan csodál múlva azt mondhatják nekem, hogy köszönik, nem kérnek belőlem, s
koztak rajta, de én kicsit megszállottan választottam így. Szeretem ezt a akkor valahova menni kell.
- Az ugródeszkáról azt mondom, hogy ha az embernek távolabbi céljai
munkát. Szeretem benne azt, hogy most például beszélgetünk, de lehet,
vannak és azokat el akarja érni, akkor korrektül kell dolgoznia, s úgy
hogy egy perc múlva megszólal a telefon és menni kell!
- A családomról annyit, hogy a feleségem celldömölki, két gyerme tevékenykednie, hogy kimehessen az utcára és szemébe nézhessen a
kollégáinak. Persze, ha úgy vesszük, akkor három hónap után nem lehet
künk van, egy kislány és egy kisfiú.
egyértelműen
nyilatkozni. Ahhoz idő kell!
- Gondolom, hogy a helyi kötődés mellett a szakmai ambíció volt
a
- Azt kívánom, hogy ez az idő minél hosszabb legyen és számos sikert
másik dolog, ami ide vezette.
- így van. Adott volt a lehetőség, meg kell próbálni, vagy-vagy. Persze érjen el a munkájában, hisz az azt jelenti, hogy nyugodtan alhatunk.
azt szeretném, ha a jobbik „vagy" sikerülne, ha tudnék eredményt Köszönöm a beszélgetést!
Rozinán
produkálni. Július 1 -jétől vagyok kinevezve, s amikor leültünk a kapitány
úrral és értékeltük a helyzetet, akkor a dolgok nagyon rossz állása arra
késztetett minket, hogy a lehető legrövidebb idő alatt cselekednünk kell.
Az első két hónapban nem volt hétvége és éjszaka. Rendszeresek voltak
a két napig tartó akciók, figyeltünk, járőröztünk, értékeltünk, s úgy néz
ki - bár nem szeretném elkiabálni - , hogy egy kicsit „összejött" a dolog.
Szeptemberben a rendőrség 37 bűnügyben rendelt el nyomozást
- Ugyanazzal a csapattal dolgozik, mint az elődje?
- Nincs semmi személyi változás. A kezdet kezdeten leültünk, négyszem Az alábbiakban közreadunk néhány esetet a hónap krónikájából.
közti és csoportos beszélgetéseken tisztáztuk a feladatokat, elvárásokat.
5 gépkocsit törtek fel a rendőrkapitányság körzetében ismeret
Megbeszéltük, hogy rendőrök vagyunk, ez a munkánk. A nyomozónak az a len tettesek, a gépkocsikból különböző iratokat tulajdonítottak el.
dolga, hogy nyomozzon. Olyan viszonyokat kell teremtenünk Celldömölkön, Az ügyekben a nyomozás folyamatban van.
hogy amikor az emberek reggel elmennek dolgozni, napközben ne kelljen
Szeptember l-jén egy kissomlyói lakos tett bejelentést, misze
attól rettegniük, hogy estére kifoszthatják a lakásukat
rint ismeretlen elkövető lezáratlan lakásából eltulajdonított egy
- Persze azért is produkálnunk kell, mert felelőséggel tartozunk az gázpalackot
önkormányzat, a lakosság és saját felső vezetésünk felé is. A kollégáim
Szeptember 9-én és 10-én ismereden tettesek betörtek Csöngén
kivétel nélkül mindannyian megértették ezeket a doglokaL Persze ez az
egész úgy lenne az igazi, ha őket is megkérdeznénk, s ők mondanák el, és Ostffy asszony fán az óvodába, Kenyériben pedig az általános
iskolába, ahonnét pénzt és élelmiszereket tulajdonítottak el.
hogy mit dolgoztak, mennyit hajtottak az elmúlt időszakban.
- El kell azt is mondanom, hogy kapitányságunk magasabb kategóriába
A fent említett ügyekben jelenleg folyik a nyomozás.
került.
Most azon ügyekből idéznénk néhányat, ahol az elkövető
- Az önök eredményessége ebben szerepet játszott?
személye a rendőrség munkájának köszönhetően ismertté vált
- Ez már egy korábban elindított dolog volt, de azért bizonyára adott
Augusztus 21-én ismercüen elkövetők behatoltak a Kodály
egy kis lendítést.
Zoltán úü ABC-áruház udvari raktárába, ahonnét különböző tár
- Mit jelent ez a magasabb kategória?
gyakat tulajdonítottak el. Kilétükre fény derült, az eljárás folyik
- Egyelőre csak névváltozás, de lehetőséget ad a fejlesztésre, mind
létszám, mind technika tekintetében. Mint az élet minden területén, az ellenük.
Augusztus 21-én betörtek a ligeti bisztróba, a nyomozás során
anyagiak nálunk is behatárolják a fejlődést, de ez a magasabb kategória
ezen elkövetők is ismertté váltak.
talán tágíthatja a lehetőségeket
- Milyenek a jelenlegi személyi és technikai feltételek az osztályon?
Szeptember 17-én súlyos testi sértést követtek el. T. F. celldö
- Végzettség tekintetében a bűnügyi osztályon mindenki megfelel a mölki lakos sérelmére. Az elkövető személye ismertté vált, ellene
követelményeknek. Az osztály zöme fiatalokból áll és ha két idősebb rendőri eljárás van folyamatban.
munkatársat leszámítunk, akkor az átlagéletkor nem éri el a 35 (!) évet.
Szeptember 18-án két ittas személy betörte a Kodály Zoltán úti
Ez egyszerre előny és hátrány is. Előny, mert jobban terhelhetőek a
kollégák és ezt ki is használtuk az utóbbi időben. Hátrányt is jelent a ABC-áruház kirakatát s ezzel 19 500 forint kárt okozott A
tapasztalat, a személy- és helyismeret eseüeges hiánya, de ezek azonban rendőrség a helyszínen tetten érte az elkövetőket.
Szinte slágernek számít már, hogy a város területén továbbra
idővel pótolhatóak, megszerezhetőek.
is folytatódnak a kerékpárlopások. Ennek megelőzésére éjszakai
- Technika?
- Járműveink között van nagyon korszeű is, a Golf, s vannak a akciókat szervez a rendőrség, s folytatják a járőrszolgálatot is.
hagyományos típusok, amelyek már többet futottak. Persze ettől függet Általános tapasztalat hogy a lakóépületek bejárati ajtói nyitva
lenül azért alkalmasak a feladatok ellátására.
vannak, s a lépcsőházban a kerékpártárolók így hozzáférhetőek.
- Önöknek nagyon fontos lehet a kapcsolattartás. Milyen a híradás-Ilyen esetben a biztosító sem fizet az ellopott járművekért.
technikat felszereltségük?
A rendőrség továbbra is kéri az állampolgárokat, hogy ne
- A bűnügyes kocsiban új, több funkciójú, komoly rádió van, mely hagyják gépkocsijukban látható helyen ruhaneműjüket, pénztár
többet tud, mint a korábbiak, s kaprunk új kézi adó-vevő rádiókat is.
cájukat, fényképezőgépüket úUevelüket, vagy bármilyen igazol
- Milyen tervekkel vágott neki a munkának?
ványukat eseüeg engedélyeket, mert így nagyobb a kocsi feltö
- Rendet kell csinálni!
résének veszélye.
- Ennyi!
- Igen.
Kéri továbbá a rendőrség a kerékpárosok megértését hogy a
- Egy utolsó kérdés. Celldömölk nem vonzó a fiatal szakemberek rendszeres ellenőrzéseket ne vegyék zaklatásnak, hiszen ez is egy
márnára. A tapasztalat azt mutatja, hogy sokan csak ugródeszkának
intézkedési forma a lopások megelőzésére, illetve azok felderíté
használták. Ön hogy van ezzel?
sére.
RL
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Egy kiállítás képei
1991. szeptember 27-én nyílt meg Celldömölkön Sár
vári József 67 éves MÁV-nyugdíja§ fekete-fehér, színes
rajz és p a p í r m a k e t t kiállítása a M Á V Állomás szociális
helyiségében.
S á r v á r i József 1953-ig kereskedösegédként dolgozott,
majd 1953-ban a vasúthoz szegődött. I t t lett szerelmese
a villamos mozdonyoknak, a m e l y r ő l rajzai, makettjei
szólnak.
A kiállítás o k t ó b e r 13-ig m e g t e k i n t h e t ő .
Bcdi Zsolt felvételei

