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Békés 
karácsonyt, 

boldog 
új évet 

kívánunk 
valamennyi 

Olvasónknak! 

A karácsonyi történet a mindenkori ember 
számára, egy népszámlálási parancs és va-
gypnösszeírási rendelet kiadásával kezdődik: 
„És történt azokban a napokban, hogy Au
gusztus császár rendeletet adott ki, hogy az 
egész lakott földet össze kell írni." 

Ez az összeírás nem ártatlan népszámlálás 
volt csuán. A császár tudni akarta, hogy meny
nyi adófizetésre kötelezhető polgára van a 
római birodalom-
nak, hogy mennyi 
adót vethet ki, és 
senki le ne tagad
hasson semmit, 
még az ősök örök¬
ségéből sem. Ezért kellett mindenkinek a szü
letési helyére menni, szoros határidőre. Ámde 
e parancs végrehajtása mögött évezredes is
teni és prófétai ígéretek beteljesedése követ
kezett be: az ígéreteket mindenkor valóra 
váltó örök Isten, a világ ura, személyesen 
lépett be a világtörténelem mindennapjaiba. 
Abban az időben Augusztust az aranykorszak 
megvalósítójaként, az örök béke üdvszerző
jeként dicsőítették. Akkor és ott senki sem sej
tette, hogy az igazi Megváltó és Odvszerző 
AZ, akiről a csillagsugáros éjszakában az an
gyali karok éneke zengett, és a béke, a jó
akarat nem a cézárok palotájában születik, 
s nem annak kincsei között található, nem a 
világbirodalom ragyogó fővárosában, Rómá
ban, hanem egy nyomorult keleti falucská
ban, Betlehemben. De a történelem azt is bi
zonyítja, hogy a cézárok hatalma nem örök
kévaló, de Jézusé az, mert neki van ereje, 
legfőképpen szeretete hozzá. Belső összetartó 
erő ez, mely mindeneket összetartó, békesség
szerző erővé akar lenni mindenkor, minden em
ber számára, igazi karácsonyi Örömként. 

Évtizedeken át fenyőünnepet tartó ember
társak: ma mi az, amit ünnepeltek?! Tudjá
tok, mi a karácsony igazi tartalma, üzenete, 
valóságos érielmet adó, örömszerző, belső 
békességet, tartást adó forrása?! Fenyőün
nep: beteg szellemiségű agyak szüleménye! 
Karácsony: a prófétai ígéretek beteljesedése, 
a FIÚN keresztül belépett a világtörténelem
be az élő Isten, s ezért IMMÁNUEL = VE-

A tartalomból: 
Rendőr kapitányi tájé
koztató (4. old.) * TÖR
V É N Y S É R T É S NÉL
KÜL (5. old.) + Válasz
levél (6. old.) + Szakadék 
(7. old.) + Találkozás a 
CSODÁVAL (9. old.) + 
A (dió)fák állva halnak 
meg (10. old.) 

LÜNK az ISTEN! Ezzel SORSKÖZÖSSÉGET 
vállalt velünk, ellene lázadó bűnös emberek
kel a Jézus Krisztusban, és mert így van, ka
rácsonyt ünnepelni Jézus Krisztus nélkül csak 
illúzió, álszent komédia. Külsőségek: arany
dió, aranyfüst, gazdag ajándékok, csillagszó
ró, szaloncukor, étellel, itallal gazdagon te
rített asztal - üres öncsalás. A belső, a lélek, 
a szív a fontos. Az igazi érték a belső derű, 

a békességszerző, 

IMMANUEL 
melegen áramló, s 
kifelé is ható sze
retet. A mag, a 
bennső legyen 
egészséges: táplál

kozzék, üdüljön ABBÓL, AKI karácsonykor 
adatott nekünk, s AKI az út, az igazság és 
az élet. Gondolkozzunk el ezen pár percig. 

A karácsony a szeretet ünnepe, az erős Is
tennek, a világmindenség Urának sorsközös
ségvállalása velünk Jézus Krisztusban. Mind
azoktól, akik öt követik, azaz ebben a bűn
bocsátó szeretetben a hit által részesekké vál
tak, akik ebben a szerepben átmelegedtek, 
megújultak, elvárja, hogy hozzá hasonlóan 
sorsközösséget vállaljanak egymással, a 
nemzet, a nép minden tagjával - betegekkel, 
kicsinyekkel, a munkahelyük bizonytalansága 
miatt aggódókkal vagy azt elvesztettekkel, a 
megvetettekkel, az otthontalanokkal, a szám
űzöttekkel, a háborúságot szenvedettekkel. 

A karácsonyi gyermek, az eredeti, Ősi dö-
mölki kegyszobron áldásra emelt kézzel ül 
édesanyja, Mária ölében (ma Dénesden = 
Dunayska Luznán van). Az áldásra emelt kéz 
vérrel tisztító, minden bűnösök felé kitárt kar
rá lett. Ma is áldássá akar lenni, szívére akar 
ölelni mindnyájunkat, hogy békességünk le
gyen, hogy erősek legyünk, félelmeink oldód
janak, gondjaink közepette tartásunk legyen, 
örömeinkben gazdagodjunk, szomorúságunk
ban vigasztalódjunk, magányunkban társunk 
legyen. 

Megváltó született! Isten Fia sorstársunkká 
lett: legyen ez otthonainkban karácsonyi ün
nepünk öröme, magja, közepe, hogy minden 
más látszat ellenére IMMÁNUEL = VELÜNK 
AZ ISTEN! Nádasdy Lajos 

A volt egyházi tulajdonok 
visszaigénylésének lehetőségé
ről alkotott törvény több cell
dömölki ingatlan tulajdonlásá
nak kérdését is bizonytalanná 
teszi. Ezen ingatlanok egyike a 
volt bencés rendház, ahol a Pol
gármesteri Hivatal működik. A 
helyzet tisztázása és a bizony
talanság megszüntetése érdeké
ben a Szent Benedek-rend elöl-

A főapát Celldömölkön 

Kié lesz a rendház? 
járóit önkormányzati küldött
ség kereste fel októberben Pan
nonhalmán. Ezt a találkozót a 
kedves fogadtatás és az önkor
mányzat iránti jószándék és tár

gyalókészség jellemezte a ven
déglátók részéről, melynek bi
zonyítéka, hogy december 3-án 
dr. Várszegi Asztrék főapát, 
püspök úr két rendtársával 

együtt városunkba látogatott. A 
főapát úr nem először járt Cell
dömölkön, hiszen néhány éve 
- még nem ilyen magas egy
házi méltóságban - az akkori 
főapáttal a városi tanácson is 
járt. E látogatására visszaemlé
kezve kiemelte az akkori városi 
vezetőkről szerzett nagyon 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Kié lesz a rendház? 

(Folytatás az 1. oldalról) 

kedvező benyomásait és ko
moly érdemüket az épület min
den igényt kielégítő felújításá
ban, rendbehozatalában. 

A főapát úr a délelőtt folya
mán az önkormányzati képvi
selőkkel találkozott és a bencés 
rend I I . világháború utáni tör

ténetét, hányattatásait beszélte 
el, utalva a mai, nem túl ked
vező helyzetre is. Az utánpótlás 
még mindig kevés, így nem 
tudják tevékenységüket szélesí
teni és kiterjeszteni hajdani mű
ködési területeikre. Felajánlotta 
az önkormányzatnak, hogy egy 
közös álláspontot képviselje
nek a felek oly módon, hogy 

az épület kerüljön a Szent Be
nedek-rend tulajdonába, amely 
bérleti szerződést köt az önkor
mányzattal egy jelképesen ki
alakított bérleti díj ellenében 
akár 30 évre is. Amennyiben az 
évek során a rend újra annyira 
megerősödik, hogy használni 
tudja az épületet, úgy az 
igénybevétel kívánt időpontja 

előtt legalább két évvel az ö n . 
kormányzatot erről tájékoz¬
tatja. 

Ezt az ajánlatot a megjelen, 
tek rendkívül méltányosnak 
tartották és ebben a szellemben 
kívánják a további tárgyaláso
kat is folytatni. 

A főapát úr ezután a katoli. 
kus egyház képviselőivel talál¬
kozott, majd kora délután bú
csúzott el városunktól. 

K Tudósítás képviselő-testületi ülésekről 
Az önkormányzat november 6-i 

ülésén Makkos István polgármester 
elmondta, hogy valószínűleg decem
berben kerül sor annak a rész
vénytársaságnak a megalapítására, 
amely a térség telefonhálózatát k i 
fogja építeni. Az elmaradott terüle
tekre vonatkozó adókedvezmények 
miatt a társaság Jánosháza központ
tal kerül bejegyzésre. 

A celldömölki egyházközség 1992. 
j anuár i határidővel visszaigényelte 
a Zeneiskola épületét, valamint 
1993-tól az Eötvös Loránd Általános 
Iskola azon részét, amely korábban 
az egyházközség tulajdonában volt. 
Az önkormányzat a Zeneiskoláért 
felajánlotta a Lázár-házat . A két 
épület közötti értékkülönbözetre az 
egyház kártérítést igényel, amit az 
államnak kell folyósítania. 

„Nevetségesen alacsonyak 
az adómértékek" 

A képviselő-testület első olvasatban 
megtárgyalta és közmeghallgatásra készí
tette elő a kommunális adóról szóló ren
delet-tervezetet. Portschy Tamás indítvá
nyozta, hogy a vállalkozói kommunális adó 
területén az alkoholt forgalmazók semmi
féle kedvezményt ne kapjanak. Horváth 
András kiegészítése alapján a kedvezmény 
megvonását a pornográf termékek forgal
mazóinak körére is kiterjesztették. Ugyanő 
nevetségesen alacsonynak tartotta az adó 
mértékét és javasolta annak felső határát 
10 ezer forintban megállapítani. Baranyai 
Attiláné dr. felvilágosította a képviselő 
urat, hogy a törvény erejénél fogva 3000 
forint lehet a kivetendő adó maximuma. 

Ezt követően a testület az általános is
kolák kihasználtságának vizsgálatáról és a 
GAMESZ jövőbeni tevékenységéről szóló 
előterjesztést vette napirendre. Határozat
ban döntöttek arról, hogy az Eötvös isko
lában tartósan üres 2 álláshelyet 320 ezer 
forint összegben véglegesen zárolják. Az 
általános iskolai tanulólétszám csökkenését 
az érintett iskoláknál követte a pénzügyi 
keretek csökkentése (Gayer 46 ezer, Eöt

vös 110 ezer, Berzsenyi 87 ezer forint). A 
GAMESZ jövőbeni tevékenységével kap
csolatban - az intézményi önállóság szé
lesítése mellett - külön kiemelték, hogy 
minél előbb meg_kell teremteni az alsófokú 
oktatási intézmények gazdasági önállósá
gának feltételeit. 

A folyó ügyek között elsőként az Eötvös 
Loránd Általános Iskola sport tagozatánál 
végzett vizsgálatról szóló előterjesztést tár
gyalták meg. A testület - az illetékes bi
zottság javaslata alapján - úgy határozott, 
hogy az utánpótlás nevelése érdekében 
szükség van a tagozatos osztályok további 
működtetésére. A diák sportegyesület ke
retében ez a feladat kevésbé biztosítható, 
ezért 1992. január 1-jétŐl a labdarúgó- és 
a kézilabda-szakosztályok edzőikkel és 
költségvetési vonzatukkal a CVMSE kére-
tei közé kerülnek. 

A Polgármesteri Hivatal, illetve az in
tézmények 21 személy közhasznú foglal
koztatására nyújtanak be pályázatot 1992-
re a Vas Megyei Munkaügyi Tanácshoz. 
A képviselők a pályázaton elnyert keret 
foglalkoztatásához szükséges, önkormány
zatot terhelő költségek biztosítását 1 millió 
80 ezer forint erejéig elfogadták. 

