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A hűségesekre s hősökre, és a mártírokra 
való emlékezésre szüksége van minden nem
zedéknek. Ez mindenkor érvényes a nemzet 
életében. Lejáróban lévő, megszédült, tán
torgó évszázadunk utolsó évtizedében élő, 
kishitű magyaroknak - nekünk - bőven ki
jutott az elmúlt időszakban az ilyesfajta 
emlékezésekből. A magyar márciusok és ok
tóberek dátumai, évszázadok történelmi 
romlásai és új életre kelései teszik ezt egyre 
időszerűbbé. Hányszor vált valóra édes ha
zánk történetében a sokszoros túlerővel ha
zánkba Özönlött orosz cári hadsereg tábor
nokának, Paskievicsnek a jelentése minden 
oroszok atyuskájához: A legyőzött Magyar
ország felséged lábai előtt hever! Az ilyes
fajta győzelmi jelentés akkor is igaz volt, ha 
és amikor az a bizonyos felség egy tatár 
kán, egy török szultán, egy téveszméktől 
befolyásolt humanista francia miniszterel
nök, egy politikai kontár amerikai elnök, 
egy emberszint alatti fiihrer, vagy egy szinte 
kozmikus magasságokba nöttetett genera
lisszimusz, avagy e tőből kisarjadt vadhaj
tás volt. 

Ámde a legyőzött mind ez ideig mindenkor 
feltápászkodott, kikecmergett és talpra állott 
a mindenkori felségek lábai alóli Él és van 
jövője ennek a nemzetnek. Mégis, egy dolgot 
halálosan komolyan kell vennie: saját lábán 

Üzen 
1848 márciusa 

csak akkor lesz képes megállni, majd áldoza
tokkal teljes, küzdelmes, de győzelmes menet
ben előre haladni, ha komolyan veszi és meg
valósítja azt az életformát, amelyet kemény, 
hősi újrakezdésekben ősei példaként nyújta
nak. Nem a puszta anyagi lét a legnagyobb 
érték, hanem az életünk, mely eszkőz arra, 
hogy ne farkasai, hanem barátai, társai le
gyünk egymásnak. 

A tanulság levonásához vegyük segítségül 
a Budapesten 1848. május 19-én megjelent 
kiáltvány néhány szívre ható sorát: „POLGÁ
ROK! Európai események segítették elő ha
zánkban is az egész nemzet rég óhajtott sza
badságának létrehozását: de az egész nemzet 
egyesült ereje s osztatlan közremunkálása 
szükséges arra, hogy az európai mozgalmak
nak sokféle irányban zavargó rohama veszély
be ne döntse hazánkat s nemzetünket, és an
nak kivívott szabadságát. Mi erőnk s tehetsé
günk szerint teljesítendjük a reánk bízott kö
telességet, de hogy nehéz feladásunkban eljár
hassunk, a nemzet buzgó és erélyes támoga
tására van szükségünk. ... minden egyes pol

gárnak szent kötelessége, mindent elkövetni, 
hogy a hazái fenyegethető veszélyek megelőz-
tessenek. A hazának szent nevében szólítjuk fel 
tehát a honnak minden polgárát, legyenek 
erősek és álhatatosak a hon és szabadság 
iránti szeretetben ... legyenek egyetértők s 
mellőzve minden viszálkodást, mi erőnket 
megtörhetné, egy célra egyesülve munkálkod
janak a haza megmentésén." 

Lélekből fakadó, mának is szóló súlyos 
üzenet ez. És akik aláírták, a nemzet jövő
jéért égő szívvel: gróf Batthyány Lajos, 
Deák Ferencz, Klauzál Gábor, gróf Szé
chenyi István, Szemere Bertalan, B. Eötvös 
József. Micsoda nevek! Másfél évszázad tá
volából is, megrendülve hallom figyelmezte
tő, intő, óvó jós szavaikat és szeretném 
minden magyar fülbe belekiáltani: a parla
mentben szószátyárkodók, a mindig csak 
követelök, de áldozni nem akarók, az álno
kul uszítók, a csüggedést szuggerálók, a 
simulékonyak vegyék szívükre, tegyék lelki
ismeretük mérlegére a mával félelmetesen 
összecsengő üzenetet! 

Minden magyarnak szól 1848 márciusá
nak üzenete: JÓZANOK LEGYETEK! ŐR
ZÖK VIGYÁZZATOK A STRÁZSÁN! 

Nádasdy Lajos 

Ára van a víznek, mégha zavaros is 
Beszélgetés Vida Leventével, a celldömölki üzemmérnökség vezetőjével 

A víz az ÉLET. Nem hiszem, 
hogy bárkinek is kétségei len
nének a fenti állítás igazáról. 
Még sokan emlékezünk gyer
mekkorunk kerekes kútjaira, 
hogy milyen jó volt a vödörből 
meríteni egy pohár vizet. Aztán 
megváltozott a világ, megszok
tuk, hogy a víznek ára van, 
egyre magasabb ára. A legutób
bi áremelés kapcsán kerestük 
fel Vlda Leventét, a helyi víz
mii vezetőjét. 

Két kérdés is megfogalmazó
dott bennem az 50 forint/m3 

összegű víz- és csatornadíj isme
retében. Miért ilyen sok és miért 
csak ennyi? Hogy jött ki ez az 
ár, amikor tudom, hogy vannak 
városok és falvak, ahol ez sokkal 
több? 

- Először néhány adatot mon
danék összehasonlítás végett. 
Pécsen 55 forintba kerül 1 köb
méter víz, és 19 forint a csator

nadíj. Siófokon 65,80 a csatorna, 
41,20 a víz. Nálunk 32 forint 70 
fillérbe kerül a víz köbmétere, a 
csatornadíj pedig 17 forint 30 
fillér. így jön ki 50 forintra 
együttesen. Hogy néhány ol
csóbb helyet is említsek, elmon
dom, hogy Debrecenben 27,80 a 
víz és 10,60 a csatorna, Kiskun
halason pedig 24,50 forint a víz
nek köbmétere. 

- Nézve a költségeket megál
lapítható, hogy Celldömölk az 
„olcsóság" szempontjából az or
szágos lista első negyedében ta
lálható. Természetesen ahogy az 
országos listán van szóródás, 
ugyanúgy megvan ez a megyén 
belül is, sőt a mi üzemmérnöksé
günknél is. Hogy miből állnak 
össze a költségek? Sorolom téte
lesen. Azonnal számolnunk kell 
1 kilowattóra villamos energiát. 
A központi keretbe fizetünk víz
készlet-használati díjat minden 

értékesített köbméter víz után. 
Fedezni kell a dolgozók fizeté
sét, ki kell gazdálkodni a veszte
ségeket (csőtörés, hálózatmosa
tás), és a megyei központ is von 
el pénzt, mivel ők végzik gépe
ink és berendezéseink javítását, 
ami helyben nem oldható meg. 

- Mi a helyzet a csatornadíj
jal? 

- A költségoldala ugyanez. 
Benne van az átemelők működ
tetésének költsége, a javítás, a 
karbantartás. A telepről szállít
tatjuk el az iszapot, áprilistól ok
tóberig napi 24 órában fertőtlení
teni kell, s benne van a milliós 
bírság is - sajnos. 

- Várható-e, hogy az újonnan 
keletkezett többletbevételből ke
rül pénz egy új szennyvíztisztító 
rendszer építésére? 

- Ebből nem kerül rá. Most 
még a jelenlegire bővítenék és 
kötnek rá. Szerintem nincs arra 

lehetősége a városnak, hogy egy 
komoly tisztítót tudjon építeni. 

- Lesz az év során újabb eme
lés? 

- Szerintem nem. 
- Váltsunk témát. Sokak 

bosszúságára gyakran zavaros a 
víz, ihatatlan, s ha valakinek ép
pen mosnia kell, azt sem teheti. 
Mi ennek az oka? 

- Kettő is van. Az egyik az, 
hogy a 4. számú kút vize a leg-
vasasabb. Ha többet termel, ak
kor a hálózatba is több kerül. 
Különös gondot okoz az is, hogy 
sok helyen vannak acélcsövek, 
amelyeknek a keresztmetszete 
sem ideális, s ezek most érték el 
azt a kort, hogy kezdenek kilyu
kadni. A hálózat építésekor nem
csak a megfelelő átmérőjű csö
vekkel, de a tolózárakkal is taka
rékoskodtak, így csőtörés esetén 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Tudósítás a képviselő-testületi ülésekről 
Celldömölk Város önkormányzatának február 5-i ülésén az 1992. 