Mielőtt a sorok mögül talál lem magam azok helyett, akik
gatnának a glossza szerzőjének ezt kitalálták. Nevezési díjat ké
személyéről, elöljáróban eláru rünk attól a gyerektől, akinek
lom, hogy tanárként keresem a önálló jövedelme nincsen! M i 
kenyeremet, s ezért talán meg ből fizesse be? Tudom, a SZÜérti a Tisztelt Olvasó, hogy mi
lyen nagy volt a megdöbbené
sem, amikor az új tanév kezde
tén a Művelődési Közlöny 16.
számából értesültem az Orszá
gos Középiskolai Tanulmányi
Verseny (OKTV) részvételi fel LÓK! Az év végére 300 ezer
tételeiről. Szószerint idézem:
lesz a munkanélküliek száma.
1. A versenyen mindazok a Ezek egy jelentős hányada biz
középiskolai tanulók részt ve
tosan szülő, akinek okos, értel
hetnek, akik...
mes gyermeke van, aki szeremé
- a 200,- Ft-os nevezési díjat megmérettetni. Nem folytatom
az Országos Közoktatási Intézet tovább. Tudom, szegény az or
MNB 232-90174 4273 számú szág, s lassan bizonyos rétegek
számlájára befizették.
nek már csak az önérzete és a
Kérem, itt tartunk. Szégyel múltja marad, mert jelene és