Távfűtés és keresztény érzület 

A VASTÁVHŐ a Celldömölkre vonat
kozó fűtési díjat (melegvíz-szolgáltatáson 
kívül) 198 Ft légköbméter/év összegben ál
lapította meg. A 125 forint feletti díjtétel 
80%-át az önkormányzatok céltámogatás
ként megkapják. Ha ezt megkapja, akkor 
a szolgáltató további engedményekre is 
hajlandó, végeredményben a fizetendő díj 
124 forint lenne. A céltámogatás felhasz
nálására ezen túl még két variáció jöhet 
számításba: költségcsökkentő beruházá
sokra, illetve szociális kompenzációra for
dítható. Ábrahám Ferenc a városüzemel
tetési bizottság nevében a három alterna
tíva közül az elsőt, a szerintük legkevésbé 
rosszat támogatta. Pozsonyi Mihály hang
súlyozta, hogy nem lehet igazságos döntést 
hozni, de technikailag az első variáció a 
legésszerűbb. Horváth András a szociális 
kompenzáció mellett érvelt: keresztény ér

zelmi alapokon álló testületi tagok nem le
hetnek lelketlenek, és a nivellálódási szem
léletet meg kell szüntetni. Dr. Ihász Judit 
reagálása a felvetésre: „Ha valaki 10 m!-t 
fogyaszt, akkor ugyanannyit kell fizetnie 
- szegénynek és gazdagnak egyaránt." 
Horváth András a probléma elől való szé
gyenletes megfutamodásnak és egy szocia
lista modellben élő pazarló vállalat támo
gatásának tartotta a többség véleményét A 
képviselő-testület I millió 405 ezer forint 
összegben jóváhagyta a távhőszolgáltatás
hoz nyújtott fogyasztói céltámogatásnak a 
VASTÁVHŐ részére történő átutalását 

A képviselők az intézményeknek az 
energiaárak emelkedése miatt benyújtott 
pótelőirányzat igényét - a közvilágítást ki
véve - 50%-ban (kb. 4,5 millió forint ere
jéig) fogadta el, a fennmaradó részt az in
tézményeknek kell kigazdálkodniuk. 

önállóság - alsósági módra 
Az alsósági részben levő intézmények 

önállóságával kapcsolatban Horváth And
rás és dr. Szabó Lajos kifejtette, hogy a 
gondozóház szerves egységet képez az Idő
sek Klubjával, így nem javasolták leválasz
tását. Varga Margit részönkormányzati 
képviselő elmondta, hogy többet szeretné
nek kapni, mint eddig a művelődés terü
letén, értve ezen az intézmény működésé
nek finanszírozási kérdéseit is. Varga 
László Csaba az alsósági klub működte
téséhez a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont által felajánlott 198 ezer forintot nem 
tartotta elfogadhatónak, szerinte legalább 
félmillió forintra van szükség. Hanzsér 
Elemér javasolta, hogy a kérdésben foly
tassanak további tárgyalásokat az igények 
és lehetőségek egyeztetésére. A testület 
egyetértett azzal, hogy 1992. január l-jétől 
a Sági úti és a KőtörŐ úti óvodák váljanak 
le a Mikes úti óvodától, a klub a KMK-tól, 
a fiókkönyvtár a Városi Könyvtártól. A 
klubvezetői álláshelyre pályázatot írnak ki. 
A könyvtár működéséhez szükséges pénz
eszközöket 623 ezer forint összegben zá
rolják a Városi Könyvtár költségvetéséből. 

A képviselők a Költségvetési Üzem 
(Folytatás a következő oldalon) 
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(Folytatás az előző oldalról) 

megszüntetésének határidejét 1991. decem
ber 3l-re módosították, a CELLSZOLG 
Kft létrehozásáról szóló társasági szerző
dést jóváhagyták és pályázatot írtak k i a 
kft. ügyvezetői álláshelyére. 

Bene Csilla tanárnő támogatást kért a 
Gayer iskola 1-5. osztályában folyó törté
nelemtanítási kísérlettel kapcsolatban. Az 
Őskortól az ókorig terjedő történelmi kor
szak eredményesebb tanításához 30 darab 
„Első civilizációk" című képes történelmi 
könyv (10 450 forint) és az „Emberiség 
krónikája" című tanári kézikönyv (2500 fo
rint) megvásárlását tartotta szükségesnek. 
A testület az igényelt összeg folyósításához 
10 ezer forint erejéig járult hozzá. 

Az önkormányzat soros ülését no
vember 27-én tartották. Makkos Ist
ván polgármester bevezetőjében kö
zölte, hogy a telefonigényekkel kap
csolatban Cellben 28-án kezdik a fel
mérést. Az ITS Kft . Celldömölkön 
találkozót szervezett a Thyssen cég 
esseni képviselőivel szennyvíztisztí
tó-hálózat tárgyában. Csalódást 
okozott a cég által kidolgozott terv, 
mert „60 ezer forintért gyakorlatilag 
propagandaanyagot kaptunk". Igaz, 
hogy kedvező feltételekkel lehet szá
molni (önkormányzati hányad 10¬
15%, kamat 11-13%, futamidő 5-15 
év), de sok lényeges kérdés még a 
tapogatózás szakaszában tart (hitel
felvétel, garancia stb.). 

Baranyai Attiláné dr. jegyző1 nő tá
jékoztatást adott arról , hogy a kom
munális adóról szóló rendeletet köz
meghallgatásra bocsátották, amit 
mindhárom városrészben élénk ér
deklődés kísért. A hátrányos helyze
tű települések kategóriájában be
nyújtott pályázatuk elutasítását kö
vetően számvevőszéki vizsgálatra 
került sor a polgármesteri hivatal
ban. Ekkor derült k i , hogy a Pénz
ügyminisztérium megváltoztatta az 
értékelési szempontokat. Az új k r i 
tér iumokat figyelembe véve is szá
míthatnak 2 millió forint út-, hídfel
újításra. Élénk vita bontakozott k i 
a vágóhíd üzemeltetésének formái
ról, végül a működtetésre Mersevát-
tal közösen pályázatot készítenek. 

„Megfordult bennem a bornyú" 
avagy létükért küszködő 

állampolgárok és önkormányzatok 

A képviselők döntöttek a kommunális 
adóról szóló rendelet még nyitott kérdése
iben. Ábrahám Ferenc és Portschy Ta
más kiemelték, hogy keresni kell azokat a 
bevételi forrásokat, amelyek a kieső jöve
delmeket kompenzálják. „Megfordult ben
nem a bornyú" - mondta Horváth András 
azzal kapcsolatban, hogy az előző ülésen 
17:1 arányban leszavazott adóemelési ja

vaslatát követően a szünetben 4-5 képvise
lőtársa is neki adott igazat. A törvényi ma
ximumig terjedő adókulcsokat indítványo
zott, erőteljesebb kedvezményekkel. Mak
kos István válasza szerint létkérdésekkel 
küszködő önkormányzatok és állampolgá
rok állnak egymással szemben, ezért le kell 
egyszerűsíteni a kérdést. 

Az adó évi mértéke első adótárgy után 
1000 forint, második és további adótárgyak 
után 500 forint. Az egyébként járó adó 
50%-át fizeti az az adóalany, aki az előző 
év végéig 60. életévét betöltötte. A vállal
kozók esetében a kommunális adó évi mér
téke az adóalany által helyben foglalkoz
tatott személyek átlagos állományi létszá
mára vetítve 1000 Ft/fő. 

Celldömölki vállalkozók - AVANTI 

A városban élő vállalkozók tevékenysé
géről szóló tájékoztató szerint számuk ro
hamosan nő, ezáltal folyamatosan szűkül
nek a hiányterületek, kialakul a konkuren
cia, amely a minőségjavítását szolgálja, i l 
letve további árnövekedés gátjává válhat. 
Feszültséget okoz, hogy a vállalkozók je
lentős hányada kényszerűen improvizál, a 
„sikeráramlatoknak" számítások nélkül vág 
neki, ezáltal vállalkozása sem szakér
telemmel, sem gazdaságilag nem megala
pozott. Móger József az Ipartestület fon
tosságára hívta fel a figyelmet, és támoga
tást kért a kezdő vállalkozók jogszabályi 
és pénzügyi tájékoztatásához. Baranyai 
Attiláné dr. elmondta, hogy jelenleg 474 
vállalkozó működik a városban, amelyek 
közül 186 a kereskedelem, 288 az ipar te
rületén dolgozik. Széles a választék az élel
miszer- (33 fő) és vendéglátóipartól (29 fő) 
kezdve egészen a paplankészítésig (1 fő). 

Az A V A N T I Részvénytársaság benzin
kútépítési szándékát nyilvánította k i a Cell
dömölk és Alsóság közötti részen mintegy 
3-4000 m 2 nagyságú területre. A cég a töl
tőállomást modem nyugati technológiával 
és megjelenési formával szeretné létrehoz
ni. Gosztonyi András az rt. képviseletében 
elmondta, hogy a kutat celldömölki vállal
kozóval szeretnék üzemeltetni. Terveik sze
rint márciusra várható az építési engedély 
megadása. A testület a területet 600 forint/m2 

eladási áron jelölte k i elidegem'tésre. 
A képviselő-testület a jelenlegi 45 ezer 

forintos gázhálózati csatlakozási díj várható 
emelkedése miatt azoknak, akik a díj har
madrészét még 1991-ben befizetik, ezen 
összeg fejében lehetőséget nyújt a csatla
kozásra. 

A 60 éven felüli és 10 ezer forint alatti 
nyugdíjjal rendelkezőknek karácsonyi aján
dékként 500 forintot utalnak k i . A pótlólag 
kapott gyámügyi keretből minden kiskorú 
400 forint összegben részesül. 

Az 1992. évi pénzügyi terv kondíciójáról 
szóló tájékoztató alapján a képviselők meg
bízták a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
pénzügyi lehetőségek kedvezőtlen alakulá
sa miatt dolgozza k i az intézmények csök

kentett mértékű támogatási rendszerét és a 
tervezés során elsősorban az oktatási, szo
ciális ellátási feladatok kapjanak prioritást. 
Az ingatlankezelési feladatokon belül a 
nem lakás céljára szolgáló bérlemények dí
ját a ténylegesen elvárható haszonhoz kell 
igazítani. 

Új Kemenesalja: hogyan tovább? 

A helyi lap ügyével foglalkozó előter
jesztésben Varga László Csaba kifogásol
ta, hogy nem írtak ki pályázatot a kiadásra. 
Ábrahám Ferenc megjegyezte, hogy az 
önkormányzati képviselőket támadó cik
kekre nem lehet reagálni a ritka megjelenés 
miatt, A tematikában kevésnek tartotta a 
település lakosságát valóban érdeklő íráso
kat Véleménye szerint a lap tulajdonosá
nak meg kell szabnia az irányultságot is. 
Horváth András javasolta, hogy a szer
kesztőbizottság munkájában több képvise
lő-testületi tagnak is részt kellene vennie. 
Baranyai Attiláné dr . utalt arra, hogy a 
megye más városaiban örülnének, ha a he
ly i lap csak ennyire lenne veszteséges (évi 
330 ezer forint) és a terjesztés formái már 
kialakultak, az emberek várják a lap meg
jelenését, az önkormányzatnak a legszéle
sebb körű lehetőséget jelenti a lakosság tá
jékoztatására. Az Uj Kemenesalját ezért ha
lálos vétek lenne megszüntetni! 

A képviselők egyetértettek azzal, hogy 
az Űj Kemenesalja előállításával kapcsola
tos feladatokkal a Pannonpress Kft.-t bíz
zák meg. Az újság árát december l-jétől 
12 forintban határozták meg a veszteség 
maximum 200 ezer forintra történő csök
kentése érdekében. 

Döntöttek arról, hogy a Költségvetési 
Üzem megszűnésével egyidőben az ingat
lankezelési feladatokat külön szervezet ke
retében kell ellátni. Ez részben önálló ered
ményérdekeltségű, a Polgármesteri Hiva
talhoz csatolt szerv legyen. 

Németh Tibor 

\\ Hírek 
•0- Folyamatban van Cel ldömöl- ; ! 

kön a telefonigények felmérése, 
í j Megbízottak já r ják végig a házakat j j 
£ és a lakásokat, mindenkit személye- í j 

sen megkérdeznek a szándékáról. \ \ 
*C* Hamarosan értékesítik Ce l ldö- ; • 

mölkön a Hollósy tér 9. szám alatti *: 
lakásokat. 

•> A Pápai úti vasúti aluljárónál 5» 
víznyelő és iszapolóárok épí tésével ; ! 