évi pénzügyi terv koncepcióját vitatták meg a képviselők. Az előter
jesztés a vállalkozásjellegű" bevételeknél óvatos tervezést ajánlott A 
felmerült fejlesztési-felújítási igények a bizottsági tárgyalások után 
még mindig közel 10 millió forinttal meghaladták a lehetőségeket. 
Az alábbi követelmények hangsúlyozásával bocsátották vitára a 
tervezetet: 

- a szerződésileg érvényes kötelezettségek teljesítése elsődleges, 
- kiemelten kell kezelni a közművesítést és a telefonhelyzet 

javítását, 
- komolyan kell foglalkozni az uszoda kérdéskörével, 
- ki kell alakítani az intézmények végleges elhelyezésének kon

cepcióját, s ezzel meg kell szüntetni a feleslegessé váló építkezéseket 

„Fogyókúrás" költségvetés 
A 452 milliós bevételi oldal és a 389 milliós működési kiadások 

után 63 millió forint sorsáról kellett dönteni. Illetve - mint Kustos 
Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondta - a konkrét kötelezettsé
gek miatt (hiteltörlesztés, tartalék stb.) alig 35 millió forint (az 
összköltségvetés 7,7 százaléka) állt rendelkezésre többletfeladatok 
megoldásara. Varga László Csaba alpolgármester bejelentette, hogy 
az alsósági részönkormányzat ragaszkodik az összeg lakosságszám 
arányában történő megosztásához. Farkas Zoltán ezzel egyetértve 
utalt azokra az évekre, amikor a szakmunkásképző és a sági iskola 
építésére „csoportosították át" az izsákfai pénzeket, s volt olyan 
esztendő, hogy szinte egyetlen fillért sem kaptak. Gyors számolás 
után kiderült: Alsóságot 7,5 millió forint, Izsákfát 1,5 millió forint 
illeti meg, a celtieknek 25 millió marad. 

Baranyai Attlláné dr. jegyzőnő elmondta, hogy a költségvetés 
kidolgozásakor már eleve a Szervezeti és Működési Szabályzat 
szellemében jártak el, tehát létszámarányos normatívák alapján állí
tották össze a koncepciót. Szerinte abban a kérdésben kell dönteni, 
hogy nagyobb beruházásra fordítsák-e a rendelkezésre álló pénzt (pl. 
uszoda), vagy a felmerült kisebb igények kapjanak elsőbbséget 

Következő ülésüket február 26-án tartották a képviselők meglepő
en sok érdeklődő, „telt ház" előtt. Napirend előtt a 700 milliós 
vagyonnal rendelkező MLKON K f t mérnöki iroda képviselője vázol
ta területfejlesztési elképzeléseiket Terveik között szerepel olyan 

20-25 ezer ágyas fürdőközpont kiépítése, amely köré egy komplett 
balneológiai tudományos park telepíthető. E program keretei között, 
de attól függetlenül is megvalósíthatónak tartják termál hotel építését 
Celldömölkön, amelynél a befektetők 12 éves megtérülési idővel 
számolnak. 

Ezután került sor az érdekegyeztető kárpótlási fórum megválasz
tására külön a Sághegyalja és a kemenesszentmártoni Úttörő Terme
lőszövetkezet vonatkozásában. Mivel mindkét helyre csupán l - l 
kárpótlásra váró érintett volt jelen (pontosabban jelentkezett), meg
választották a törvény által előírt számú képviselőket a fórumokba, 
amelyek majd a tsz-ek delegáltjaival válnak teljessé. 

Telefonetíka: ki, miből, mennyiért? 
Makkos István polgármester a két ülés közötti eseményekről 

szólva elmondta, hogy a RABACOM Rt közgyűlést tartott A 
határozat szerint a lakossági pénzeket összegyűjtik (kb. 250-300 
millió forint), s a várhatóan áprilisban megszülető távközlési törvény 
után fogják felhasználni. Varga László Csaba aggályait hangoztatta: 
a társaság még nincs bejegyezve és az egész telefonfejlesztés fővál
lalkozója a Műszertechnika Rt., tehát végső soron ők döntenek 
minden lényeges kérdésben. Ő nem adja a nevét ahhoz, hogy 
egyetlen fillért is beszedjenek a lakosságtól addig, amíg nincs pon
tosan kidolgozva a pénz felhasználása. Hangsúlyozta, hogy nem a 
telefonfejlesztés ellen, hanem a szükséges garanciák érdekében fo
galmazta meg véleményét Makkos István szerint a lakosoknak 
egyénenként kell eldönteniük, hogy befizetik-e a pénzt A számlán 
lévő összeg ugyanakkor hitelfedezetként szolgálhat. Horváth And
rás úgy vélekedett, hogy mindkét álláspontban sok igazság van, és 
a kényes kérdések miatt figyelni kell a lakosság alapos, részletekbe 
menő tájékoztatására. 

Baranyai Attlláné dr. tudomása szerint az r t bejegyzése csupán 
formai okokból nem történt meg, ugyanis néhány önkormányzati 
testület még nem küldte el határozatát a már megszavazott önkor
mányzati hányad átutalásáról. K i , miből, mennyiért? - ezek az 
alapkérdések a hálózattal kapcsolatban. A lakossági befizetések kü
lön számlán, tartós betétként kezelve maradnak a problémák tisztá
zásáig, illetve kamatokkal együtt visszatérítésre kerülnek 1993. de
cember 31-ig, ha az r t nem teljesíti kötelezettségeit 

A költségvetési vita elején elhangzott, hogy a városrészenkénti 
közmeghallgatásokon nagy hangsúlyt kapott a szociális elemek erő
sítése. Varga László Csaba javaslatára elfogadták, hogy az ingat
laneladásból származó jövedelmekből vállalkozásfejlesztési alapot 
képeznek. Németh Béla a pedagógusok saját erőből történő bérfej
lesztését hiányolta, szembeállítva a Polgármesteri Hivatalnak e célra 
juttatott 500 ezer forinttal, és túlzottnak találta az 1 millió forintos 
egyházi támogatást is. A testület elfogadta Celldömölk 1992. évi 
költségvetését 

Finn út: vámmentes szennyvíztisztító? 
Varga Gábor, a Vízrendezési Társulat igazgatója tájékoztatta a 

képviselőket arról, hogy a külföldi környezetvédelmi célú hitelek 
közül a finneké a legkedvezőbb, s a minisztérium 60 százalékos 
támogatása e megoldási módozatra is érvényes. A területre sikerült 
1 milliárd forintos bankgaranciát szerezni. A finn szennyvíztisztító 
energiatakarékos, kiváló vízminőséget biztosít, továbbá nem mellé
kes, hogy a két állam közötti vámmentesség, 12 százalékos megta
karítástjelent. A beruházás finanszírozásához mindössze 15 százalék 
saját erő (kb. 22 millió forint) szükséges. Márciusi döntés esetén már 
1993 augusztusáig beüzemelésre kerülhet a szennyvíztisztító. 

A vágóhíd hasznosítására beérkezett pályázatok közül Csótár 
Csaba a kényszervágások folytatása mellett 4 személy foglalkozta
tásával tőkehús előállítását is tervezi profilbővítés révén. Az önkor
mányzat intézményeit a mindenkori bolti árnál 15 százalékkal ol
csóbban látná el. Bérleti díj ajánlata: 1600 Ftfn7 év. Bokányi Jenő 
csak kényszervágást kívánna folytatni. A rezsiköltségen felül havi 
5-6000 forintot kínált bérleti díjként. 

A városüzemeltetési bizottság a szakhatósági vélemény alapján, az 
állat- és közegészségügyi feltételeket figyelembe véve Bokányi JenŐ 
pályázatát támogatta. Ennek ellenére az ülésen a képviselők vállal
kozásbarát alapon mérlegeltek. Mivel a kockázatot a vállalkozó viseli 
és tevékenysége folyamatos szakhatósági ellenőrzés alatt fog állni, 
Csótár Csaba pályázatát fogadták el. 