jövője már nincs! Tudom, hogy
áru, hogy lassan megfizethetet
len áru lett a kultúra, de lenyel
tük, lemondtunk sok mindenről.
De mégis pirulnom kell. A

A megmérettetés ára
gyerekek előtt, akiket ellenőriz
nünk kell, hogy befizették-e a
kettőszáz forintot, és ég az ar
com azért is, mert ez a rendelet
kísértetiesen emlékeztet arra a
bizonyos régire, mikor testvé
rem azért nem járhatott egyete
mi előkészítőre, mert a szeren
cséden nem munkás-paraszt
származású volt. Ég az arcom.

mert kezdjük arra nevelni
mekeinket, hogy mindennek
van, s megértik, hogy egyes
nek egy ELVNÉL többet ér né
hány százszor, ezerszer kétszáz
forint.
Szívesen megírnám, mi leö
a pénzek sorsa. Egy része pa*
lyadíj, de hova lesz a többi"
Szívesen megkérdezném azt &
aki ezt az egészet kitalálta. Szí
vesen megkérdezném
hogy úgy mint én, nem szégyejli-e magát, és nem ég-e a pírtól
az arca? De tudom, hogy ta»
divat szerint a népszerűtlen ren
deletek arctalanok, vagy ha van
is arcuk, pont az hiányzik, ami
nek legjobban kellene égni raj*
ta, és az a BŐR.
-r
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Kemenesaljái
Művelődési Központ
Gyermekszín ház
Október 16. de. 10 órakor és du.
2 órakor a szombathelyi FABULA
Bábszínház előadása: Mese a ha
lászról, a feleségéről és a halról;
Az állatok farsangja
Előadássorozat
Október 11. este 6 órakor: Or
szág- és világjárók baráti köre ke
retében Kisvárosi csodák Ausztri
ában. Előadó: Weszelits Jenő fotó
művész.
Csillagászati hét
Október 19.: kirándulás a bécsi
egyetemi csillagvizsgálóba. (RészÍ vételi díj: 350 Ft.)
Október 22. du. 5 órakor:
I Kozmikus hatások a Föld élővilá
gára. Előadó: dr. Tóth György csil
lagász.
Október 24. du. 5 órakor: Az
asztrofizika megszületése. Előadó:
Horváth József könyvtáros.
Október 25. du. 5 órakor:
Csillagászati videofilmek vetítése.
Az előadások után távcsöves be
mutatók.
Kiállítások
Október 4. du. 5 órakor: Kiss
Kovács Gyula és Tóth Emőke
szobrászművészek kiállítása. Meg
nyitja:
Kiss Sándor szob
rászművész.
Október 25. du, 5 órakor: A
Güssingi Fotóklub kiállítása. Meg-