£ segítik elö a vízelvezetést. 
í • Az alsósági városrészen kavi-
£ csozással újítják fel a Martinovics S 
£ utcát. j i 
3 • Bővítik a ravatalozót a teme- 5 j 
5 tÖnél, hamarosan elkészül a hűtő- í j 
S kamra. ; j 
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^ ^ Rendőrkapitányi tájékoztató 
Kemenesalja bűnügyi helyzetéről és a rendőrség működéséről 

November végén Molnár Lajos városi 
rendőrkapitány meghívására gyűltek össze 
a város és városkörnyék polgármesterei, 
hogy meghallgassák azt a tájékoztatót, 
mely az idei év mérlegét adja (októberig), 
s veti össze az elmúlt év hasonló idősza
kával. Molnár őrnagy tartalmas beszámo
lóját a helyszűke miatt nem közölhetjük 
teljes terjedelmében, ezért azon dolgokat 
idézzük, melyek nagyobb érdeklődésre 
tarthatnak számot. Jelen tájékoztatón részt 
vett természetesen Makkos István, váro
sunk polgármestere és Varga László Csa
ba alpolgármester is, valamint megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényt dr. Orbán Pé
ter alezredes, megyei rendőrfőkapitány és 
dr. Gömbös Ferenc, körzetünk ország
gyűlési képviselője is. 

Molnár Lajos rendőrkapitány bevezető
jében elmondta, hogy illetékességi terüle
tükön 27 településen 32 790 a lakosok szá
ma. A rendőrök számával összevetve meg
állapítható, hogy 643 személyre jut egy 
rendőr, s ez lényegesen rosszabb a nyugati 
országok átlagánál, ahol már 335 lakosra 
jut egy rendőr. A kapitányság fekvése miatt 
is rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen 
három megyének öt kapitányságával hatá
ros, s a merev területi határok még ma is 
nehezítik a felderítő munkát. 

A bűncselekmények számát tekintve 
meg kell állapítani az emelkedés tényét. 
Nem áll módunkban minden részterület is
mertetése, de be kell számolnunk a sze
mélyek elleni bűncselekmények riasztó 
mértékű növekedéséről (130%) és az ezek 
között is kirívó magánlaksértések számá
ról. A bűncselekmények alakulását vizs
gálva megállapítható, hogy 1991. augusz
tus végéig rendkívüli emelkedés volt, na
ponta átlag két bűncselekményt követtek 
el, s jelentős volt a betörések részaránya. 
Azzal, hogy néhány elkövetőt sikerült el
fogni, ez az arányszám jelenéig napi 1,5 
körül mozog. Sikerült azt is elémi, hogy 
a nagyobb kárértékű betörések 80-85 szá
zalékát felderítik, akár 1-2 évre visszame
nőleg is. 

A személyi és technikai feltételekről 
megtudhattuk, hogy a bűnügyi osztály nyo
mozói állományának jelentős része fiatal 
szakemberekből áll, s a kevesebb tapszta-
latot pótolhatja a lelkesedés. Több önálló
ságra lenne szükség, bár ez már javult az 
utóbbi időben. Az osztályon egy függetle
nített technikus van, aki vizsgálati munkát 
nem végez, viszont magasabb színvonalú 
nyomkutató és nyomrögzítő munkát vár
nak el tőle. 

A közrendvédelmi osztály állománya a 
nyomozói állományhoz hasonlóan túlter
helt, jóllehet a körzeti megbízotti területek 
átszervezése következtében hatékonyabbá 

vált a közterületi szolgálat. A körzeti meg
bízotti állomány vizsgálati munkája során 
gyakran hiányzik a kellő szakmai tapasz
talat, illetve az elméleti felkészültség. En
nek javítása érdekében speciális oktatási 
terv készült erre az évre. 

A tulajdon elleni szabálysértésekről szól
va Molnár őrnagy elmondta, hogy jelentő
sen csökkent azok száma a tavalyi évhez 
viszonyítva, s a felderítések száma is emel
kedett Ez azzal magyarázható, hogy ebben 
az évben vasúti dézsmát szabálysértésben 
szinte nem is vizsgáltak, míg tavaly ez tette 
ki az ügyek jelentős számát. 

Megtudhattuk azt is, hogy a közlekedési 
balesetek megelőzése érdekében - főleg 
csúcsforgalmi időben - ellenőrzés alá von
ják a balesetveszélyes helyeket szem előtt 
tartva a kiemelt közlekedési szabálysértő
ket és az ittas vezetők kiszűrését A lét
számfejlesztésnek köszönhetően a múlt év
hez viszonyítva nőtt a járőrvezénylések 
száma is. 

A továbbiakban bepillantást nyerhettünk 
az igazgatásrendészeti osztály sokrétű 
munkájába, mely a szabálysértési munká
tól egészen az útlevélügyek intézéséig ter
jed. Csak néhány érdekességet 167 sze
mély rendelkezik fegyvertartási enge
déllyel. Ezen személyeknek 206 sörétes és 
144 golyós lőfegyver van a birtokában. Ön
védelmi lőfegyverrel 3 ember rendelkezik. 

Körzetünkből a tavalyi év első tíz hó
napjában 2 személy vándorolt k i , idén 1, 
a hazatérések száma pedig 1 -ről 6-ra emel
kedett 

Jelentősen csökkent az útlevélforgalom, 
de ez azzal magyarázható, hogy az állam
polgárok nagy része már rendelkezik a vi
lág összes országába érvényes útlevéllel. 

Tájékoztatójának befejező részében 
Molnár őrnagy elmondta: a kapitányság ál
lománya azt tekitni feladatának, hogy te
rületükön rend legyen, s a lakosság jól 
érezhesse magát. A tényekhez azonban 
hozzátartozik, hogy ehhez a jelenlegi lét
szám kevés, s a technikai feltételek is kí
vánnivalót hagynak maguk után - az elmúlt 
időszak jelentős fejlesztései ellenére. M i 
után képet kaphattunk a jövőbeni felada
tokról is, a kapitányság vezetője kérte a 
jelenlévők támogatását, továbbá azt is, 
hogy a helyi önkormányzati vezetők adják 

- tovább a hallottakat, s a közrenddel és köz
biztonsággal kapcsolatos problémáikat 
osszák meg a rendőrséggel, hogy köny-
nyebben lehessen megoldani azokat 

A polgárőrségekről elmondta, hogy a 
megyében a mi területünkön szerveződött 
a legtöbb csoport, 11 faluban 670 segítővel. 
A kezdeti gondokon és problémákon lehe
tőségeihez mérten igyekszik segíteni a 
rendőrség. 

A tájékoztató végeztével dr. Orbán Pé
ter megyei rendőrfőkapitány elmondta, 
hogy szívesen jött Celldömölkre, hiszen 
ebben a körzetben tettek az emberek a leg
többet az önszerveződő csoportok létreho
zásával. A rendőrség elmúlt és jelenlegi 
feladatairól is beszélt elmondva, hogy a 
pápalátogatás biztosítása miatt rég kaptak 
annyi elismerést s a jelenlegi feladatok 
közt folyamatosan kell a menekültkérdés
sel foglalkozni, valamint az illegális áru
kereskedelem és a fegyvercsempészet is fi
gyelmet érdemel. Számolni lehet sajnos a 
kábítószer megjelenésével is, melynek 
megelőzése - a következmények miatt -
nagyon fontos. 

Dr. Orbán Péter neuralgikus pontnak ne
vezte a közlekedést, hiszen a megye köz
útjain 40-50 ember hal meg évente, s ehhez 
jön még a súlyos és könnyű sérültek száma. 

A számítógépes hálózat egyértelműen a 
korszerűsödést jelenti, mely által kevesebb 
lesz az irodai munka, és a körzeti megbízott 
is többet lehet a területén, jobb lehet a la
kossággal való kapcsolata. 

A celldömölki létszámgondokra egy reá
lis költségvetés esetén orvoslást ígért a fő
kapitány, s nem is üres, hanem esetleg félig 
betöltött létszám formájában. 

Dr. Gömbös Ferenc országgyűlési kép
viselő is elmondta gondolatait a tájékoztató 
kapcsán. Pozitívumként emelte ki , hogy a 
rendszerváltás után a rendőrség lett a leg
hamarabb depolitizált s a helyi vezetést 
az önkritikusság és a lényeglátás jellemzi. 
Az országgyűlési képviselő segítőkészsé
géről biztosította a jelenlévőket, megígér
ve, hogy mind a szakmai, mind az anyagi 
vonalon latba veti befolyását 

A továbbiakban a hozzászólások követ
keztek, melyek nagy része a polgárvédelmi 
csoportok működésével volt kapcsolatos, s 
melyekre mind dr. Orbán Péter alezredes, 
mind Molnár Lajos őrnagy úgy reflektált 
hogy támogatásukról és együttműködésük
ről biztosították az önvédelmi csoportokat 

A hozzászólások után Molnár Lajos 
rendőrkapitány megköszönte a vendégek 
megjelenését, s a tudósító azzal az érzéssel 
távozott a rendőrség épületéből, hogy erre 
a testületre lehet számítani, van bennük 
akarás az új és a korszerű dolgok iránt, s 
megérdemelnek minden segítséget anú* 
csak kaphatnak. Rozmán 

Itt hirdethet 
Ön! 

Csak ötszáz 
forintba kerül. 
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Alkotmánybírósági határozat után 

TÖRVENY(S)ERTES 
NÉLKÜL 

A Sömjénmihályfa szétválasztásával kapcsolatban indított 
helyi népszavazási kezdeményezés törvénytelen elutasítása mi
att fordultak a kezdeményezők még 1991 februárjában az Al
kotmánybírósághoz. A régóta várt döntés november elején 
született meg. Mi a helyzet most a településen? Kozák János 
polgármesterrel folytatott beszélgetésünkből kiderül, hogy sok 
kérdés még mindig tisztázásra vár az ügyben. 

- Polgármester Úr! Az Alkotmánybíróság 
határozata értelmében a helyi népszava
zásról alkotott rendelet alkotmányellenes. 
Miként született az Önök döntése 1991 ele
jén? 

- A rendelet meghozatala előtt konzultál
tunk a köztársasági megbízottal és beszélget
tünk a megyei közgyűlés elnökével is. Ezt 
követően határoztunk úgy, hogy a falu egész 
lakosságának 25%-a kezdeményezhet helyi 
népszavazást. Véleményem szerint jogértel
mezési problémáról van szó, mert betű" szerint 
nem szerepel az önkormányzati törvényben, 
hogy az érintett településrész bizonyos számú 
polgárát illetné meg ez a jog. 

- Volt-e már testületi ülés az Alkotmány
bíróság döntésének kézhezvétele óta? 

- 30 napon belül kell megtárgyalnunk, és 
valószínűleg december 10-én meg fogjuk 
hozni a törvényes határozatot. 3 napig köz
szemlére tesszük az új rendeletet és 13-án 
újra ülésezünk, amikor kitűzzük a népszava
zás időpontját, amelyet ettől számítva 60 na
pon belül kell lebonyolítanunk. Úgy tervez
zük, hogy február 8-án sor kerülhet a szava
zásra. 

- Csak az érintett falurész részvételével? 
- Természetesen csak a mihályfaiak sza

vaznak. A választókörzetek ugyanazok lesz
nek, mint a korábbi szavazások esetében. 

- A helyi népszavazáson elég lesz, ha csak 
minimális többség alakul ki a szétválásra sza
vazók javára? 

- Abban az esetben, ha a választópolgárok 
legalább fele elmegy voksolni. Az eredményt 

fel fogjuk terjeszteni a Belügyminisztérium
hoz, ahonnan a törvény által előirt különvá-
lási feltételek vizsgálata után Göncz Árpád 
köztársasági elnökhöz kerül a szétválás ügye 
végleges döntésre. 

- Tehát a helyi népszavazás csak egy hosz-
szú döntési folyamat első láncszeme? 

- A választás eredményétől függetlenül az 
államfőnek mérlegelési lehetősége, illetve 
vétójoga is van. 

- Mérlegelési lehetőség alatt mit kell ér
tenünk? Előfordulhat, hogy célszerűbbnek 
tartaná részönkormányzat alakítását? 

- Ez az egyik lehetséges variáció. 
- Visszatérve a napi feladatokhoz: mik a 

soron következő lépések? 
- A választási bizottságokat újra Összehív

juk. Kinevezésük a testület hatáskörébe tar
tozik, de - udvariassági gesztusként - az elő
terjesztők véleményét is kikérjük. Nem is lesz 
azonban olyan könnyű a választási szervek 
felállítása, mert már volt, aki lemondott, és 
sokan előre tartanak a várható rágalmazások
tól. 