Németh Tibor 

Rövid hangulatjelentés 
egy képviselői fogadóóráról 
(Meggyeskovácsi, Vas megye, 1992. január 30.) 
Meggyeskovácsi - 8 km-re Sárvártól (a „várostól", közel Euró

pához kb. 30 km, nemzetközi főútvonalak, thermál kristály, 90%-ban 
kihasznált gyógy szálloda - egyedül Magyarországon -, rengeteg 
lehetőség - nem biztos, hogy mind kihasználva.) 

Hideg téli este — koromsötét falu - még mindig nagyon kevés 
„világítótest". 

Szorgalmas önkormányzat - nemrég még együtt Ikervárral (Iker
vár: 2000 lakos - csodálatos Sportcsarnok, az avatáson Ikervár-
Parlament focimeccsen sajnos két gólos vereség. - A szétválás után 
semmi harag - egymás természetes segítése, anyagi, de talán ami 
annál több együttműködési készség). 

Büszke polgármester - jogosan. Nincs itt semmi siránkozás, 
mutogatás a kormányra és Parlamentre. Tervezés (nem 5 éves.'). 
Elképzelhetetlen, ma még talán magasnak tünö mérce. Csak így lehet 
és szabad, és hiszem, hogy megfogják oldani (Segítsünk!) 

Egyszerű., patika tisztaságú óvodai konyha, illetve étterem, ahol 
beszélgetünk, vitatkozunk. Természetesen szinte semmiben nem ér
tünk egyet. 

Kati, Mari, Piroska néni csodálatos kellemes töpörtyűs pogácsája 
(meleg rumos teával). Mindenki jobbat akar, kisgazda, ellenzéki. 

Szövetkezeti törvény - Torgyán doktor - SZDSZ - költségvetés -
igazságtétel (senki nem elégedett) TV, rádió - sajtó - Vas Népe. 

1992. január 30., 19 óra, csütörtök. Hisz ez plenáris ülés?! Szabad 
György vagyok? Nem! „ Csak" demokrácia van Meggyeskovácsiban. 
Szép este volt. Köszönöm. 

Dr. Gömbös Ferenc 
Vas megye 4. sz. v. k. 
Celldömölk-Sárvár 
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A polgármesteri hivatal - átszervezés után (2. rész) 
Folytatjuk az előző számunkban megkez

dett beszélgetést a város jegyzőjével a pol
gármesteri hivatal egységes szervezetének 
kialakításáról, illetőleg a hivatalhoz tartozó 
intézmények átszervezéséről. 

- A képviselő-testület decemberi ülésén 
foglalkozott ezzel a témával - tájékoztat Ba
ranyai Attiláné dr. - , számos kérdésben 
döntés is született. A döntéseket és az azt 
követő intézkedéseket elvi és gyakorlati sí
kon az a cél vezérelte, hogy az intézmények 
a lehető legnagyobb önállóságot kapjanak. 
Kezdeném ezért mindjárt azzal, hogy az 
alapfokú oktatási-közművelődési intézmé
nyek hatásköre jelentősen bővült. Kötelesek 
önálló bankszámlát vezetni, önálló költség
vetési tervet készítenek és teljes a felelős
ségük a költségvetés végrehajtásában, ennél
fogva elkülönülnek egymástól a bevételi és 
a kiadási tételek. Mindez magában foglalja, 
hogy ezek az intézmények az utalványozási 
jogot is megkapták. 

- Melyek tartoznak ezen intézmények kö
zé? 

- A három általános iskola, az öt óvoda, a 
könyvtár, az alsósági klub-könyvtár és az 
ifjúsági tábor. Külön meg kell jegyezni, hogy 
megtörtént az alsósági intézmények leválasz
tása, megteremtettük a működési feltételei
ket. 

- Mi lett a sorsa a Költségvetési Özemnek? 
- Az üzem december 31-én megszűnt, 

vagyona átszállt az önkormányzatra. Az ön
kormányzat létrehozott egy alapítványt Vá
rosért néven, illetve megalapította a Cell-
szolg Kft.-t. Ugyancsak ebbe a döntési folya
matba illeszkedően létrehozta a Házkezeló^ 
séget, amelynek a feladata a városban talál
ható mintegy hétszáz lakás, illetőleg nem 
lakás céljára szolgáló helyiség kezelése, üze
meltetése. 

- Mi lesz az egészségügyi intézményekkel? 
- Végleges döntés e tekintetben még ez

után várható, hiszen meg kell várni bizonyos 

állami intézkedéseket. Várhatóan két lépcső
ben történik meg az egészségügyi intézmé
nyek átszervezése, elsőként az alapellátás 
lesz soron. (Minderről bővebben szóltunk 
előző lapszámunkban - A szerk.) 

- A hivatali átszervezés - az intézmé
nyeket is beleértve - jórészt befejeződött. 
Hogyan lehet összefoglalni a tapasz
talatokat? 

- Talán nem tűnik túlzásnak, ha azt mon
dom, hogy nem kevés munkánk van ebben, 
de ennél is lényegesebb, hogy az egész fo
lyamatot sikerült a törvényességi keretek kö
zött tartani. Döntéseinkkel, intézkedéseink
kel kapcsolatban eddig egyetlen észrevétel 
sem érkezett a Köztársasági Megbízotti Hi
vataltól. Talán ez jelzi „első fokon" a munka 
eredményességét. Tapasztalataink majd csak 
ezután lesznek, reméljük, hogy pozitív elő
jellel. 

- Köszönöm a tájékoztatást! 
Pannonpress 

Celldömölköt és környékét 
élénken foglalkoztatja a vasút 
helyzete. Sok száz ember keresi 
itt a kenyerét, tehát meghatározó 
a sorsa. Celldömölk kiemelt hely 
országosan is. Három fontos 
üzem foglalkoztatja a dolgozó
kat: az Állomásfónökség, az 
Építési Főnökség és a Vontatási 
Főnökség. Nem éppen jó a 
hangulat a vasutasság körében, 
ezért szerkesztőségünk egy kör
kép keretében - a terjedelem 
szűkössége miatt nem a teljesség 
igényével - válaszokat kért a 
legilletékesebbektől. 

Állomásfőnökség, Kocsis Pé
ter állomásfőnök: 

Az ismert nehézségek enyhíté
se céljából úgy kezdte a mondan
dóját, hogy Cellben vasutas volt, 
van és lesz! Ez az alapállás. A 
forgalomra pedig az áll, hogy ha 
az utas megérkezik, az állomást 
látja és abból ítél, amit ott talál. 
Ezért, ha öreg épületben is, 
tisztaságot és rendet igyekeznek 
biztosítani. Talán e téren nincs 
szégyenkezni valójuk. De a 
legfontosabb a vasutas, közel 
félezer embernek ad munkát a 
főnökség, és ez nem csekély 
szám. A forgalom és a kereske
delmi szolgálat feszességet kö
vetel és példás szervezést, amely 
a feladatokhoz igazodik. Mind
ezt túlóra nélkül érik el, de ez 
anyagi hátrányt nem jelent. 
Kijelentheti, hogy a többi válla
lathoz képest nincs miért szé
gyenkezniük, van olyan nő, aki 
náluk többet keres, mint a férj 
más cégnél! Most készül az új 
bértáblázat, ezt várja a kollektí-

Csonka vágányon? 

Látkép és létkép 
a vasútról 

va, márciusban már mindenki 
ennek megfelelően kapja a bérét 
és tudja, mit kap. Bíznak abban, 
hogy ez a forma nem sérti majd 
az önérzetet. MunkaerócsÖkke-
nés csak ott lesz, ahol nincs 
munka. Jelenleg teljes létszám
stop van. A gondokat, amelyek 
valóban léteznek, átképzéssel, 
továbbképzéssel, átszervezéssel, 
korkedvezményes nyugdíjazás
sal oldhatják meg. A nőknél a 
korhatár 50 év és 25 évi 
szolgálat, a férfiaknál 55 év és 
25 évi szolgálat. Celltől távolabb 
is szereznek, vállalnak munkát. 
Ide helyettesítőket küldenek, de 
a feltételeket elő kell készíteni. 

Az állomásfőnök bizakodik 
abban, hogy nem kell munka
könyveket kézbe adni, a rendes 
emberek maradnak. A pályakez
dőkre fordítják a legnagyobb 
figyelmet, ez a jövő, de ezt úgy 
valósítják meg, hogy az idős 
vasutas is megbecsülésben része
süljön. Elég nagy a család, de 
mindent tudnak egymásról, csa
patmunka van, napi gondokkal 
és arra vigyáznak, hogy a 
munkát kifejezze a kereset. A 
bevezetésre váró új bértáblázat 
szerint nem lesz úgynevezett 
pofapénz! 