UJ KEMENESALJA

Kulturális hírek
nyitja: Ludwig Krammer polgár
mester.
Október 11. du. 5 órakor: Fia
tal Pedagógus Képzőművészek c.
sorozat keretében Tóthné Pintér
Burus Adél rajztanár kiállítása.
Megnyitja: Dénes Lajos Szil
veszter nyugalmazott szaktanács
adó.
Tanfolyamok
„A vállalkozók ügyvitele, a si
keres vállalkozás" címmel 100
órás tanfolyam. A résztvevők a
tanfolyam elvégzéséről igazolást
kapnak. Részvételi díj: 7000 Ft.
Tanfolyamindítás: október 25én.
Angol nyelvtanfolyam kezdők
nek címmel 60 órás tanfolyam.
Részvételi díj: 1800 Ft
Társastánc tanfolyam. Időtar
tama: 24 óra. Részvételi díj:
1000 Ft.
Szabás-varrás tanfolyam kez
dőknek. Időtartama: 90 óra. Rész
vételi díj: 1200 Ft
Intenzív fogyókúrás torna. Heti
3 alkalommal (kedd - szerda péntek). Időtartama: 4 hét. Részvé
teli díj: 1000 Ft
Szolgáltatás
Október 12. 9-12 óráig: Lelki
tanácsadó szolgálat

Anyakönyvi hírek
CEL1X)ÖMÖLK
Születés:
Berecz Zsolt és Szinger
Mária fia: Zsolt, Tarczi Tamás
és Zsoldos Ágnes fia: Tamás,
Horváth Sándor és Sali Mária
leánya: Anna, Pataki Márton és
Szálai Márta leánya: Regina,
Erdélyi János és Kocsis Rozá
lia leánya: Euridike, Bálint
László Ferenc és Varsági
Vilma leánya: Dorottya Lau
ra, Hartman László é s Lórántffy Zsuzsanna Margit le
ánya: Diána, Kazán József és
Nagyváradi Judit fia: András,
Folta Csaba Zoltán és Koltai
Erika fia: Ádám, Varga József
László és Orbán Ágota le
ánya: Réka, Kékesi Aladár és
Kocsis Mária fia: Norbert
Dániel, Schimmer János és
Kisvári Margit leánya: Rená
ta, Géczi József és Tamás
Judit leánya: Katalin, Farkas
Tibor László és Bundohány
Szilvia fia: Krisztián, Kolom
pár András és Komláti Éva
leánya: Klaudia, Nagy László
és Sebestyén Márta leánya:
Diána Márta.

Házasságkötés:
Jánosa Ildikó és Nagy Fe
renc, Toronyi Katalin és Jánosa
József, Somogyi Lilla és Már
ton Tamás, Bognár Margit és
Szíjártó László, Szálai Ildikó
és Hideg János, Havasy Virág
Júlia és Balogh Antal, Dénes
Krisztina és Boznánszky Gá
bor, Baranyai Eszter és Kazári
Zsolt, Kurányi Beáta és Smidéliusz Ferenc.