-Ebben a lassan egy esztendeje tartó hosz-
szú folyamatban sokan szereztek sebeket... 

- Sajnos, így van. Már az önkormányzati 
választásnál kétségbe vonták a törvényesség 
betartását. Nagyon szeretném, ha rendeződne 
már ez a dolog, mert ilyen körülmények kö
zött nem lehet dolgozni, az embernek az ide
gei kikészülnek. Ha az emberek úgy dönte
nek, a válás mindkét falurész számára hátrá
nyokkal fog járni. Mi most ügyelünk arra, 
hogy feleslegesen egyetlen fillért ne költ-

sünk, hogy szétválás esetén minél több pénz
zel gazdálkodhassanak az utódok. 

- Utódok... önnek mik a további tervei? 
- Már falugyűlésen is felajánlottam, hogy 

ha velem van baj, akkor szívesen félreállok. 
28 évig voltam a falu vezetője és nagyon 
rosszul esett, amikor a Magyar Fórum-ban 
azzal vádoltak, hogy 6 millió forintom van, 
mégsem adtam a sömjéni Berzsenyi-szobor
ra. Ha ennyi pénzem lenne, nem hagynám 
magamat ilyen intrikáknak kitenni... Szétvá
lás esetén nem kívánok indulni a polgármes
ter-választáson, s talán jövő év végén már 
előnyugdíjazásban részesülhetek. 

Közben megérkezett Antal Attila jegyző, 
aki éppen előző nap járt a köztársasági meg
bízottnál. 

- Hogyan alakul a képviselők és a polgár
mester jogállása szétválás esetén? 

- A választási törvény szerint község
egyesítés megszüntetése esetén a megválasz
tott képviselő megbízatása változatlanul ma
rad, de SÖmjénben időközi választást kell tar
tani, mert kevesebb a megválasztott sömjéni 
képviselők száma a törvény által előírtnál. A 
népszavazással együtt ez mintegy 200 ezer 
forintos költséget jelenthet. A polgármester
ről ebben a tekintetben még csak utalást sem 
találhatunk a választási törvény szövegében. 
Joghézaggal állunk szemben, ahol újra nehéz 
lesz dönteni. A Belügyminisztérium Válasz
tási Irodájától fog kérni állásfoglalást a köz
társasági megbízott. 

- Köszönöm a tájékoztatást! 
Németh Tibor 

Tallózó 

Szergényi értesítő 
„A szergényi közélet élő tükrét adjuk a saját maguk és községük bol

dogulásáért termi kész, szorgalmas SZERGÉNYI POLGÁROK kezébe. 
Most, amikor (...) magunk vettük kezünkbe saját ügyeink rendezését, 
sorsunk irányítását, nagyon fontos egy ilyen őszinte, hiteles, első kézből 
értesülő információs csatorna, mint a Szergényi önkormányzat hivatalos 
közlönye." 

E szavakkal üdvözli az Olvasót Bokányi Imre polgármester a Szer
gényi Értesítő 1991. május 27-én megjelent ingyenes induló számában. 
A 8 oldalas kiadvány - állandó rovatként - kivonatokat közöl a képvi
selő-testület üléseinek jegyzökönyvéből. Az önkormányzati információs 
részt a több mint 100 éves múlttal rendelkező Önkéntes Tűzoltóegyesüíet 
és a sportélet hírei követik. Az első számot - praktikus módon - az 
Észak-Dunántúl területére vonatkozó meteorológiai távprognózis zárja. 

Az augusztus 5-i 2. szám „vezércikkében" Márkus Ferenc alpolgár
mester kemény szavakkal bírálta a kemenesmagasi közös termelőszövet
kezetet: „Legyen végre a gazdaság is helyi irányítás alatt! A 13 éve ránk 
erőltetett tsz-egyesítés csődje bekövetkezett! (...) Mit hozott a 13 évi 

házasság? Hiányt! Veszteséget! 81 milliós adósságot!!" Bokányi Imre 
helytörténeti érdekességein túl gazdag híranyag kínál böngésznivalót a 
helybelieknek. 

Az október 28-i 3. szám már jelentést közölhet a kemenesmagasi Ha
ladás Mtsz vagyonmegosztó bizottságának tevékenységéről. Az egyesült 
tsz vagyona 244 millió forint. Egyaránt visszajár az egyesítés előtti va
gyon Szergénynek (31 millió) és Kemenesmagasinak (89 millió). Osz
tozkodás tárgyát képezte a fennmaradó 124 millió forint, amelyből végül 
a taglétszám arányában Szergényt 24,33 százalék illeti meg. Olvashatunk 
még a számban tájékoztatót az óvoda életéről, szemelvényeket a szergényi 
evangélikus egyházközség történetéből, híreket a községi könyvtárból és 
a művelődési házból. Az immáron 12 oldalas, mindössze 15 forintba 
kerülő kiadványban bemutatkozik a község lakosságának az új jegyző: 
Mógor Attüáné. 

Gondosan szerkesztett lap a Szergényi Értesítő, amelynek - úgy tűnik 
- sikerült megvalósítania a beharangozóban megfogalmazottakat: ,Js-
merje meg a Tisztelt Olvasó a kedélyeket, indulatokat és érzelmeket 
felkavaró féligazságok, hamis, pitiáner rémhírek, a filléres, egyéni érdeket 
védő álinformációk helyett községünk igazi gondjait." A helyi életké
pesség ilyen megnyilvánulása talán nem sokáig számít kuriózumnak a 
Kemenesalján. 

N. T. 
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Elnézést kérek a Tisztelt Olvasótól, aki 
ezen a helyen valami sokkal érdekesebbet 
szeretett volna olvasni, de a novemberi 
szám hasábjain az Eötvös L . Általános 
Iskolából hozzám intézett provokatív kér
déseket úgy gondolom, nem hagyhatom 
válasz nélkül. A fegyvernemet nem én 
választottam... 

Tisztelt Levélíró(k)! 
Sajnálom, hogy nem a személyes talál

kozás módszerét választották - hogy 
szemtől szembe elmondhassuk érveinket 
- , hanem bizottságok nevei mögé rejtőztek. 
Vagy talán úgy gondolták, hogy ez a mód
szer már. egyszer bevált, amikor az igazga
tói állásra pályázók felé névtelenül, írásban 
intézték provokatív kérdéseiket? A válasz
adó így még azt sem tudhatta, hogy kinek 
válaszol. Úgy tűnik, hogy önök még hisz
nek a kollektív vélemény, kollektív fele
lősség megfoghatatlanságában... 

Én nem hiszek benne és továbbra is 
vállalom a véleményemet. Igaz, hogy 
nem vagyok szakember a pedagógiában 
- ezt nem is állítottam. Távol áll tőlem 
kétségbe vonni az iskolájukban folyó 
szakmai munka eredményességét - ezt 
nem is tettem. Ellenkezőleg, nagyra be
csülöm tanáraik felkészültségét, diákjaik 
sikereit. 

VÁLASZLEVÉL 
Éppen az intézmény hímevének védel

me, az azért érzett felelősségünk készte
tett több képviselőtársammal együtt arra, 
hogy véleményünket kifejtsük. Ha önök 
a képviselő-testületi ülésen elhangzottak
ból kiragadott mondatok alapján mást ér
telmeztek, akkor nagyon sajnálom. írá
sukban körültekintően kerülték az igaz
gatóválasztás köriili problémákat, inkább 
azzal foglalkoztak, hogy mihez van joga 
egy képviselő-testületi tagnak, milyen 
módszerekkel informálódjon. Egy képvi
selőnek nemcsak joga, de kötelessége fel
szólalni, ha visszásságokról szerez tudo
mást. Az információit pedig nem feltét
lenül csak az intézményben, de nem is 
közvetítőktől szerzi, hanem hivatalos 
úton kapja. 

A levelük stílusa alapján elgondolkoz
tam és megértettem, hogy miért pályáztak 
olyan kevesen a tantestületből, holott 
megfeleltek volna a pályázati feltételek
nek, sokan miért nem vállalták a belső 
„megmérettetést". A három igazgatóvá
lasztás sikertelenségével elszalasztották a 
demokrácia adta lehetőségüket, hogy sa
ját maguk választhassanak igazgatót. Az

zal, hogy egyik pályázóra sem szavaztak 
(a szavazások eredményeiről a képvise
lők tájékoztatást kaptak), azoktól a mun
katársaiktól is elvették e lehetőséget, akik 
szerették volna, hogy véglegesen megol
dódjon az intézményvezetés kérdése. Ez
zel tulajdonképpen kimerítették a bojkott 
fogalmát („Valakinek, valakiknek köz
megegyezéssel való elszigetelése, kikö
zösítése" - Magyar Értelmező Kéziszótár 
143. o.). 

Egy ilyen konfliktushelyzet nyilván po
larizálja az embereket és felesleges feszült
ségeket okoz. Azt hiszem, nem vonható 
kétségbe, hogy mint hangulatalakító ténye
ző, befolyásolja a mindennapi munkát 

Szeretném ismételten megnyugtatni 
Önöket, hogy a képviselő-testület tagjait 
a jószándék vezérli, amikor aggódva kí
sérik figyelemmel az intézményekben 
zajló folyamatokat e nehéz, válságos idő
szakban. Kívánom Önöknek, hogy a ne
gyedik pályázat immár eredménnyel vég
ződjön, és szűnjenek meg az általunk ta
lán kissé felnagyított (?) problémák. 

Portschy Tamás 

A lap hasábjain folytatott vitát Szer
kesztőségünk ezzel lezártnak tekinti. 

A Szerk. 

1991 jeles eseményeiből 
Az 1991-es esztendő legjelentősebb kulturális, tudo

mánytörténeti eseménye a KEMENESALJÁI ŐSZ '91 prog
ramjában a sághegyi Eötvös-kísérlet centenáriuma volt. Az 
Új Kemenesalja minderről hír t adott, beleértve az Eötvös Ál
talános Iskola százéves jubileumának ünnepségeit is. Vidé
künknek figyelemmel kell lenni azon értékekre, amelyek kul
turális kincsünknek tekintendők. Az utókor számára hagyo
mányozni kell, hogy a mai kor emberei, személyiségei, köz
igazgatási és kulturális felelősei kiemelten kezelték a világhírű 
tudományos missziót, amely a kemenesi táj legmagasabb pont
ján , a Sághegyen zajlott le száz évvel ezelőtt. Rendezvényein
ket neves tudósok tisztelték meg. Erre emlékezünk néhány 
fotóval, amelyeknek dokumentációs értékei lesznek a jö
vőben. 

A tudományos emlékülés hallgatósága a Kemenesaljái Művelődési 
Központban. 

Barta György akadémikus, az ELTE geofizikai tanszéke képviseletében 
előadását tartja. 

Marx György, a Magyar Fizikai Társaság elnöke koszorút helyez el 
a sághegyi Eötvös-emlékműnél. 



„ Úgy őrzöm meg a halott virágokat, mintha most is élnének" 

Kelemen Etelka kiállításán 
November 30-án este 6 órakor két művé

szi élmény is várta az érdeklődőket az Ádám 
Jenő Zeneiskolában. A felnőtt bérlet soros 
hangversenyén Lakatos Ida hárfarnűvész já
tékában gyönyörködhettek a jelenlévők 
(közreműködtek a zeneiskola tanárai), előt
te pedig Balogh Ernő ostffy asszony fai is
kolaigazgató nyitotta meg Kelemen Etelka 
rajztanár „Tájak és virágok" cfmú* kiállítá
sát. Balogh EmŐ elmondta, hogy a virágok, 
melyek mindennapi életünk részesei, itt és 
most csodálatos varázslat tárgyát képezik. A 
képek részletgazdagok és mégis áttekinthe
tők, s árad ránk belőlük az optimizmus. A 
tájképek sokfélék, gyakran már elmúlt he
lyeket, hangulatokat idéznek. Fontos a mű
vész számára a víz jelenléte, sokféle 
visszaadása, s elmaradhatatlan a szülőfalu
nak, Ostffyasszonyfának a megjelenítése, s 
az egyik ott látható képnek éppen az a fő 
erénye, hogy megőrizte a múltat, hisz azt a 
kis képen ábrázolt részletet az emberi kéz 
átformálta már. Megnyitója végén Balogh 
Ernő sok sikert kívánt Kelemen Etelkának, 
s köszönetet mondott azért, hogy általa be
pillantást nyerhetünk egy sajátosan gazdag, 
érzékeny lelki birodalomba. 