Ezekben látja a lényeget és 

kijelenti, hogy nem kell félnie a 
jó vasutasnak! 

Egyes területeken történt visz -
szavonulás, szinte felszámoló
dott a 600 adagos konyha, a 
40-50 forintos nyersanyagnor
ma gondot okozott. A dolgozó 
embernek tisztességes ebéd 
kell. Más módon oldják meg 
ezt a szolgáltatást. Örömmel 
szólt arról, hogy a főnökség 
visszanyerte a régi tekintélyét, 
a korábbi üzemfőnökség he
lyett állomásfőnökségként mű
ködik. Kívánalom, hogy a 
várossal szorosabbá váljék a 
kapcsolat. A vasutasság mindig 
segített és most is szívesen 
tennék. 

Építési Főnökség, Szigeti 
Sándor: 

A tájékoztatást fontosnak tart¬
ja, hisz naponként meg kell 
küzdeni a tornyosuló problémák
kal. Alapállása: a rend
szerváltáshoz (politikai) az is 
hozzátartozik, hogy a gazdaság
ban is váltás van, a tervgazda
ságból a piacgazdaságba. A 
vasút helyzetét felmérték egész 
Európában, és ez sok mindenre 
mutat. Megállapítást nyert, hogy 
átlalában túlzott a MAV létszá
ma! Csökkentésre kénysze
rülnek, a folyamatok felgyorsul

nak, de minden tekintetben 
humánumra van szükség. 

Új munkaviteli törvény szabja 
meg körülményeinket, A lét
számcsökkentést végre kell haj
tani, ami június végéig 10 
százalékos lesz. Már korábban 
küszködtek az érdekeltségi rend
szerért, 27 millióval növelték két 
év alatt a bértömeget. Még 
1991-ben is 200 ezer forint körül 
alakult az átlagbér. Ezek a 
tények. 

A fő kérdés és ebből adódóan 
a gond napjainkban a következő: 
üzemük a MÁV keretében ide
gen test, le kell választani és ez 
a folyamat felgyorsult. Nincs 
más megrendelés, csak a MÁV 
részéről. Csupán 39 milliós 
beruházási és felújítási megren
delésünk van, amely május 15-ig 
vagy a félév végéig elgendő. Mit 
tehetünk ebben a helyzetben? -
teszi fel a kérdést. Válságtervet 
dolgoztak ki , a 4 napos munka
hét bevezetése is ezt jelzi. 
Minden erővel küzdeni kell a 
rezsiköltségek csökkentésére, ez 
160 millió helyett 149 millió lett. 

M i várható 1992-ben? Sok 
összefüggése van ennek, még 
kiforratlanok a dolgok. Követik 
az elmúlt év törekvéseit, nem 
csökkentenék létszámot az előírt 
10 százalék felett, kivétel a 
szokásos lemorzsolódás. Átcso
portosítással lehet megoldást 
találni. Nyilatkozóm külön emlí
tette az alkalmazotti létszámot, 
körükben is feszültség van. 

(Folytatjuk) 

Dala József 
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Ara van a víznek, mégha zavaros is 
(Folytatás az l. oldalról) 

viszonylag nagy körzetet kell le
zárni annak ellenére, hogy az 
utóbbi időben 20 új helyen te
remtettük meg a szakaszolás le
hetőségét. A problémát a szere
lés elvégzése után a víz újbóli 
rányitása okozza, mert a csövek
ben lévő üledék felszabadul, s 
hiába mosatjuk át az érintett sza
kaszt, kerülhet üledék máshova 
is. Zavaros lehet a víz a lassú 
áramlású kis utcákban is, ahol az 
esti, nagyobb felhasználáskor 
szintén felkavarodik ez az üle
dék. A hálózat tisztán tartása ér

dekében 1991-ben 25 440 köb
méter vizet használtunk el. Ezzel 
127 víztornyot lehetett volna fel
tölteni. 

- Még egy utolsó kérdést en
gedjen meg. ÉrzékelhetŐ-e a fo
gyasztáson a lakossági vízórák 
felszerelése a tömbházakban? 

- Nálunk nem számottevő a 
megtakarítás, mert Celldömöl
kön csak kettő ilyen, komplettre 
szerelt ház van. Ami viszont na
gyon szembetűnő, az a tanácsi és 
a magánlakások vízfogyasztása 
közti különbség. Némelyik taná
csi lakásban kétszer, vagy eset
leg háromszor annyi vizet is el

használnak, mint az azonos kom
fortfokozatú magánlakásban. 
Ezen tények ismeretében azt 
mondhatjuk, hogy a tanácsi la
kásban lakóknak most kell meg
tanulniuk vizet fogyasztani és f i 
zetni. 

- Visszatérve a vízórákra. A két 
már említett ház kivételével ezek 
csak a házon belüli osztás arányát 
befolyásolják. Itt rengeteg jogi 
probléma és tisztázatlanság van, a 
szervizelésről nem is beszélve. A 
vízórákat négyévente cserélni kell, 
amit tömblakásban a lakóknak kell 
elvégeztetniük. 

Azokat az órákat, amelyeket 

mi helyeztünk üzembe, cseréljük 
is, természetesen díjmentesen, 
hiszen az benne van a szolgálta
tásban. 

- Szombathelyen van már ta
pasztalat a komplettre szerelt 
tömbházak fogyasztásáról. Meg
állapítható, hogy ez 15-20 szá
zalékos megtakarítást eredmé
nyezhet. Persze - ha már itt tar
tunk - azt kell mondanom, hogy 
a víztakarékosságnak akkor is 
természetes igénynek kellene 
lenni, ha. nem mutatná külön óra. 

- Ezzel - azt hiszem - olvasó
ink is egyetértenek. Köszönöm a 
beszélgetést. Kozmán 

Erős kezek 
Erős kezek jártak Alsóságon február 29-

röl március elsejének hajnalára virradóra. 
A kora reggel a Sághegyre igyekvőket és 

a helyijárat vezetőjét minden képzeletet Fe
lülmúló, lehangoló kép fogadta. Az út men
tén elhelyezett közúti Jelzőtáblákat „erős ke
zek" megrongálták. Több táblát elfordítot
tak (ez még helyrehozható), de még többet 
megrongáltak, alaktalan formájúvá hajto
gattak, tövestől kldöntöttek. ErŐmüvészelnk 
mutatványa a bányatelepi vasúti átjárónál 
elhelyezett táblaerdöben érte el tetőfokát, 
majd az óvoda táján megszűnt Röviden 
ennyit a tényekről. 

Néhány gondolat azonban engedtessék 
meg. Ezeket a táblákat nemrégiben újíttatta 
fel az önkormányzati hivatal több tízezer 
forintos költséggel. Most ezt röpke pár óra 
alait az „erős kezek" tönkretették, arról nem 
Is szólva, hogy a közlekedés biztonságát mi
lyen mértékben veszélyeztetik eme „nemes" 
cselekedetükkel. 

Kár is azon gondolkodni, hogy mi motivál
hatta tettüket, legfeljebb egyetlen magyará
zat lehet: ami növekedésük során a karjukba 
szorult, az hiányzik a koponya belsejéből. 

Tehetetlenül állunk az Ilyen és ehhez ha
sonló jelenségekkel szemben, még akkor ls, 
ha - valószínűleg - 15-17 éves gyerekekről 
van szó. Néha már a felnőttek sem mernek 
szólni, mert attól tartanak, hogy egy randa
lírozó társasággal szemben csak a rövidebbet 
húzhatják. Sajnos rendőrt sem lehet minden 
tábla mellé állítani, hiszen az ilyen és ehhez 
hasonló emberek miatt bőven van éneikül Is 
- sajnos - munkájuk. 

Kedves „erős kezek"! Ha még mindig úgy 
érzik, hogy van fölös energiájuk, keressenek 
meg, mert megígérhetem: a jobbérzésü em
berek javaslatai és a saját ötleteim alapján 
olyan programot tudunk összeállítani, ami 
hasznos a közösség számára és remélhetőleg 
minden kedvük elmegy az efféle akciókban 
való részivé teltül. 