<f<rJTo

Vásárok
Október 3. de. 9-du. 5 óráig a
Győri Hetty Kereskedelmi Kft. bá
lás ruhavására.
Október 9. de. 9-este 6 óráig és
október 10 de. 9-du. 5 óráig a
Győri György és Borner Kft sváj
ci kilós ruha vására.
Október 16. de. 9-du. 4 óráig a
Kaposvári Mézga Kft bálás ruha
vására.

Városi Könyvtár
Október 14. este 6 órakor a
Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltár
saság ülése. Mit mond Széchenyi
a mai magyarnak? Előadó: Hor
váth Lajos nyugalmazott iskola
igazgató.
Október 24. este 6 órakor:
Honismereti szakkör. Találko
zás a város vezetőivel.

Ádám Jenő
Zeneiskola
Lakatos József festőművész ki
állítása október 20-ig látható.
Október 13.: Németországi
vendégszereplésre indul a Liszt
Ferenc vegyeskar.
Október 16.: Bochunban a ró
mai katolikus templomban önálló
koncert.

Október 17.: Bochunban az
evangélikus templomban, 18-án a
természetbarátok
múzeumában
közös koncert a vendéglátóval.
Október 19.: Velbert: a helyi
kórus vendégeként önálló kon
cert.
Október 20.: Essen: közös
koncert a helyi kórussal.
A kórus október 22-én érkezik
haza e hosszú külföldi turnéról.
Október 27., vasárnap du. 5
órakor Felnőn koncert a zeneisko
la kamaratermében (Kőszegi
Haydn Vonósnégyes). Közremű
ködik: Rácz Aladár zongoramű
vész. Ugyancsak ekkor kerül sor
az Oroszlányi Képzőművész-kör
kiállításának megnyitására. Meg
nyitja: Dénes Lajos Szilveszter
nyugalm. rajztanár.
Bérletek megváltásának ideje
október 15-ig. A bérletek ára: 200
Ft,

Egyházi hírek
A REFORMÁTUS GYÜLE
KEZETBEN október 27-én sze
retetvendégség lesz, melyen a
budapesti ökumenikus ének
együttes működik közre, a temp
lomban megrendezendő műsor
ral, amely délután öt órakor kez
dődik.
OKTÓBER 31-én ökumenikus
reformáció istentisztelet lesz az
evangélikus gyülekezettel együtt,
délután 18 órakor a templomban,
melyen Tőkéczky László történész
szolgál.

Utórezgések

„Mindhalálig" vártunk,
de nem jött...

A balszerencsén múlott, vagy a rossz szervezésen? Az igazság az, hogy
az idei sitkei koncert csalódást okozott.
Minden adott volt egy jó bulihoz: hatalmas tömeg gyűlt össze a
kápolna előtti téren, és még az időjárás is kegyeibefogadott bennünket.
A délután folyamán fellépő együtteseket - hosszas várakozás után - a
Beatrice együttes követte. Nagy Feró, mint a múlt rendszer fekete
báránya tündökölt. Fő programja: a kommunizmus kigúnyolása. A nagy
hazafi még arra is érzett elég méltóságot, hogy egy nemzetiszínű zászlóba
takarózzon.
A nézők soraiban ekkor már egyre nagyobb volt a türelmetlenség és
a feszültség. Vártuk a Mindhalálig Beatles című produkciót. A program
Halálozás:
Sebestyén Lajos, Düh Kál- csúszott, de még reménykedtünk, hogy lesz előadás.
Legnagyobb meglepetésünkre a színpadon a Skorpió együttes tűnt fel,
mánné Borbély Mária, Kenései
majd Balázs Fecó és társai keltették életre a Korál slágereit.
István, Horváth Lajosné Goda
Csalódottság és döbbenet az arcokon. Nem ezt vártuk, nem erre
Mária, Farkas Ferencné, Hu készültünk. A józanabb CtélőképességŰek erre az időre már feladták és
szár Jolán, Tóth Pál, Ruczh elmentek.
Györgyné Brand Franciska,
Ismét hosszas szerelési munkálatok kezdődtek a színpadon, majd Mikó
Asbóth Emiiné Vincze Gizella, István bejelentette, hogy a produkció elmarad, de a Beattes-számokat
Szabó Dénesné Balogh Ilona, azért előadják.
Becsapva éreztük magunkat. Az előadott zeneszámok mondanivalója
Papp Lajosné Hada Mária,
csak egy részét képviselte annak, amit a teljes előadás nyújthatott volna.
Burka József, Vass Lajos, Maga a darab a nagy magyar valóság foglalata - egy nagynak nevezet
Kalmár Istvánné Fenyves Er de valójában elveszett generáció élete tárul elénk, A zene, a Beatles az,
zsébet, Szabó Sándorné Né ami még hosszú évek múltával is összekötő erőt jelent köztük.
Mikóék szenvedtek a színpadon - hamisan szólt a gitár, rossz volt az
meth Julianna, Görög Béla,
Mesterházi Karolyné Schey erősítés.
Egyre többen távoztak. Mi, akik végig kitartottunk, az „ előadás"
Katalin, dr. Dóra József, Sze
kér Józsefné Bebesi Anna, befejeztével felálltunk és csalódottan eljöttünk.
A rendezők egy tapasztalattal gazdagabbak lettek, mi pedig egy
Szalóky Endréné Puskás Sarol produkcióval szegényebbek.
ta.
Fonyó Roberta
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Ellenfélre várva
a magyar kupában