A celldömölki Kemenesaljái Művelődési 
Központ kiállításainak sorát - immár hagyo
mányosan - egy karácsonyi iparművészeti vá
sár zárja. Nem célom, hogy e kiállítás 
művészeti színvonalát értékeljem, mert ilyen 
finom elemzésre csak akkor kerülhetne sor, 
ha minden rendben lenne - de nem ez a 
helyzeti 

A kiállításrendezők szándéka tiszta és vilá
gos: a megvásárolható áruk kínálata bővüljön 
az iparművészek zsűrizett alkotásaival! Mégis 
- a szándék tisztasága ellenére - a közönség 
ítélete kemény és könyörtelen. A mintegy 500 
meghívottból körülbelül 20-an voltak jelen a 
vásár-kiállítás megnyitóján. 

Mit jelent ez a riasztó különbség? Hova tűnt 
480 ember? 

Túl könnyű és olcsó volna ezen esetben is 
egyedül az ország pénzügyi helyzetére hivat
kozni, ugyanis ebből arra lehetne következtet
ni, hogy,.nincs, pénz", „az emberek nem tudnak 
vásárolni". Ám, ez csak az igazság egyik fele. 
Elég egypillantástvetniaCelldömölkön heten
te megrendezett piacra! Ott a vásár egyre 
nagyobb területet foglal el, s az érdeklődés 
kiemelkedő: az egész város életét megpezsdíti. 
Ide külön meghívó nélkül érkeznek az embe
rek, s bizonyosan többen ötszáznál! 

Tehát nem a „vásárlási kedv "-vei van baj. Az 
emberek vásárolnak. S ne gondoljuk, hogy 
csak olcsó árukat, például használt ruhákat, 
mert drága, sőt! kiemelkedően drága műszaki 
cikkek is elkelnek. 

Nézzünk körül! Hány lakásban van színes tv. 

A tárlat megnyitása előtt a kiállítóval együtt 
közösen szemléltük a képeket, s mindössze 
egy kérdésre kértem válaszát. 

- Hogyan viszonyulsz az itt látható képeid
hez? 

- Nem akarom, hogy fellengzősen hangoz
zék, de megkérdezem: Hogyan viszonyul az 
építész a művéhez? Vagy egy pedagógus a 
hozzá közelálló gyerekhez? Ha az ember va
lakit, valamit formálhat, akkor személyes, na
gyon közeli kapcsolatba kerül vele, s a dolog, 
tárgy, személy az életének részesévé válik. így 
vagyok ezekkel a tájakkal, virágokkal is. Per
sze nemcsak a magam, hanem a mások gyö
nyörűségére is festek, ez a célom. Nem 
szeretek egy témánál leragadni. Úgy őrzöm 
meg a halott virágokat, mintha most is élné
nek. Ezt jelentik most nekem ezek a képek. 
Persze az ember előre is gondolkodik, s én is 
szeretnék váltani, mert komolyan foglalkoz
tatnak a bibliai témák, de ehhez nagyobb fel
készülés szükséges, mind lelki, mind 
technikai egyaránt. 

- Köszönöm a választ, további alkotó mun
kádhoz pedig sok sikert, töretlen kedvet és jó 
egészséget kívánok! 

Hozmán 

Decemberi szólások, 
közmondások 

6. Amilyen idő van Miklós-napkor, olyan 
lesz karácsonykor. Miklós-nap után dicsérd a 
telet 

13. Ha Luca napján csillagos az ég, minden
ből jó termés lesz. Amilyen idő van a Lucától 
számított 12. napon, olyan lesz a következő 
esztendő egyes hónapjaiban is. 

21. Ha disznóölő Tamás napján fúj a szél, a 
szent megvakult, s meg kell várni, amíg a 
koldus bedugja a lyukat 

25-26. Világos karácsony: sötét pajta. 
Sötét karácsony: világos pajta. 
Fekete karácsony: fehér húsvét, 
Fehér karácsony: fekete húsvét. 
Karácsony éjjelén, ha tiszta és csendes az 

idő, jó termő esztendő következik. 
31. Ha Szilveszter reggelén kisüt a nap, oda 

a jövő évi bortermés. 

Kiszámoló 
Kert alatt a macska 
szemét pillogtatja, 
elvesztette gombostűjét, 
a kutyára fogta. 
A kutya tagadta, 
hogy ő el nem lopta, ' 
ikszom, fikszom, 
te vagy kint! 

Szakadék 
videó, hifitorony, s hány lakásban van jeles, 
valóban értékes műalkotás, festmény, kisplasz
tika, kerámia, vagy csak egyszerűen szépen, 
míves gonddal megformált tárgy??? 

... A mérleg nagyon erősen kibillen. Ha így 
mérlegelünk, feltűnhet, hogy a valódi okok -
az iparművészeti vásár sikertelenségét illetően 
is - mélyebben fekszenek a „drága-olcsó" 
horizontjánál. Nem apénz, i l l . pénztelenség az, 
ami elkülönít. Szemléleti kérdéssel állunk 
szemben. 

Kijelenthetjük: művész és közönség között 
megszakadt a párbeszéd. Az okok a történelmi 
múltba mutatnak vissza. Nekünk most mégis a 
jelenre kell fordítani figyelmünket: Mi az, amit 
tehetünk a megszakadt párbeszéd ellen? Mi az, 
amivel áthidalhatjuk a „művész" és „közön
ség" között tátongó szakadékot? Mi a teendő, 
hogy újra szóba álljon egymással a két fél? 

Nos, ehhez bizonyosan nem arra van szük
ség, hogy távolból, idegen szempontok szerint 
megalkotott tárgyakat hozzunk el. Pont az 
ellenkezője lenne szükséges! Az, hogy a kör
nyék tevékeny iparművészeit szólaltassuk 
meg; őket juttassuk szóhoz elsősorban. (Akik 
aztán meg is jelennek a műveiket bemutató 
kiállításokon! Akikkel találkozni lehet, s akik 
találkoznak velünk.) 

Olyan, a környéken élő iparművészek alko
tásait lenne jó látni, akik egyre intenzívebben 

beleszövődnek a helyi ipari áruk arculatának 
megtervezésébei Ez lenne az első pillér, amire 
a szakadékot átívelő híd épülhetne. 

A második pillér az, mely közvetlenül az 
al apókhoz, a gyökerekhez nyúlna le, nevezete
sen: az oktatáshoz, a gyermekhez. 

Fontos, hogy az iskolai oktatásba bekerüljön 
a tárgykészítés-tárgyhasználat kultúrája, s ez
zel összefüggésben a tér és környezet igényes 
alakítása is. S ne csak névlegesen, az órarend
ben megtűrt tantárgyként, hanem igazi, tevé
keny és alkotó módon. 

Ne fölösleges, semmire se jó tárgyakat ké
szítsenek a diákok, hanem olyanokat, melyek
nek beláthatják az értelmét, hasznosságát és 
szépségét! Persze, ha parancsra teszik, akkor 
semmit nem ér az egész! 

Merni kell engedni, hogy tevékenyen vehes
senek részt az iskolai környezet alakításában! 
Hogy a valódi belső igényüknek megfelelően 
alakuljanak az osztálytermek, a folyosók, az 
udvarok! Hogy általuk készített tárgyakkal 
vehessék körbe magukat az iskolában is! Hogy 
otthon lehessenek! 

Akkor majd gyermekeink viszonya gyökere
sen meg fog változni a környezethez, az egész 
világhoz. Elsősorban vigyázni fognak rá, mert 
a sajátjuk lesz, mert nem mostohák lesznek egy 
idegen környezetben. 

S akkor azt is remélhetjük, hogy majd egy 
olyan nemzedék nő fel, akik már nem lesznek 
elzárva egymástól, akiket nem különít el sem
miféle szakadék. 

Döbröntd Zoltán 



A Ruhr-vidéken járt a Liszt Ferenc Kórus 
Liszt Ferenc Kórusunk - Süle Ferenc karnagy úr vezényletével 

- viszontmeghívásnak tett eleget, amikor október 13-án, vasárnap 
délután útra kelt Németország legsűrűbben lakott vidéke felé. A 
Ruhr-vidék összenőtt városegyütteseinek közepe, Bochum volt 
az első úticél. 420 ezer ember, 200 ezer kocsival, közel harminc 
tagot számláló asszonykórussal, akiket a celldömölkiek tavasz 
óta ismernek, élükön Crister Nálik elnökkel, aki gazdasági veze
tője, szervezője, motorja, lelke, sőt énekese vendéglátóinknak, ő 
fogadott minket a városuktól pár kilométerre eső lüdenscheidi 
autópálya parkolónál - ahogy ott 
dukál, várostérképpel és dobo
zos sörrel. Az Ő ezüstszürke 
Mercedesé volt ezután minden 
itteni utunkon buszunk felveze
tője, így mindjárt elvitt minket 
az első ötnapos szálláshelyünk
re, a város délnyugati peremén 
egy völgyerdő közepi, minden 
kényelmet kielégítő turistaszál
lóba. 

Délelőtt városnézés helyi busz-
szal, helyi idegenvezetéssel. El
őzetes beharangozás ellenére, 
miszerint e vidék Európánk leg
szennyezettebb vidéke, sem füs
töt okádó kéményeket, sem kor
mos bányászarcokat nem láttunk. Nem láthattunk, mert már jó 
néhány éve nincs itt egyeden működő bánya sem, sőt: a jelenleg 
is legtöbb munkást foglalkoztató Krupp Művek is konténerrel 
hordja oda a már megolvasztott acélt. A háborúban minden rom
halmazzá vált a városban, ami helyette felépült, az jellegtelen 
épületekből álló modem, gazdag iparváros, de széles utakkal és 
rengeteg zöldövezettel. Csak "a templomokat és egyes középü
leteketállították helyre eredeti szépségükben. Igazi arculata a szé
pen felújított bányászkolóniának van, ahol természetesen már rég 
nem bányászok laknak. Hangulatos helyen, vendéglátóink főha
diszállásán elköltött ebéd után átruccantunk a Dortmund szom
szédváros területén épült Ritter sörgyárba. Tulajdonképpen kom-
puterizált vezérlőteremben műszakonként két-két fehér inges, fe
kete nyakkendős, unalmasan ásítozó úriember gombnyomkodás
sal gyárt évi 800 ezer hektoliter sört, a többi 350 gyári dolgozó 
csak statisztál a kiszerelésnél. Leglátványosabb része a gyárnak 
a palackozó. Idegenvezetőnk, Heinz Zonke úr ha kell, főmérnök, 
ha kell, gépész a vetítőteremben. Bevallom töredelmesen, nekem 
a csapos szerepében tetszett a legjobban, a kizárólag vendégeknek 
fenntartott bárban. M i tagadás, volt dolga. A Ritter sör nem erős, 
de rendkívül jóízű. Hozzá: hidegszendvicsek, német dalok, ma
gyar tánc német vezetőtáncossal - most már kitalálhatják, Zonke 
úrral. 

Szerda délelőtt egyetemi arborétum. Maga az egyetemváros ha
talmas, 30 ezer diákkal, 5 ezer alkalmazottal a város második 
legnagyobb „üzeme". Az arborétum egyben a diákok kedvelt sé
táló-, pihenőhelye is. Jól megfér egymás mellett a mexikói óri
áskaktusz és a bioszféra számos, amúgy 70 millió évvel ezelőtt 
őshonos érdekessége. 

Este első zenei szereplésünk a város közepén lévő Prépost-ka
tolikus templomban. Misére szolgáltatott zenei közreműködés 
után önálló hangverseny ugyanitt. A templom hangulata, a jól 
megválasztott zenei anyag, a csodálatos akusztika felhozta kóru
sunkat olyan szintre, amit karnagyunk szerint nem isméüünk meg 
mostanában. A templomban sokan voltak olyan magyarok is, akik 
évtizedek óta nem hallhattak mást a német nyelvű miséhez, mint 
kemény, gyors, szinte indulószerűen pattogós német éneket, s 
akkor itt felhangzik az egyik legszebb ősi magyar zsoltáros ének, 
Kodály többszólamú feldolgozásában: „Ah, hol vagy magyarok 

tündöklő csillaga..." Nálunk nem szokás templomban tapsolni, 
errefelé sem túl gyakori az ilyen eset. Itt most őszintén, kitörő 
lelkesedéssel teszik ezt, s ez ráragad a mértéktartó németekre 
is. 