Egy rémkép lebeg előttem: ha nem tudjuk 
megállítani ezt a szomorú folyamatot, né
hány év múlva váróhelyiség nélküli megálló
ba beáll az ablaknélküli busz, és jelzőtáblák 
hiányában szokásjogok és helyismeret alap
ján közlekedünk! 

Ugye hiszik, hogy nem így lesz? 
Mihók András 

Kulturális programok 
Ádám Jenő Zeneiskola 

Március 17., kedd du. 5 órakor a celldömölki Ádám Jenő 
Zeneiskola és a sárvári Koncz János Zeneiskola tanulóinak közös 
hangversenye. 

Március 25., szerda este 6 órakor az Ádám Jenő Zeneiskola 
negyedik növendékhangversenye. 

Március 27., du. 5 órakor Ostffy asszony fán szerepel a zeneis
kola vonószenekara, fúvőszenekara és hangszeres szólistái. 

Kemenesaljái Művelődési Központ 
Március 11., szerda du. 4 órakor az Óvónők akadémiája 

sorozatban játékkészítés. Vezeti: Tuczainé Régvárí Marietta. 
Március 13., péntek du. 5 órakor Válogatás a kortárs grafiká

ból címmel kamarakiállítás. Megnyitja: Pósfai Péter grafikus. A 
kiállítás megtekinthető március 27-ig. 

Március 18., szerda de. 10 órakor és du. 2 órakor gyermek-
színházi előadások. Aki másnak vermet ás címmel a Budapesti 
Meseszínkör előadása. 

Március 19., csütörtök du. 5 órakor folytatódik az alapvető 
bibliai tanítások című előadássorozat: „A végidő jelei a bibliá
ban". Előadók: Szabó Attila és Farkas EmŐ. 

Március 20., péntek este 7 órakor a Na, nebáncsvirág című 
operettkomédia bemutatása a Budapesti Honvéd Művészegyüttes 
előadásában. 

Március 21., szombat du. 2 órakor Jim Sanders ausztráliai 
misszionárius lelkész gyógyít 

Március 22., vasárnap du. 5 órakor Koszorúcska. A társastánc 
tanfolyam záróprogramja. 

Április 2., csütörtök du. 5 órakor az alapvető bibliai tanítá
sok sorozatban előadás: „Hogyan kapcsolódik Össze az utolsó 
ítélet, halál, feltámadás". Előadók: Szabó Attila és Farkas 
Ernő. 

Április 3., péntek du. 5 órakor Hans Gusztáv Edőcs osztrák 
fotóművész kiállítása a Karibi szigetvilág címmel. Megnyitja: 
Josef Wiedenhafer, a burgenlandi kultúreentrumok igazgatója. A 
kiállítás megtekinthető: május 5-ig. 

Április 4., 9-12 óráig lelki tanácsadó szolgálat 

Városi könyvtár 
Március 9., hétfő este 6 órakor a Berzsenyi Dániel Irodalmi 

és Művészeti Társaság celldömölki csoportja rendezésében 
CELLDÖMÖLK A MAGYAR TELEPÜLÉSPOLITIKA TÜK
RÉBEN címmel Lenner Tibor gimnáziumi tanár előadása. 

Március 19., csütörtök este 6 órakor a helytörténeti csoport 
ülése. Hetényi József helytörténeti gyűjtő előadása és bemutatója 
eddigi tevékenységéről, gyűjteményéről. 

Hírek 
- Népszavazás döntött 

Sömjérimihályfán a tele
pülés kettéválása ügyé
ben. Nagyarányú szava
zattöbbséggel a különvá
lás mellett foglaltak ál
lást. A döntés a köztár
sasági elnök jóváhagyása 
után válik érvényessé. 

- Tornaterem építését 
tűzte ki célul a kenyéri 
önkormányzat. Megpá
lyázzák a címzett céltá
mogatás keretében bizto
sítható állami támoga
tást, ami az összes beke
rülési költség 40 százalé
kát jelenti. 

- Duka község ez év 
januárjától külön jegyző-
séget alakított ki, ezáltal 
levált Jánosházától és 
teljes önállóságot élvez. 
A Jánosházától már ko
rábban levált Kemenes-
pálfa ez évtől az építés
hatósági tevékenység el
látására a Celldömölki 
Polgármesteri Hivatallal 
kíván megállapodást köt
ni. 

- Lejárt a gázközmű
hozzájárulás kedvezmé
nyes befizetésériek határ
ideje. Decembertől feb
ruár 29-ig 52-en éltek a 
lehetőséggel. Az 1992-re 
vonatkozó közműépítés
társulási díjakról a képvi
selő-testület a márciusi 
ülésén dönt 
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Mit csinál, hogyan működik a Területi Gondozási Központ? 
Válaszol: Csizmaziáné Hubert Mária, az intézmény vezetője 

Januári lapszámunkban az 1. 
sz. idősek klubjának életét mu
tattuk be azzal a céllal, hogy 
városunk idős polgárainak élete 
is kapjon nyilvánosságot, hisz 
mindennapjaink részesei ők. 
Ugyanez vezetett most minket a 
Területi Gondozási Központba, 
ahol Csizmaziáné Hubert Má
ria, az intézmény vezetője vála
szolt kérdéseinkre, bemutatva 
értékes és sokrétű munkájukat 

- Miben áll a gondozási köz
pont munkája, milyen területe
ken tevékenykednek? 

- Egységes egészként műkö
dünk, az időskorú vagy beteg 
lakossággal törődünk, a követ
kező részterületekre osztva: 
végzünk házi gondozást, szo
ciális gondozást, működtetjük 
az idősek klubjait, s legújabb 
létesítményünk a tavaly novem
berben átadott gondozóház. Ko
rábban ezek a területek külön 
működtek, de integrálva voltak. 
Egy 1986-os jogszabály szerint 
alakultak k i a gondozási köz
pontok, azzal a céllal, hogy 
alapel lá tásként működjünk, 
mint a körzeti orvosi hálózat. 
Ennek megfelelően hozzánk 
tartoztak a városkörnyékről 
Sömjénmihályfa, Nagysimo-
nyi, Mesteri és Egyházashetye 
községek. Aztán ahogy az utób
bi időben a pénz „leosztási 
rendszere" megváltozott, a fal
vak elkezdtek leszakadni, ez 
már a múlté, most már csak vá
rosi gondozási központként mű
ködünk. 

-Hány emberről gondoskod
nak ilyen vagy olyan formában? 

- Tiszta statisztikai számot 
nem tudok mondani, hiszen egy 
lábtörés is elegendő ahhoz, 
hogy valaki már ne tudjon eljár
ni az idősek klubjába, s attól 
kezdve már házi gondozásban 
részesül. Azért a viszonyítás 
kedvéért a tavaly december 31 - i 
adatokat elmondanám. 193 sze
mély részesül szociális étkezte
tésben (ez azt jelenti, hogy vagy 
bejön érte, vagy helyébe visz-
szük az ételt), 137 személy ré
szesült házi gondozásban, ami 
alatt az értendő, hogy házhoz 
visszük az ebédet, segítünk a 
ház körül, gyógyszert íratunk 
fel, kiváltjuk azt, orvoshoz kísé

rünk, bevásárolunk, s egyéb 
ügyes-bajos dolgokat intézünk. 
Az idősek klubjaiban 140 sze
mélyt tudunk fogadni. Ebben 
már benne van a most létesült 3. 
számú klub is a 20 férőhellyel. 
Ezt a klubot most alakítottuk k i 
a Vasvári Pál utcában. A két 
régebbi klub folyamatos üzem
módú, itt a fűtés, valamint a böl
csődétől való függés miatt csak 
ötnapos az üzemmód. 

- Nagyon imponálóak a szá
mok, mégis meg kell kérdeznem, 
hogy mennyire becsüli azok szá
mát, akik nem részesülnek ilyen 
ellátásban, holott szükségük 
lenne rá? 

-Felbecsülni sem lehet a szá
mukat. A kor nem feltétlenül jár 
együtt a rászorultsággal és ez 
fordítva is igaz. A városnak kel
tő és fél ezer 60 éven felüli la
kosa van. Azt mondhatom, ha 
hozzánk jelzés érkezik (akár az 
orvosoktól, vagy bárhonnan), 
akkor segítünk, bár olyan is van, 
aki ezt nem fogadja el. Sokan 
családban élnek és csak átmene
t i időre igénylik a segítségün
ket 

- Nem ejtettünk még szót a 
legújabb létesítményükről, a 
gondozóházról. Mit tudnak ott 
nyújtani? 