A CVMSE labdarúgói három év után ismét NB l-es ellenfelet
várnak Celldömölkre. A labdarúgócsapat az idén újra kitűnően
szerepelt a Magyar Kupa megyei és országos selejtező mérkőzé
sein. Az országos selejtezőben még gólt sem kaptak a celliek.
Máriakáinokon 1-0-ra, az Oroszlány ellen szintén 1-0-ra, míg a
Győri Dózsa ellen 3-0-ra győztek. Ennek eredményeként kerültek
az országos nagydöntőbe, ahol 1992. február 29-én akár a Ferenc
város is lehet az ellenfél.
Természetesen bármelyik NB l-es csapat lesz is az ellenfél,
ünnepe lesz az a mérkőzés Celldömölk labdarúgásának. A sorso
lást, melyet majd a televízió nyilvánossága előtt ejtenek meg,
játékosok, vezetők és szurkolók izgulva várják. Addig lehet
találgatni, hogy az ETO és a Debreceni Vasutas után k i fog
pályára lépni Celldömölkön. A Győri ETO már háromszor volt
ellenfél a kupában. Először 1956-ban, majd 1979-ben és 1986ban. Utoljára 1988-ban a Debreceni Vasutas lépett kupamérkőzé
sen pályára Ceüben.
Az eredményektől fílggetíenül mindig j ó színvonalú mérkőzé
seknek lehettek tanúi a labdarúgó-szurkolók. Talán az utolsó,
Debrecen elleni mérkőzés volt az, amely elütött a többitől. 1988.
február 27-én 10-15 centis hótakaró borította a pályát. így aztán
nem volt csoda, hogy a jó foci helyett inkább hócsatát láthattak
a nézők. Ezen a mérkőzésen Molnár László játékvezető sem állt
a helyzet magaslatán, a 1 l-est ajándékba adta a távoli debreceni
csapatnak, amely először szerepelt Celldömölkön. A második
félidőben a „hómagassághoz" jól alkalmazkodó hazai csapat
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Kézilabda