Itt is és a későbbiek során valamennyi helyen éreztük a kör
nyéken élő és hírünkre összesereglett magyarok szeretetét. 

Péntek délelőtt a szervezett idegenvezetős programok csúcsa, 
látogatás a helyi Opel Művekbe. Hatfajta Opel a választékból, 
amit a fogadó előcsarnokban mind megcsodálhattunk. Itt az Astra 

típust gyártják. Napi három mű
szakos termelési sebesség: 1600 
jármű az eredmény. Könnyen ki
számítható, hogy nem jut egy perc 
egy kocsira. Amerikai robottech
nika - német leleményesség. A fu
tószalag legérdekesebb része az 
egy helyben toporgó négy, egy
más felé néző ponthegesztő robot 
összehangolt munkája, de nem ke
vésbé látványos a nyomelemes pá
lyán mozgó, az ajtók összeszere
lését elősegítő Önjáró szerkentyű. 

Este bochumi búcsúkoncert a 
múzeumi előadóteremben. Itt már 
énekelhettünk olyat is, amit temp
lomban nem, két igazi, hangulatot 

teremtő népdalcsokrot, a Hevesi köszöntőt Karaitól és Bárdostól 
a Tréfás házasítót. Aztán Brahms kedvelt dalát is (ha már otthon 
annyit gyakoroltuk a németet vele) az In stiller nachtot. Ráadás
ként, mi magyarok a németeknek Róbert Sand: Jó éjszakát c. 
művét énekeltük angolul. 

Reggel irány egy másik turistaszálló, közel Velberthez. Itt a 
luxus egy fokkal kisebb mint az előző helyen, tudja Isten, a tulajok 
kedves közvetlensége miatt nekem mégis barátságosabbnak tűnt. 
Útközben idefelé megálltunk a környék legtündéribb kisvárosá
ban, Hattingenben. Az események eztán felgyorsultak. Két nap 
alatt három szereplés. Este Niederbonsfeldben, másnap, vasárnap 
délelőtt az esseni St. Quintin dómban, este a mülheimi Stadthal-
léban. Niederbonsfeldben meglepetés ér minket Karnagy urunk 
aggódik: „Gyerekek, változtatni kell a műsoron, ez egy búcsú, 
hatalmas tornateremben nagy eszem-iszommal." Hogyan lehetne 
itt elénekelni ilyeneket, mint a pápai misés Tu es Petrus vagy az 
Ádventi ének? Lehetett! Zene alatt nincs egy pisszenés, mozdu
latlanná merevedik a zsúrkocsis görög pincér, hatszáz ember ke
zében nem mozdul a kanál, a villa, nem koccanik a pohár, mert 
meg sem fogja. 

Á dómban a vasárnapi mise alatt egymást váltja az orgonánál 
két hangszeres kísérőnk, Némethné Bodnár Zsuzsanna és Bejcziné 
Németh Tünde, no meg a német kántor. Hatalmas térben nem 
vész el - pedig nincs mikrofon - sem Kodály Magyar miséje, 
sem Mozart Ave vérum corpusa. 

A mülheimi koncerten sláger lett Verdi Nabuccója és a közön
ség a végén már a kórussal énekelt együtt. 

Összebarátkoztunk Michael Hochmut karnagy úr másik kóru
sával is, a Liedertreunde (annó 1921) férfikórussal. Éttermi bú
csúesten oda-vissza felelgettünk egymásnak, természetesen a zene 
nyelvén, ahol a rögtönzéseknek külön varázsa van. Még egy éj
szakai pihenő, s irány hazafelé 1200 kilométernyi út Balogh Zsolti 
és társai nagyszerű buszjáratával... Hej, Süle Ferenc karnagy úr, 
de nagy fába vágtad a fejszédet az igazán nem könnyű előké
születekkel és ezzel a tíz nappal! De valamennyiünk nevében 
elmondhatom: megérte, nagy élményekkel lettünk gazdagab
bak. 

Bartha István 
énekkart tag 



8 9 ÚJ KEMENESALJA 

ART >92 fesztivál Találkozás a CSODÁVAL 
Mint arról már korábbi 

lapszámainkban hírt ad
tunk, jelentős eseményre 
került sor mozgáskorláto
zott embertársaink életé
ben nem csupán Celldö
mölkön, de azt mondhat
juk, hogy az egész megyé
ben is. A jövő évben ren
dezendő művészeti feszti
vál megyei rendezvényére 
került sor november 2-án 
délután 2 órai kezdettel. 

növeli, hogy egyes sorstársaik 
éppen a sérült testrészükkel, a 
kezükkel hozták léire azt. Dal¬
los János kifejezte azon örö
mét, hogy nemcsak a mozgás
korlátozottak, de azok barátai 
is itt vannak. Majd mielőtt min
denkinek jó szórakozást kívánt 
volna, közölte, hogy az orszá
gos szövetség vezetője is - a 
köztársasági elnökhöz hasonló
an - táviratot küldött, s az ő 
képviseletében van jelen Ada-

Makkos István nyitotta meg a kiállítást. 

Makkos István, városunk 
polgármestere a kiállítás meg
nyitásakor elmondta, hogy a 
test lehet gyenge, de a lélek ere
je megnyilvánul a munkákban, 
s egyaránt jelen van az igény 
és az igényesség is. 

Holpert Jenöné, a helyi cso
port vezetője köszönetet mon
dott mindazoknak, akik lehető
vé tették a rendezvény megva
lósítását, külön kiemelve a Ke
menesaljái Művelődési Köz
pont segítségét, hiszen díjmen
tesen álltak rendelkezésükre. 
Holpert Jenőné elmondta még, 
hogy meghívták Göncz Árpád 
köztársasági elnököt is a ren
dezvényre, aki távirati úton kí
vánt jó egészséget a résztve
vőknek és sok sikert a feszti
válon. 

Dallos János , a mozgáskor
látozottak Vas megyei szerve
zetének elnöke elmondta, hogy 
nemrég ünnepelték az országos 
szövetség megalakulásának t i 
zedik évfordulóját, s hozzátet
te: az ART '92 megszervezése 
nagy öröm, de sok munka is. 
Az alkotásokról elmondta, 
hogy gyönyörűek, s értéküket 

mecz László, aki a zsűri tagja. 
Külön köszöntötte dr. Lakner 
Lászlót, aki a megyei önkor
mányzat képviseletében voltje
len. 

A kiállítás megtekintése után 
egy rövid beszélgetésre kértem 
Adamecz Lászlót, az országos 
zsűri tagját. 

- Hogyan épül fel a zsűrizés 
országos rendszere? 

- Az ART '92 szerkezet tel
jesen új, a hagyományoktól el
térő. A három lépcső, melyen 
keresztülhaladnak az alkotók és 
az előadók, biztosítja a közbeni 
fejlődést Először a megye, majd 
a 3 összevont megye, s végül az 
országos szint fog jönni. 

- Akik oda eljutnak, a 3 me
gye összevont szakzsűrijének 
véleménye alapján, elnyerik a 
fesztivál és a szponzorok jutal
mát. A rendezvény ezen a mos
tam szinten is teljesen nyitott, 
hiszen lehet csatlakozni, csak 
valaki mutassa be a produktu
mát és a szerepét. 
• - Van-e arra lehetőség, hogy 

a legjobbak külföldre is eljus
sanak, bemutatkozva külhoni 
sorstársaiknak? 

- Örülök, hogy ezt megkér
dezte, mert pontosan erre való 
a DELFIN alapítvány, mely a 
mozgássérült emberek kulturá
lis és művészeti tevékenységé
nek segítésére jött létre. Céljai 
közt szerepel a klubok műkö
désének segítése, fesztiválok, 
találkozók szervezése hazai és 
külföldi részvétellel, az alkotó 
munkához szükséges technikai, 
anyagi és egyéb feltételek meg
teremtése, bemutatkozási lehe
tőség biztosítása. 

- Az alapítványt támogathat
ják hazai és külföldi magánsze
mélyek, illetve szervezetek, 
vállalatok - pénzbeni vagy ter
mészetbeni adományokkal. Az 
alapítvány címe: 2800 Tatabá
nya, Pf. 310. A vagyonkezelő: 
OTP Tatabánya. A csekkszám
la száma: 736-002224-6. 

- De térjünk vissza az eset
leges külföldi kapcsolatokhoz. 
Az ART '92 célja, hogy legyen 
anyagunk, amivel nyitni tu
dunk. A jövő évi országos fesz
tiválra több nemzet képviselőit 
meghívtuk, s a tervek szerint 
1995-ben lesz a nemzetközi 
fesztivál. 

taps mindig szólt, megköszön
ve és hirdetve a lélek diadalát 
az esetleg gyarló test fölött A 
szereplők izgultak, néha bakiz
tak, de a csaknem kétórás prog
ram után mindenki úgy érezhet
te, hogy igaza lehet Adamecz 
Lászlónak: ezek az emberek és 
jóvoltukból mi is tényleg talál
koztak a CSODÁVAL. Köszö
net érte. 

Zárásként álljon itt a kiállítók 
és a szereplők névsora. 

Kiállítók: Árvái Ilona, Bin¬
der Zoltán, Bódis Károlyné, 
Dénes Lajos Szilveszter, Dö-
börhegyi Éva, Farkas Tiborné, 
Fazekas Sándorné, Holpert Je
nőné, Horváth Kálmánné, Illés 
Sándorné, Jókai Lászlóné, Ki
rályibolya, Kovács-D Györgyi, 
Kovács Sándor, Kovacsics Gi
zella, Kurányi Anikó, Léner Ist
ván, Léner Istvánné, Nagyági 
Antalné, Nagy István, Németh 
Béla, Németh Klára, Rudano-
vics Gyuláné, Szabadosné Zöh-
rerDalma, Szabó Lajosné, Szá
lai Irén, Takács Imre, Vadady 
György. 

A kul túrműsor szereplői 
voltak: Benkö Lilla, Deé Vero-

A falon a bemutatott „alkotások" néhány darabja 

- Elnézve az embereket és az 
alkotásokat, azt kell monda
nunk, hogy nehéz az alap, de 
úgy néz k i , az alkotók a CSO
DÁVAL találkoztak. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
A kiállítás megtekintése után 

feszült várakozás előzte meg a 
kultúrműsort, hiszen a résztve
vők nagy többsége először lé
pett színpadra. A művészi szín
vonal megítélése nem a mi fel
adatunk, de a sokszori és erős 

nika. Farkas János, Holpert 
Béla, Király Ibolya, Kocsis 
Anita, Léner István, Németh 
Árpád, Németh Klára, Pőcze 
András, Somogyi András. Köz
reműködtek továbbá: az 
Ádám Jenő Zeneiskola cselló-
sai, a Kemenesmagasi citeraze-
nekar, a Nagysimonyi Alkohol
mentes Ifjúsági Klub, Polgár 
Béla és zenekara, valamint a 
Sömjénmihályfai kamarakórus. 

Kép és szöveg: Rozmán László 
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Búcsúzás az anyai-jó táj költőjétől 
Nehéz szavakat találni, amikor egy tiszta-

szívű" embertől, költőtől búcsúzni kell. Káldi 
János haJálánaklifremegriasziottminket. Het
venéves volt, váratlanul hunyt el. A szolid, 
kedves ember, a költő, a tanár, a jó barát 
nagyon közel állt a szülőföldhöz, a Kemenes-
háthoz, Kemenesaljához. Szülőföldjét anyai-
jó tájnak nevezte, külön egy gyönyörű" 
versében énekelte meg a Kemenesalját. 

Köszöntelek, édes föld, örök por. 
Átölelem fáid lombját. 
Anyai-jó táj, alkonyodó 
tétova-rajzú hosszú dombhát! 
A lankák lazán lehajolnak, 
futnak haza a satnya erek, 
s itt-ott egy-két fehér mozdonyfüst 
tündérlányhajként száll, tekereg. 