- Az idős, beteg emberek szá
mára nyújtunk átmeneti időre (4 
hónapra maximum minden év
ben, ezt a képviselő-testület sza
bályozta így) éjjel és nappal tel
jes ellátást. Az intézményben 
ápolónők dolgoznak, heti két al
kalommal dr. Tamás Endre fő
orvos jár oda, s a fennmaradó 
időben a körzeti orvos vagy az 
ügyelet látja el az orvosi teendő
ket 

- Ebben az ínséges világban 
hogyan sikerült az intézmény 
megteremtése? 

- 1989-ben kezdődött Akkor 
jelent meg a Szociális és Egész
ségügyi Minisztérium pályáza
ta, amely új típusú ellátási for
mák kialakítására tette lehetővé 
egyszeri támogatás elnyerését 
Akkor én pályáztam egy gondo
zóházzal és egy családsegítő 
profilú pályázattal. Ezek közül 
a gondozóházat elfogadták, és 
kaptunk ötszázezer forintot Eh
hez persze kellett még saját erőt 

és szándékot felmutatni, de eb
ben nem volt hiba, hiszen az 
akkori tanács támogatta az el
képzelést. Miután az építkezés 
elkezdődött, 1990-ben ismét 
pályáztunk, s ezúttal a Népjóléti 
Minisztériumtól kaptunk nyolc
százezer forintot. Az építkezést 
a Költségvetési Üzem vállalta, a 
kivitelezés pedig két ütemben 
készült Az elsőben kialakítot
tuk a gondozóházi szárnyat (3 
szoba, 1 nővérszoba, fürdőhe
lyiségek), a második ütemben 
pedig a 2. számú idősek klubjá
nak felújítása és a gázfűtésre va
ló átállás történt meg. 

- Mennyibe került mindez? 
- A költségvetés négymillió 

forintról készült, ez az építésre 
elég is lett A fogyóeszköz-be
ruházásra és a berendezésre 
kaptunk ötszázezer forintot 

- Hány személy részére tud
nak ellátást nyújtani? 

- Tíz személy befogadására 
alkalmas a gondozóház. 

- Ez megfelel a reális igé
nyeknek? 

- Tavaly november 6-án ne
hezen indult az egész, most ott 
tartunk, hogy várakozóink is 
vannak. 

- Milyen térítést kérnek az 
ellátottaktót? 

- Az önkormányzat döntése 
alapján napi 168 forintot (Eb
ből 68 forint megy élelmezésre, 
100 forint a szállás.) Ez 31 nap
ra 5208 forint, de van olyan 
megkötés, hogy a nyugdíj 10 
százaléka maradjon az ellátott
nál, tehát ha a 90 százalék nem 
éri el a térítési díj összegét, ak
kor is ellátásban részesül. 

- Eddigi beszélgetésünk so
rán nem volt nehéz rájönni, 
hogy jó ötletekéri nem mennek 
a szomszédba, nem restellnek 
pályázatokat írni, csak hogy fej
leszteni tudjanak. Éppen ezért 
kérdezem meg, hogy mi a követ
kező tervük? 

- Már 1989-ben pályáztam 
támogatásért a c saládsegító pro
filbővítéshez. Akkor nem sike
rült, tavaly újra beadtam, persze 
úgy, hogy az önkormányzat tá
mogatja az ügyet Úgy érzem, 
hogy a családokban felmerült 
gondokon segíteni kell, hiszen 
nem csak az időseket kell nézni. 

Sok a munkanélküli, és nem 
csak az anyagi, hanem a mögöt
tes dolgokon is lehetne segíteni, 
hiszen a mentális problémák, az 
otthoni feszült légkör a gyere
kek iskolai munkájára is rá
nyomhatja a bélyegét 

- Mi lett a pályázat eredmé
nye? 

- Kaptunk hétszázezer forin
tot. 

- Ez elég az induláshoz? 
- Nem tudom. A legfonto

sabb itt a hely kérdése, s aztán 
jönnek a személyi feltételek. 
Remélem, sikerül, s ez is egy 
komplex hálózat lesz, s az idő
sek igényei mellett a családok 
elvárásainak is meg tudunk fe
lelni. 

- Egy kicsit visszakanyarod
va a már meglévő intézmények
hez hadd kérdezzem meg, há
nyan végzik azt a nem kevés 
munkát, amit ennyi ember gon
dozása jelent? 

- Vannak klubvezetőink, a 
házi gondozást is vezeti egy 
kolléganő, és a gondozóháznak 
is van külön vezetője. Mindent 
összevetve negyvenhármán va
gyunk, beleértve a technikai 
dolgozókat is. Érdekességkép
pen mondom el, hogy 1986-ban 
tizenketten voltunk, s úgy ér
zem, ahhoz képest nemcsak 
mennyiségi, de minőségi fejlő
dés is történt 

- Elnézve a már meglévő lé
tesítményeket és ismerve tervei
ket, ehhez nem férhet kétség, s 
mielőtt megköszönöm a beszél
getést, nagyon sok sikert kívá
nok a folytatáshoz! 

Rozinán 

Egyházi hír 
Az EGYKORTIZEN-

H Á R O M , a dunakeszi 
református Ifjúság kóru
sa április 4-én, szomba
ton este hat (18) órakor a 
r e f o r m á t u s templom
ban, április 5-én, vasár
nap dé lu tán négy (16) 
órakor pedig az evangé
likus templomban éne
kel. Ezekre az alkalmak
ra minden é rdek lődő t 
szeretettel várnak. 



ÚJ K E M E N E S A L J A 6 

„Érzed, nem szeretnek, átnéznek rajtad" 

Mi van a bőrdzseki 
mögött? 

Aki bőrdzsekit hord, hosszú 
hajjal jár, és a rockzene életfor
máját vallja a magáénak, az 
csak rossz ember lehet? Az em
berek többségében, akik nem 
ismerik ezeket a fiatalokat kö
zelebbről, az „igen" fogalma
zódik meg. Riportommal ezen 
az előítéleten szeretnék változ
tatni, és bemutatni Szabó 
Csongort, Kondor Imrét, Nagy 
Róbertet, Csákány Zsoltot és 
barátaikat, akik érzéseikről és 
gondolataikról vallanak. 

- Mi indított benneteket ar
ra, hogy így öltözködjetek, ezt 
az életformát kövessétek? 

- Egy utcában nőttünk fel, az 
utca nevelt bennünket. Nem vol
tunk a mama kedvencei, nem 
voltunk lakásbeli gyerekek. 

- Persze azért az igazsághoz 
tartozik, hogy különösebb csa
ládi problémáink nem voltak, 
csak olyanok, mint akármelyik 
hétköznapi embernek. Minden
ki másképp oldja meg ezeket, 
mi a rock segítségével. 

- De ahhoz, hogy valaki sze
resse ezt a zenét, nem muszáj 
ezt az Öltözködési stílust követ
nie. Ennek az igénye, azt hi
szem, belülről jön. 

- Cellben szerencsére ismer
nek bennünket, de idegen he

lyen nem jó szemmel néznek 
ránk. Sárváron voltunk koncer
ten, és bementünk egy. boltba. 
A pénztárosnő rögtön megje
gyezte, hogy vigyázzatok, mert 
ezek lopnak. 

- Miben segít a zene? Mit 
jelent számotokra? 

- A zene felszabadít. 
- A gondok elől menekülünk 

ebbe. 
- A zene még senkit nem 

csalt meg. 
- A métáiban énekelnek ró

lunk, az életcéljainkról. 
- Mi az életcélotok? 
- Nekünk hármunknak (N. 

R. Sz. Cs. K. I.) az, hogy együtt 
zenéljünk. Átadni zenében, 
szövegben a barátainknak 
mindazt, amit érzünk. 

- Van együttesetek? 
- Igen. A neve: CRUSHER. 

A szó jelentése: zúzógép. 
- Mit akar a zúzógép össze

zúzni? 
- A társadalom bűneit: pros

titúciót, kábítószert, mindenfé
le szennyes dolgot. Van példá
ul egy kábítószer-ellenes da
lunk is, a Mélyrepülés, amely
ben egy kábítószeres fiúról 
énekelünk. 