Már a hetedik forduló mérkőzéseit is lejátszották az
NB I I-cs kézilabda-bajnokságban. A CV MS B-CELLKOLOR csapata továbbra is jól szerepel. A Székesfehérvári
MÁV és a Keszthely után a harmadik helyet foglalja el
a tabellán. Kár, hogy a csapat a vidéki mérkőzésein
messze elmarad védekezésben és támadójátékban is tu
dásától. Pedig a bajnokságban a dobogós helyezéshez
elengedhetetlen a vidéki mérkőzéseken való jó szereplés
és természetesen a hazai mérkőzéseken a „kötelező"
győzelem. A szeptemberben lejátszott mérkőzések rövid
krónikája:
- 09. 07. Mecseknidasd-CVMSE-CELLKOLOR
25-31 (14-13). Kitűnő támadó- és védőjátékkal, szoros
első félidő után, biztosan győzött a cclli csapat, amely az
alábbi összeállításban szerepelt: Horváth - Tóth (2),
SKRIBA (4), GULYÁS (2), MÁRCZI (8), GŐCZE (6),
FONYÓ (9). Csere: SIMON E . - Sipos, Nagy, Redőcs,
Németh.
- 09. 14. CVMSE-CELLKOLOR-Pécsi E A C 33¬
24 (14-10). Helyenként sziporkázó játékkal végig vezet
ve magabiztos hazai győzelem született. A győzelmet, a
HORVÁTH - TÓTH A. (5), SKRIBA (9), GULYÁS (2),
Márczi (3), GŐCZE (6), Fonyó (3). Csere: Simon L NAGY (4), Szalóky (1), Redőcs, Tóth A. csapat harcolta
ki.
- 09. 21. Készt h e l y - C V M S E - C E I X K O L O R 27-22
(14-11). Az agresszív játékot játszó helyiek ellenszerét a
celliek nem találták meg. A csapat első vereségét a

A C V M S E kupacsapata, amely 1979-ben megnyerte a Szabad Föld Kupát

nagyon gyenge támadójátékának köszönhette. Az átlövők
a helyzetek sorát hagyták ki. CVMSE-CELLKOLOR:
Horváth - Tóth Á. (3), Skríba (4), Gulyás (4), Márczi
(4), Gőcze (-), FONYÓ (6). Csere: Simon E . - Nagy (1),
Szalóky, Redőcs, Tóth A.
- 09. 28. CVMSE-CELLKOLOR-Zalaszentgrót
30-24 (15-11). Hazai pályán a szokottnál gyengébb
játékkal is biztosan győztek kézilabdázóink. A győztes
csapat tagjai: HORVÁTH - Tóth Á. (3), Skriba (4),
GULYÁS (4), Márczi (3), Gőcze (2), FONYÓ (11).
Csere: Simon E . - Nagy (3), Redőcs, Tóth A.
- 09. 29. Szlgetvár-CVMSE-CELLKOLOR 27-18
(15-7). A gyenge védekezése miatt olyan hátrányba
került a csapat az első félidőben, amit mái képtelen volt
behozni. A celliek négy hétméterest hagytak kihasználat
lanul. A rutinos hazai gárda biztos győzelmet aratort. A
CVMSE-CELLKOLOR összeállítása: Horváth - Tóth Á.
(1) , Skriba (3), Gulyás (2), Márczi (3), FONYÓ (6), Nagy
(2) , Csere: Simon E. - Szalóky, Redőcs, Tóth A.
A megyei bajnokságban játszó II. csapat eredményei:
Vasvár-CVMSE-CELLKOLOR II. 16-28 (8-15).
CVMSE-CELLKOLOR II.-Tanárkepző Ifj. 3!-* (13-8).
CVMSE-CELLKOLOR IL-Sze«gotthárd Ifj. 27-14
(13-8).