ó , szülőföld, anyácskám, böcsőm, 
ó, elmosódó kis nyárfasor, 
itt zúgsz idegeim csipkéiben, 
a sejtjeimben munkálkodói. 
Elindító rög, tikkadt hajlat, 
fogadd el e hulló éneket, 
s őrizd meg drága emlékedként, 
akkor is, ha én már nem leszek." 

A Kemenesalja cfmií verséből ragadtuk ki 
e vallomássorokat. Megőrizni emlékét a még 
élőknek tisztes kötelessége. Mindig ránk f i 
gyelt, támogatta kulturális törekvéseinket, 
így írta meg a Petőfi ostffyasszonyfai tartóz
kodásának emléket állító verseit. A szülő

földről szólókat kigyújtötte, terveztük ennek 
külön kiadását, mintegy 25-30 versről lévén 
szó. Sajnos súlyos adósságunkról van szó. 
Reméljük, hogy az idő meghozza a kiadás 
lehetőségét 

Tisztelettel hajtjuk meg fejünket, szeretettel 
emlékezve rá lapunk hasábjain. 

Dala József 

A (dió)fák állva halnak meg 
Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy a 

Sághegyen pusztulnak a diófák. Sajnos Balázs 
Rudolf aggodalma nem alaptalan. A termé
szetvédelem szakemberei is felfigyeltek erre a 
jelenségre, amely nem csak a diófákat érinti, 
hanem a Sághegy ökológiai egyensúlyának 
fennmaradását is veszélyezteti. Az alábbiakban 
a diófa kérdéssel kapcsolatban kívánok néhány 
gondolatot közölni, hogy pontoabban megért
sük, miért is pusztulnak a diófák a Sághegyen. 

A Sághegyet valamikor az Ős-Marcal mocsár
vidéke vette körül. Ezekből a lápos, mocsaras 
rétekből és nádasokból a század végére csak ún. 
zárványterületek maradtak. Ezeket a területeket 
a 70-es években megkezdett és a 80-as években 
befejezett meliorációs programok, munkálatok 
megszüntették. A meliorációs munkálatok mes
terséges vízelvezető rendszereket - alagcsŐ, 
árok- és csatornarendszert - hoztak létre, ame
lyek a keletkező talajvíz mielőbbi lefutását 
hivatottak szolgálni. Cél volt a nagyobb tábla
méret kialakítása is, hogy nagyobb teljesítmé
nyű gépekkel, illetve helikopterrel lehessen 
művelni ezeket a területeket. Ezzel egyidejűleg 
eltűntek a mezővédő erdősávok, bokrosok is. 
Ezek a munkálatok - az ún. Marcal-völgyi 
meliorációs program - érzékenyen érintették 
térségünket, egész Kemenesalját 

A munkálatok alkalmával ugyan jelentős te
rületeket foghattak művelés alá a termelőszö
vetkezetek, de ennek - egyéb hatásain kívül -
az lett az eredménye, hogy több helyen is 
felborult a térség hidrológiai egyensúlya. Ez 
történt a Sághegy esetében is. A Sághegyen 
elapadtak a kutak, néhol 12-16 métert is rá 

kellett fúrni az addigi víznyerő szintre. Keme-
neskápolna határában a mindig bő és tiszta vizű 
forrás teljesen elapadt. Ez a kis áttekintés azt 
hiszem minden tudományos magyarázatnál job
ban és közérthetőbben példázza azt a folyama
tot, amely a Sághegy hidrológiai egyensúlyának 
drasztikus megbomlását eredményezte. Ezen túl 
hiányoznak, illetve leépültek azok a területek 
környezetünkben, amelyek (mivel a legnagyobb 
biomasszát képviselik) a legnagyobb tárolt víz 
megfelelő egyensúlyban tartását végezték. Ked-
vezŐÜenül hatottak továbbá a helytelen fafajpo
litikai irányelvek is, amelyek a nem vízigényes 
erdei és feketefenyveseket helyezték előtérbe. 
Ennek eredményeképpen ezek a területek keve
sebb vizet képesek felvenni, tárolni és keringet
ni, ezért a felesleges víz a mesterséges víznyelő 
rendszereken keresztül, illetve párolgás útján 
eltávozik a talajból. 

A Sághegy esetében ez fokozottabban jelentke
zik, mivel egy meliorációs szorítógyűrűben he
lyezkedik cl. A diófák pusztulásának kezdete 
megközelítőleg egybeesik a melioráció hatásainak 
kialakulásával. Ezt a folyamatot egy hosszabb távú 
megfigyelésnek tekinthetjük, mivel évente is tö
kéletesen megfigyelhető a Sághegy vízháztartásá
nak ingadozása. Az aszályos, csapadékban 
általában szegényebb nyári időszak kezdetén a 
hegy felülről lefelé haladó irányban kezd el 
száradni, sárgulni. A fás szárú növények elszára-
dásának, pusztulásának mértéke a hegy tetején a 
legnagyobb, míg a hegy alján a legkisebb mértékű. 

A diófákkal kapcsolatosan még néhány gon
dolatot. A dió hazánkban éri el elterjedésének 
északi határát. Szereli az üde termőhelyet, azon

ban a pangó vizet nem bírja. Nem kedveli a 
szélsőséges klimatikus viszonyokat sem. Sajnos 
Földünk lclimatikus viszonyai az utóbbi évtize
dekben erősen megváltoztak, megnőttek a szél
sőségek közötti különbségek is. A Sághegy' 
mikroklímája egyébként is jelentősen eltér a 
környező területekétől, így itt ez a hatás erŐseb¬
ben jelentkezik. A dió nem szereti a szárazságot 
és az erős (száraz) hideget. Ez az utóbbi 10 
évben fokozottabban jelentkezett a Sághegyen. 
Ha a fentiekben leírt hatásokat összességében 
vizsgáljuk, akkor arra a megállapításra kell 
jutnunk, hogy mindazon élőlények, amelyek 
érzékenyek ezekre a hatásokra, képtelenek elvi
selni a huzamosabb terhelést ezért kipusztulnak 
és eltűnnek addig egyébként megfelelő élőhe
lyeikről, arról nem is beszélve, hogy kevésbé 
ellenállóbbak a környezeti ártalmakkal és beteg
ségekkel szemben. Az addig elviselhetőnek 
tartott tűrésszintek a legyengült szervezetre ká
ros vagy pusztulást okozó szintet jelentenek. Ez 
a tétel minden élőlényre igaz. 

Tulajdonképpen ez történt a sághegyi diófákkal 
kapcsolatban is. Az is igaz, hogy nem minden 
diófa helyére került új ültetés. Ma a Sághegy diófa 
állományának nagyobb része az öregebb korosz
tályból kerül ki. Mellesleg nem kedvezett a hazai 
dió sorsának a diófa jó világpiaci ára, és a helyben, 
készpénzben fizetett felvásárlási díj sem, ami a 
pusztulástól függetíenül sok egészséges fának is 
megpecsételte a sorsát. 

Ezek után a legkevesebb, amit tehetünk: ültes
sünk minél több diófát, hogy unokáink is láthas
sák, valaha milyen kultusza volt a Sághegyen a 
diónak. Mert igaza van a levélhez kommentárt 
fűző D. J.-nek: Eleink idejében valamire való 
pince nem létezhetett diófa nélkül 

Mihók András 
természetvédelmi fdügyelff 
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l Kulturális programok 
Á D Á M J E N Ő Z E N E I S K O L A 
December 8., vasárnap de. 10 órakor a 25 éves jubileumát ünneplő L I S Z T 

F E R E N C V E G Y E S K A R közreműködése a 10 órás nagymisén a római ka
tolikus templomban. 

December 13., péntek de, 9 órakor Ádám Jenő népdaléneklési és furu
lyaverseny a zeneiskola kamaratermében. Közreműködnek Vas megye álta
lános iskolai és zeneiskolai tanulói. 

December 14., szombat du. 6 órakor a Liszt Ferenc Vegyeskar koncertje 
az Ipari Szakmunkásképző Intézet aulájában. Vezényel: Sülé Ferenc, zongorán 

I kísér Bejed Károlyné. 
December 19., csütörtök du. 6 órakor hangszeres szólisták karácsonyi hang

versenye a zeneiskola kamaratermében. 
December 20., péntek du. 5 órakor karácsonyi koncert a Kemenesaljái 

Művelődési Központ színháztermében. Közreműködnek: a zeneiskola vonós-
és fúvőszenekara, valamint a zeneóvodások és előképzősök. 

December 21., szombat du. 5 órakor az általános iskolai kórusok karácsonyi 
hangversenye az evangélikus templomban. 

K E M E N E S A L J Á I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T 
December 7H szombat de. 9-tól 12 óráig lelki tanácsadó szolgálat 
December 12., csütörtök de. 10 órakor és du. 2 órakor a Budapesti K a 

maraszínház bemutatója: HAMUPIPŐKE - kétrészes mesejáték az óvodás 
és általános iskolás gyerekeknek. 

December 13., péntek este 6 órakor. Tréning alsóban a felső tízezer címmel 
iz ATLÉTA TRIÓ kabaréműsora. 

December 14. és 2U szombat este 7 órától: D I S C O 
V Á R O S I K Ö N Y V T Á R 
December 5., csütörtök este 6 órakor a helytörténeti munkaközösség ren

dezvénye: Mit jelent nekem Széchenyi címmel Horváth Lajos nyugalmazott 
• 'azgató előadása. 

December 9., hétfő du. 5 órakor a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 
szervezésében dr. B A R S I ERNŐ győri népzenekutató előadása a magyar nép
zenéről. 

December 19., csütörtök este 6 órakor a helytörténeti munkaközösség prog
ramja: A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások. Előadó: Nádasdy 

Egyházi hírek 
R Ó M A I K A T O L I K U S E G Y H Á Z 
Adventben minden reggel 6 Órakor hajnali szentmise. 
December 24. du. fél 3 órakor az óvodások Jézuska-várása, du. 5 órakor 

a ninisztránsok Jézuska-várása. 
December 29., vasárnap délután: az ifjúság karácsonyi színdarabjának be

ír itatója. 
R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z 
A református gyülekezetben november 24-én Svájcról hallottak képekkel 

v ű'tett előadást a jelenlévők, melyet a lelkipásztor tartott. A lelkipásztorné 
a deti svájci dalok német és francia nyelvű éneklésével tette színesebbé az 
e 6adást Az előadás után szeretetvendégség keretében voltak együtt a gyü
lekezet tagjai és a vendégek. 

A karácsonyi, szilveszteri és újévi istentiszteleti alkalmak a szokott rend 
; zerint lesznek. 

KEK-hírek 
A celldömölki rendőrkapitányság novemberben 31 esetben rendelt el nyo

mozást. Ezek közül emelünk ki néhányat. Van olyan eset is, ahol a bűntény 
furcsasága miatt kívánkozik ide az elkövetett bűncselekmény. 

Október 31-ére virradóra ismeretlen tettesek behatoltak a celldömölki 
MÉH-telep irodahelyiségébe, ahol a lemezszekrényben lévő kazettából 18 
ezer forintot eltulajdonítottak, s a rongálással mintegy tízezer forint kárt okoz
tak. Az ügyben a nyomozás folyamatban van. 

Szintén október 31-ére virradóra ismeretlen tettesek behatoltak a Vasvári 
Pál úti bölcsődébe, ahol kutatást, forgatást végeztek, majd ennek eredménye
ként 25 Forint (!) készpénzt tulajdonítottak eL A nyomozás folyamatban van. 

Egy jánosházi lakos tett feljelentést falubelije ellen, aki élettársa kezéből 
elvette annak nyugdíját, és elszaladt vele. A sértett kára 28 400 forint A 
vizsgálat folyamatban van. 

November 18-ára virradóra ismeretlen tettesek a Sárvári Állami Gazdaság 
csöngei sertéstelepéről eltulajdonítottak egy hízósertést mintegy tízezer forint 
értékben. Az elkövetőket a rendőrség felderítette, a vizsgálat folyamatban 
van. 

November 21-ére virradóra ismeretlen tettes egy szőlőszántó ekét lopott 
el az egyházashetyei tsz-ből. A z elkövetőt a rendőrség megtalálta, ellene a 
vizsgálat folyamatban van. 