- Ti nem is próbáltátok a 
kábítószert? 

- Nem. Még úgy sem, hogy 
gyógyszerre alkoholt ittunk 
volna Ha meglátnánk valame
lyikünknél, el is vennénk tőle. 

- Valamit mondanátok még 
az együttesetekről. 

Tavaly decemberben 
(1990-ben) kezdtünk el együtt 
zenélni. A pénzt közösen adtuk 
Össze a cuccokra. Akkor volt 
egy koncertünk a Művelődési 
Házban, aztán sajnos kihagy
tunk egy évet, és november 
elején kezdtük újra. 

- Milyen egy rockkoncert 
hangulata? Mit „ad" nektek? 

- Egy jó őrület az egész, 
felszabadít. 

- Az alkohol is a koncertek
hez tartozik? 

- Nem feltéüenül, de így 
jobb. 

- Azért nem kell azt hinni, 
hogy alkoholisták vagyunk! 

- Az ital a rockkal járó élet
mód alapeleme. Vagy lehet, 
hogy nem is az, csak vele van. 

- Egy egyszerű kőműves is 
megissza a magáét, nem? 

- Azt mondtátok, olyan hét
köznapi gondjaitok vannak, 
mint másoknak. Akkor miből 
adódik bennetek az a hatalmas 
feszültség, ami a koncerteken 
felszabadul? 

- Ezek mindenkiben benne 
vannak, csak különbözőképpen 
vezetik le. Van, aki úgy, hogy 
megy az utcán, beleköt valakibe 
és leüti. Mi elrnegyünk egy kon
certre, énekelünk és őrjöngünk. 

- Mióta létezik a baráti tár
saságotok? Mióta van együtt a 
„banda"? 

- 13 éve. Már az óvodába is 
együtt jártunk. Persze csak a 
„mag". Azóta jöttek újak és 
voltak, akik el is mentek. 

- Vannak saját íratlan tör
vényeitek? 

- Igen. Itt mindenki egyenlő. 
- Mindegyikünkben van egy 

őrület. Aki ezzel nem tud azo
nosulni, az leszakad tőlünk. 

- Volt egy klubotok a Műve
lődési Házban. Ez működik 
még? 

- Igen. Kezdetben csak a 
rockerek gyűltek irt össze. Be
szélgettünk, videóztunk, magnóz-
tunk. De most már bárki jöhet. 
Nem az öltözködés számít, ha
nem az, hogy értsen velünk egyet 

- Mit gondoltok, meddig le
het ezt az életformát vállalni? 

- Olyan nem lehetséges, 
hogy én megtartom magamat 
így? Lehet, hogy a gondolko
dásom komolyabb lesz, hiszen 
valószínűleg családom, gye
rekem lesz. De ezt az őrületet, 
ezt a hülyeséget miért ne vál
lalhatnám akkor is, amikor már 
egy-két ránccal több lesz raj
tam. Miért ne lehetnék ugyan
ilyen, mint most, 17 évesen? 

- Mit szeretnétek még elmon
dani? Milyen fontos dolog van, 
amit még tudni kell rólatok? 

- Nem vagyunk vadállatok. 
- Ne általánosítsanak. 
- Aki öltönyben, meg nyak

kendőben jár, az is lehet rossz 
ember. 

Szó, Mici, Nagyi, Kemény, 
további sok sikert és kitartást 
az együttzenéléshez! 

Fonyó Roberta 

Rába-Com Rt. 

Kezdődik a telefondíjak befizetése 
A napokban kapják kézhez a befizetési 

csekket és a mellékelt tájékoztatót azok, 
akik a térség önkormányzatai és a Mű
szertechnika Rt. által alapított Rába-Com 
Rt. telefonfejlesztési programjához csat
lakozva telefonigényüket bejelentették. A 
befizetések megkezdésekor termé
szetesnek tekinthető az igény, hogy a 
fejlesztési program jelenlegi állásáról in
formációhoz juthassanak az érintettek. 
Az üggyel kapcsolatban sajnos elég sok 
téves tájékoztatás és különböző rosszin
dulatú mendemonda is napvilágot látott 
Nagyon rossz hatású volt a Vas Népében 
néhány hete lezajlott hirdetésháború is, 
amely nyilván sokakat elbizonytalanított 
és sokakban kétségeket ébresztett Az eh
hez hasonló akciók elkerülése érdekében 
február 21-én rendkívüli közgyűlésre jöt
tek össze az alakuló rt-ben érdekelt felek, 
hogy újra áttekintsék a teendőket és a 
kialakult helyzetet. 

Az értékelések során egyöntetű volt az 
a vélemény, hogy a lakosságot érintő 
tájékoztatás nem történhet az önkor
mányzatok képviselőinek tudta és véle
ményezése nélkül. A telefonhoz jutás fel
tételei természetesen nem változnak, 
azonban a kábeltelevíziós rendszer igény
bevétele esetén a megépítés után még a 
települések adottságaitól függően 5-8000 
Ft többletköltség várható. A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a lakossági be
fizetéseket meg kell kezdeni úgy, hogy 
az egyéni előfizetők 15 000, a közületek 
30 000 Ft-os telefondíjai április 30-ig 
egy, a helyi önkormányzatok által nyitott 
külön számlára kerüljenek. Az önkor
mányzatok csak abban az esetben utalják 
át ezt az összeget a Rába-Com Rt-nek, 
amennyiben a társaság már konkrét ter
vekkel és a beruházás teljes finanszírozá
sát garantáló írásos dokumentumokkal 
rendelkezik. 

A fejlesztés megvalósítására továbbra 
is reális esély van, mivel a Rába-Com Rt. 
által tervezett fejlesztéshez a koncesszió
ról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. § a) 
pontja alapján koncessziós engedély nem 
szükséges. A működtetés kérdéséről az új 
távközlési törvény fog rendelkezni. Az 
országos és a nemzetközi távbeszélő-há
lózatra történő rácsatlakozás biztosí
tásához van szükség MATÁV garanciára, 
amely garanciavállalást viszont jogsza
bály teszi kötelezővé. 

Természetesen a Rába-Com Rt és az 
önkormányzatok képviselői mindenkivel, 
aki a térség telefonfejlesztésében segít
het, ületve beruházni kíván, tárgyalásokat 
folytatnak. Teljes felelősségük tudatában 
tesznek meg mindent azért, hogy ezek a 
tervek az ígért határidőre megvalósulja
nak. Kérjük mindazokat, akik eddig igé
nyüket bejelentették és azokat is, akik 
csak most kívánnak jelentkezni, hogy a 
díjat a Polgármesteri Hivataltól kapott 
csekken a megadott határidőre szívesked
jenek befizetni. 

Makkos István 
polgármester 
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Üres tenyerekkel 

Vasi József új verseskötete 
Az elmúlt év végén jelent meg Vasi 

József - polgári nevén dr. SchlÖgl József 
- verseskötete, amely a fenti címet viseli. 
Költőt avatunk - gondolhatnánk, de ez már 
régen megtörtént. Inkább egy későn jött 
kötetről van szó. A hozzám hasonló korúak 
még emlékezhetnek az ötvenes és a hatva
nas évek megyei sajtójára, abban gyakran 
találkozhattunk Vasi József verseivel. 
1965-ben kinevezték a KERIPAR igazga
tójának, ezután a versek közreadása elma
radt. Celldömölkön hamar feltűnt az a te
vékenysége, ami nehezen kapcsolható -
mert nem szokványos - egy gyárigazgatói 
munkához. Irodalmi előadásokat szerve
zett, írókat hívott meg a gyárba, képtárak
ról tartott előadásokat. Ebbéli tevékenysé
gét különösen azután figyeltem meg, mi
után az új könyvtár bútorzatának elkészí
tése során kapcsolatba kerültünk. Később 
a honismeret hozott össze bennünket 

Vasi József - maradjunk írói nevénél -
1926-ban született Vasváron. Apja gépész 
volt tíz évig a haditengerészetnél szolgált, 
a Földközi-tengeren hajózott, a valamikori 
művelt világot beutazta, több nyelven be
szélt. Sokat mesélt otthon ezekről az orszá
gokról, a régi kultúrákról. Képeket küldött 
és hozott haza, így lett vonzó a fia számára 
is a művészettörténet és persze a hajózás. 
Szó volt róla, ha a gimnáziumot befejezi, 
tengerész lesz, ő is beutazhatja a világot 

Szombathelyre, a Faludi Gimnáziumba 
tízéves korában került. Apja baleset követ
keztében meghalt. Ezzel függött össze, 
hogy Székesfehérváron a Ciszterci Rend 
Szent István Gimnáziumában folytatta ta
nulmányait, kitűnő érettségivel fejezte be 
a gimnáziumot. Az iskola vezetésével volt 
egy megállapodás, az egyetemen elvégzi a 
magyar-francia szakot, és civil tanárként 
ott fog tanítani a gimnáziumban. A háború 
miatt ebből nem lett semmi. 