Két rangadó - két
győzelem!
Nagyszerű hangulatot varázsoltak a szurkolók a
CVMSE NB ni-as asztalitenisz-mérkőzéseire. A játéko
sok csupaszív játékát, nagyszerű ütésváltásait hosszan
tartó tapssal jutalmazták egy-egy labdamenet után. Vas
taps köszöntötte a győzteseket, majd a háromórás csaták
után az egész csapatot. A mérkőzésekre ellátogató szur
kolók nem csalódtak, színvonalas és izgalmas mérkőzé
seket láthattak.
Eredmények:
09.14-én: CVMSE-Mosonmagyaróvár 11-7.
A tavalyi bajnokság bronzérmesét biztosan győzték le
a hazaiak. A párosok mérkőzésén a Botfa-Fehér és a
Bálázs-Málhé is győzelemmel kezdett. Egyéniben Botfa
(3) . Fehér (3), Máthé (2) és Tan (1) győzelmet szerzett.
-
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közel állt a meglepetéshez, azonban Sziffer révén csak egyg^
tudott betalálni Mező kapujába. A mérkőzést a debreceniek 2-i
arányban nyerték meg. A mérkőzésen, akárcsak az idén az Orosz
lány ellen a mezőny legjobbjának a hazaiak kapusa, Kőszegi
bizonyult. Emlékeztetőül a két csapat összeállítása: DebrecenMező - Kiss, Nagy L . , Plókai A., Balogh - Szűcs (PIókai M)"
Turtótzky (Till), Bücs, Szabó - Benyó, Melis. Edző: Kiss László
CVMSE: Kőszegi - Horváth, Szomorkovics, Varga Zs., Mészáros
- Balhási, Boznánszky, Németh (Tarczi), Dobány - Szentgyörgyi
(Sziffer I.), Kovács. Edző: Varga Levente.
Az eddigi mérkőzéseken több magyar válogatott és kitűnő NB
l-es labdarúgó játékát csodálhatták meg a szurkolók. Kevés kis
város labdarúgói mcsekedhetnek szebb kupaeredményekkel, mint
a celliek. Reméljük, hogy jövőre az időjárás újra kegyeibe fogadja
a csapatokat és j ó pályán, élvezetes focibemutatóra kerülhet sor.
őszintén szívesen lámánk egy fővárosi csapatot is, de ez nem
rajtunk, hanem Fortuna istenasszonyától függ.

- 09. 28-án: CVMSE-Szombathelyl Építők 10-8.
A két megyei csapat rangadója nagy küzdelmet hozott.
A győzelem szempontjából sorsdöntő mérkőzés volt •
Balázs-Szatmári találkozó, melyet nagy küzdelemben Ba
lázs 2-1-re megnyert Párosban a Botfa-Fehér, míg egyé
niben Botfa (3), Fehér (3), Balázs (2) és Tarr (1) győzel
mével alakult ki a végeredmény.

Diáksport
Az alsófokú nevelési-oktatási intézmények részért
meghirdetett 1991/92-es tanévi alapfokú bajnokságokra
tíz általános iskola küldte be nevezését- öt sportágban
(asztalitenisz, atlétika, kézilabda, labdarúgás és torna) 68
fiú- és leánycsapat fog megküzdeni a városi bajnoki
címekért.
Az alapfokú bajnokságokat az elmúlt tanévhez hason
ló rendszerben bonyolítja le a Városi Diáksport Bizottság.
1991 őszén a házi- és iskolák közötti bajnokságokat az
iskolák és diáksportkörök rendezik meg. A városi dön
tőkre várhatóan az alábbi időpontokban kerül sor: aszta
litenisz és terematlétika: január; kézilabda és labdarúgás:
február és március; torna: február; atlétikai csapatbajnok
ság: május.
A VDSB értesíti az iskolákat és diáksportkörökéi,
hogy labdarúgásból az L korcsoportosok részére is meg
rendezi a városi döntőt, melyre a nevezéseket október
30-ig még elfogadja.
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Szabadidősport

Az 1991. évi városi kispályás
labdarúgó-bajnokság végeredménye
1. MÁV Épíceii Főnökség.
16 12 - 4
52-27
2. PolgánnEJieri Hivatal
1611 1 4
58-28
3. MÁV Vontatiii Főnökség
16 8 1 7
34-38
4. CÉLBA
16 6 -10
30-44
5. Keraodul
16 3 -13
19-56
Szoros küzdelemben nyerte az Építési Főnökség kis
pályás labdarúgócsapata az idei városi bajnokság*
melyre feltűnően kevés csapat nevezett. A bajnoki**
díjainak átadására októberben, a terembajnokság beü**''
tásával kerül sor.