Az utóbbi időben sajnálatos módon elszaporodtak a kerékpáriopások és a 
gépkocsifeltörések. Megtudhattuk a rendőrségtől azt is, hogy Jánosháza te
rületén ismeretlen tettesek sorozatban követnek el betöréseket Mind a lopások, 
mind a betörések ügyében folyamatosak a vizsgálatok, melyek remélhetőleg 
eredményre is vezetnek. 

A bevezetésben furcsa eseteket emlegettem. Nos, azt hiszem, elég furcsa 
a bölcsődei betörés. Nehezen fér a fejembe, hogy az elkövetők miért válasz
tanak ki egy ilyen intézményt amikor köztudott, hogy bölcsődék, óvodák és 
iskolák nem a pénzt, hanem sokkal inkább az ismereteket halmozzák egy
másra, s azt sem szekrényben, hanem az apróságok és a nagyobb nebulók 
fejében. Szóval, Betörő Urak! Ha olvassák ezeket a sorokat gondoljanak 
bele, tényleg nem érdemes. 

Aztán itt van a csöngei disznólopás. E z is egyedinek számít bár arra is 
érdemes lesz a tulajdonosoknak figyelni, hogy miként zárják a húsfUstölőket 
hiszen aki képes egy egész disznó ellopására, az bizonyára a készterméket 
sem veti meg. 

R L 

Elismerő sorokat 
írt szerkesztőségünkbe a 
celldömölki MÁV Utasellá
tó Étteremről Farkas Béla 
kaposvári olvasónk. Közli, 
hogy gyakran megfordul a 
Kemenesalján, útjai során 
rendszeresen betér az utas

ellátóba, ahol mindig udva
rias, előzékeny a kiszol
gálás, kitűnő a konyha, íz
letesek és bőségesek az 
ételek. Szívesen adjuk 
közre az elismerő sza
vakat. 

CELLDÖMÖLK 

Születés: Jónás Attila József 
éJ Németh Rita fia: Gábor, 
Kondor Zsolt és Budai Berna
dett Szilvia leánya: Evelin Szil
via, Szomorkovics Róbert Imre 
é j Tungli Erzsébet leánya: Ale
xandra, Svendor Tibor József 
é s Péntek Anikó fia: András, 
Nagy Sándor József és Tóth 
Andrea Márta fia: Roland, Ta
nai József és Kolonics Andrea 
fia: Sándor. 

Házasságkötés: Németh Ist
ván József és Csókás Éva, Her-
bath Csaba Ferenc és Tüske 
Csilla. 

Halálozás: Egyed Jánosné 
Németh Rozália, Németh Lász
ló, Csiszár József, Sebestyén 

Anyakönyvi hírek 
Gyuláné Mihályka Jozefa, Bo
kányi Dénes, Kovács István, 
Szűcs Miklósné Bódis Amália, 
Kiss István, Horváth József, 
Iván Imre, Borsodi Sándorné 
Pap Ilona, Máté László. 

JÁNOSHÁZA 

Születés: Dömötör Attila és 
Farkas Melinda leánya: Dani
ella, Kolompár Mihály és Dö
mötör Hajnalka fia: Renátó, 
Vass József László és Fülöp 
Terézia leánya: Ramóna Gréta, 
Horváth József és Lakatos Má
ria leánya: Antónia, Hartai 
László és Balan Dominika fia: 
Martin, Horváth Ferenc József 

és Varga Terézia leánya: Esz
ter. 

Halálozás: Pék Józsefné Né
meth Rozália, Molnár Lajos. 

BOBA 

Születés: Sebestyén Csongor 
Béla és Szabó Éva fia: Martin. 

NEMESKOCS 

Születés: Berki Attila és Ba
konyi Magdolna leánya: Mag
dolna. 

EGYHÁZASHETYE 

Születés: Kozlovszky Imre 
és Gőzsy Edit fia: Gábor, Fülöp 

László és Vargyai Éva fia: Dá
niel. 

Halálozás: Varga Lászlóné 
Markos Sarolta. 

KÖCSK 

Születés: Vajda Ferenc és 
Pécz Irén leánya: Klaudia. 

Halálozás: Végh Lászlóné 
Nagy Laura. 

NAGYSIMONYI 

Halálozás: Sásdi Lajosné 
Varga Irén. 

T O K O R C S 

Születés: Tar Sándor és 
Maár Judit fiai: Benjámin és 
Dániel. 
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^ SPORT <o> eredmények - események <0» SPORT <§> 

| r ^Kézilabdában veretlenül első az utánpótlás 
A Vas megyei L osztályú bajnokságban a CVMSE-CELLKOLOR 

tartalékcsapata az Orlay DSK 44:20 arányú legyőzésével vereüenül 
fejezte be az első helyen az őszi szezont A fiatal erőkből álló csapatban 
sok tehetség bontogatja szárnyait, akik a közeljövőben már helyet 
követelhetnek maguknak az első csapatban is. Mindenesetre nem csak 
a csapat tagjait, de a szurkolókat is öröm töltheti el a kitűnő eredmény 
felett. Kevés NB Il-es csapat dicsekedhet olyan utánpótlással, mint a 
celldömölki. A csapatból néhányan már a közeljövőben erősségei 
lehetnek az első számú gárdának, néhány év múlva pedig szerepük kell 
hogy legyen az előrelépésben. 

NB n. férfi DNy-i csoport 
őszi végeredménye 

1. Székesfehrévári M Á V Előre 13 12 - 1 348-289 24 
2. Keszthelyi Spartacus 13 11 - 2 328-283 22 
3. Szigetvári S E 13 8 2 3 316-287 18 
4. Siklósi Pelikán S E 13 8 2 3 357-306 18 
5. C V M S E - C E L L K O L O R 13 6 2 5 323-308 14 
6. Mecseknádasd 13 6 1 6 372-333 13 
7. Segesd 13 5 3 5 301-301 13 
8. Szhelyi Tanárképzfl 13 5 2 6 300-300 12 
9. Csurgó 13 4 4 5 322-333 12 

10. P E A C 13 5 1 7 314-329 11 
11 .Szentgotthárdi ÁFÉSZ 13 3 4 6 323-352 10 
12. Simontomyai B T C 13 3 2 8 274-314 8 
B.Zalaszentgrót 13 3 1 7 305-331 7 
14. Zalaegerszegi Dózsa 13 - - 13 261-376 0 

A C V M S E utánpótlás kézilabdacsapata, amely a tabella élén áll. 

A Vas megyei férfi I . o. bajnokság 
őszi végeredménye 

1. C V M S E - C E L L K O L O R I I . 10 10 - - 324-176 
2. Sz. Tanárképző II . 10 8 - 2 346-221 
3. Szentgotthárd iíj. 10 5 1 4 277-244 
4. Vasvár 10 3 1 6 215-271 
5. Sz. Tanárképző ifj. 10 2 - i W 212-322 
6. Sz. Oriay D S K 10 1 - 9 228-368 

20 
16 
11 
7, 
4 
2 

ASZTALITENISZ 
Az asztalitenisz NB JH-ban az utolsó fordulóban 

Celldömölkön a CVMSE-Peremarton rangadó dönt az 
őszi bajnoki címről. Jó szereplést, sőt, dobogós helye
zést vártunk asztaliteniszezőínktől azidei bajnokságban. 
Eddig nem csalódtunk szereplésükben. Legutóbb Keszt
helyről is győztesen tértek haza. Győzelmük értékét 
növelte, hogy legeredményesebb játékosuk. Botfa Tibor 
nélkül sikerült I0-8-as győzelmüket elérniük. A keszt
helyi mérkőzést a Fehér-Tarr páros sikere vezette be, 
melyet egyéniben követen Fehér (4), Máthé (2), Tan -

(2) és Balázs (1) győzelme. 
A CVMSE-Peremarton rangadó érdekessége, hogy 

az elmúlt bajnokságban mindkét csapat a kiesés ellen 
küzdött. A bajnokság szünetében a csapatok jól erő
sítettek és kitűnő eredményeiknek köszönhetik, hogy 
december 14-én délelőtt 11 órakor az első helyezésért 
mérkőzhetnek meg egymás ellen. 

Bizonyára sokan látogatnak el a Gáyer Ált- Isk. 
tornatermében rendezendő mérkőzésre, hogy győzelem
re biztassák a celldömölki csapatot. Amennyiben Botfa 
- aki sorkatonai szolgálatát tölti - a csapat rendelkezé
sére tud állni, akkor biztos győzelmet, ha nem, akkor 
szoros küzdelmet, de ez esetben is hazai győzelmet 
várunk. Győzelem esetén az óhajtou NB II is közelebb 
kerülhet. Mindenesetre a CVMSE asztali teniszezői 
nagy becsvággyal készülnek a rangadóra. 

labdarúgók veretlenül szerepeltek a diákolimpia me
gyei selejtezőkön. Eredmények: 

- Diákolimpia, IV . korcsoport, fiú kézilabda: 
Celldömölki 410. Sz. ISZI-Kőszegi Jurisits Gimn. 

31-22. Kőszegi Jurisits Gimn.--Celldömölki 410. Sz. 
ISZI 20-23. Kőszegi Mezőgazd-Celldömölki 410. 
Sz. ISZI 17-23. Celldömölki 410. Sz, ISZI-Kőszegi 
MezŐgazd. 36-19. 

- Diákolimpia, V. korcsoport, fiú kézitabda: 
Celldömölki 410. Sz. ISZI-Szhelyi Savaria 25-18. 

Szhelyi Savaria-Celldömölki 410. Sz, ISZI 16-19. 
- Diákolimpia, IV. korcsoport, leány kézilabda: 
Celldömölki 410. Sz. ISZI-Kőszegi Jurisits 13-17. 

Csepreg-Celldomölki 410. Sz. ISZI 22-18. Celldö
mölki 410. Sz. ISZI-Sárvári Tinódi 13-16. 

- Labdarúgás, V. korcsoport: 
Celldömölki 410. Sz. ISZI-Szhelyi Savaria 4-1. 

Szhelyi Savaria-Celldömölki 410. Sz, ISZI 0-1. 
Az iskola diáksportköre Tamás Gábor testnevelő 

irányításával kitűnően használja ki a sportcsarnok adta 
lehetőséget A fiú kézilabdázóknak minden esélyük 
megvan ahhoz, hogy a decemberi megyei döntőn 
eredményeikkel tovább növeljék az intézet hímevét. 

lódjanak. Jelenleg csak a fiú kézilabdázók és a labda
rúgók utaztatását biztosította az egyesület. Minden
esetre a versenysport utánpóüásnevelése szem
pontjából megnyugtatóbb lenne a teljes kötődés. 

- Hét csapat nevezett a városi teremlabdarúgó-! 
bajnokságba, melynek első fordulójára november 30 
án került sor. A további játéknapok: december 7-eJ 
14-e és 21-e, valamint január 1 l-e és 18-a a sport
csarnokban. A mérkőzések 8 órától 13 óráig nonstop 
rendszerben folynak. 

- A TJJ. Szilveszteri Kupa parkettfoci gálára decem
ber 27-én, 28-án és 30-án kerül sora sportcsarnokban: 
Nevezési határidő: december 15. 

- Az alapfokú általános iskolai diáksport rendez1 

vények időrendje: 
-január 25-én 9.00-12.00 óráig teremadétika, 
- február l-jén 8.00-15.00 óráig L-H. kcs. terem 

foci, 
- február 8-án 8.30-15.00 óráig HL kcs. teremfoci 
- február 15-én 8.00-15.00 óráig ll.-m. kcs. kézi

labda. 
A rendezvények helye: sportcsarnok. 
- Az MLSZ elhalasztotta a Magyar Kupa novembe 

26-ára tervezett sorsolását. Indok: meg kell várni 
december 8-ai világbajnoki selejtezők sorsolását! 

SPORTRÓL 
RÖVIDEN 

0 

DIÁKSPORT 
Amíg a gimnáziumban az atlétika, addig a szak

munkásképzőben több labdajáték élvez elsőbbséget a 
diáksportkör tevékenységében. A fiú kézilabdázók és 

- A női kézilabdacsapat újjászervezését vette terv
be a CVMSE. Amennyiben megfelelő anyagi támo
gatást kap, akkor már a tavaszi szezonban versenyen 
kívül indulhatnak a lányok a megyei bajnokságban. 

- Szintén támogatás függvénye, hogy az Eötvös 
DSE fiú és leány, valamint labdarúgó sportcsoportjai 
teljes egészében a C V M S E szakosztályaihoz kapcso-
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