Az első verse, a Tél Székesfehérváron a 
Munka című lapban jelent, meg. Volt Fe
hérváron egy kedves festőművész tanára, 
Őszinte, kitárulkozó ember, aki a festészet 
felé egyengette az útját Végül az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 
diplomát 1950-ben, és lett írnok, közgazda, 
igazgató, jogász. 

1945 után Vasváron az országban máso
diknak kezdtek zenés irodalmi esteket 
szervezni sok részvevővel. A kor azonban 
nem honorálta törekvéseiket. Vasi József 
formalista, romantikus versei ugyan a 
munkáról szóltak, a stílust nem nézték jó 
szemmel. Bár jeles írók, köztük Szabó Pál 

védelmébe vette a jó szolgálatot teljesítő 
amatőr művészeti mozgalmakat nem so
káig működhettek, ahogy más közösségek 
sem. 

Kapcsolatba került a népi írók, falukuta
tók, néprajzosok munkáival, többükkel 
személyesen is találkozott. E korszakából 
két könyvet a hegyháti népmeséket kell 
kiemelni. A feneketlen tó 1957-ben, A 
babszem csacsi 1959-ben jelent meg. Ad
dig még Össze nem gyűjtött, hiányt pótló 
munka a hegyháti mesegyűjtemény, 
amelynek nagy része Vasi József gyűjtése, 
művészi feldolgozása. A szép és hangula
tos mesék az egyszerű emberek átörökölt 
világát, bölcsességét az életben való eliga
zodását a vágyakozó emberek életét tük
rözik. 

Szerette volna folytatni a gyűjtőmunkát 
más vidékeken is, eszközhiány miatt a 
vágya nem valósult meg. A magnó akkor 
még ritka volt, az embereknek pedig lassan 
nem lett türelme, hogy órákat meséljenek. 

Vasi József Celldömölkre érkezése után 
jó ideig nem fogott ecsetet a kezébe, nem 
akarta, hogy azt mond
ják rá, inkább igazgas
son, mint fessen. A 
hetvenes évek közepé
től találkozhatunk ké
peivel önálló, valamint 
a celldömölki alkotók 
közös kiállításán. A 
sárgától a vörösig a 
természetből megfi
gyelt színeket alkal
mazza az érzések, a 
hangulatok visszaadá
sára. Szereti a falusi 
életből vett képeket, a 
tájakat, de szívesen 
ábrázol városrészeket 
Főleg olaj-pasztell 
technikával dolgozik. 
Az Ádám Jenő Zeneis
kola felújított zenés 
irodalmi estjein szere
pel, tagja a Kemenes
aljái Alkotók Körének, 
a honismereti közös
ségnek. 

Vasi József - mint 
utaltam rá - hajós nem 
lett, a fiatalkori vágy 
egy része azonban tel
jesült. Amikor felesé
gével összekerültek, 
neki is megmutatta az 

apjától örökölt képeket Elhatározták, 
megpróbálják bejárni azokat a helyeket, 
ahol apja megfordult És látták, hol járt az 
apa Göröghonban, Kairó sivatagán, Kis-
Ázsia holt kultúráiban. Látták Andlúzia, 
Róma, Párizs csodáit. Lelkesen, hozzáértő
én beszél a művészeti emlékekről, legyen 
az ókori építmény, vagy későbbi festmény. 
Mindig felkészülten utazott és könyvekkel 
tért haza. 

Az üres tenyerekkel című kötete az 
utóbbi négy év termését tartalmazza. A 
korábbiakból maga válogatott kézirat 
150 verset tartalmaz. Nem akadt rá ki
adó. Egynémely verséért biztosan elma
rasztalták volna. Úgy látja, mindig az 
enyhülés jelentkezésével kapott teret a 
lapokban, amely a stabilizálódással min
dig kisebb lett. 

Verseiben elénk tárul a szülőföld, a 
múltba kacsintó régi házaival, a hegy, 
mely sorsa. Bennük van az évszakok han
gulata, a mindennapok gondja, öröme, ag
gódás a jövőért Elfoglalt, de ha kedve 
támad, fest vagy rajzol. Magányában, ha 
ürül a jelen - úja - egy félénk ritmus 
megjelenik, ránőnek a szépség hangjai, a 
gondolatgomoly sűrűn kavarog és formá
lódik a költemény. 

Káldos Gyula 

« * 

Üres 
tenyerekkel 
Állok vénen, üres tenyerekkel... 
Egy élet munkáján ennyit értem el. 
Pedig hogy tolongott rég sok ifjú álmom... 
de korán haltak meg... együk se találom... 
nincs, ki ha most hívom , jelen"-nel felel. 

S mi szegényebb, mint a pucér tenyér? 
Ennyiért dolgoztam hatvan éven át 
És mi lett tengernyi verejtékem ára? 
Feltolt sose kívánt tök-uborka-fára 
s közben elsodorta álmaim sorát 

Nem akartam én pénzt, gazdagságot, 
(a vágyam teljesült, mit panaszkodom) 
Hanem amit írok ovassák-e... s hányan? 
Nem vers - ismeretien - a vers vak magányban, 
rejtsen bár istent s legyen szép mint egy dóm. 

Mert nem dal, mit senki meg nem hallgat. 
Nem kincs, a nem tudott, földbe rejtett kincs. 
Nem kép, bármi csodás, amit senki se lát. 
Nem ember, ki soha nem mutatja magát, 
s nem író, akinek olvasója nincs. 

Bizony!... Mért nem tudtam tülekedni? 
Ordítni rekedtig:... legjobb az enyém! 
A szemérmes koldus levegőt se kap ám... 
S engem csak tanulni tanított az apám, 
nem hólyagként úszni az élet vízén. 

Már ki old fel ennyi ellentétet? 
Gordion-csomót csak átvágni lehet... 
de ez a feloldás az oldás halála. 
Ki lesz, ki felírja halálom falára: 
„Én céljáig élem ezt az életet!" 
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Születés: Kolompár István és 
Góman Mária fia: Attila, Minár-
csik Sándor és Varga Marianna 
leánya: Andrea, Ferenc József 
László és Tungli Katalin fia: 
Marcell, Talabér Ferenc és Pol
gár Márta Katalin fia: Ferenc, 
Fehér Tibor Tamás és Máté Zsu
zsanna leánya: Beatrix, Kun 
Csaba Ottó és Hideg Zsuzsanna 
leánya: Edina Rózsa, Gácsi Atti
la és Bödör Ddikó fia: Gábor, 
Horváth Gyula és Kocsis Melin
da fia: Norbert Krisztián, Dömö
tör Vilmos és Mecséri Piroska 
fia: Szilárd, Martonicz Ferenc és 
Németh Éva fia: Ferenc, Lukács 
György és Nagy Zita fia: 
György, Farkas László és Ko
vács Erika fia: Róbert, Szórádi 
András és Farkas Mária leánya: 
Henrietta, Dobson Imre és Hei¬
ner Mária Magdolna fia: Imre 
Attila, Farkas Károly és Sallai 
Mária leánya: Mária, Sebestyén 
Lajos és Elek Ágnes leánya: 
Krisztina, Ferenczi Sándor és 
Molnár Veronika leánya: Evelin, 
Szélesi Szilárd István és Horváth 
Ilona fia: Szabolcs, Göcsei Ist
ván és Erdélyi Ildikó leánya: 
Bettina Viktória, Tarczy Pál és 
Pintér Marianna leánya: Enikő, 
Kolompár Győző és Kolompár 

Anyakönyvi hírek 
Éva fia: Győző, Szemenyei Ta
más és Kovács Lilla fia: Ádrián. 

Házasságkötés: Talabér And
rea és Dcsik Norbert, Büki Lász
ló és Erdély Lilla, Gulyás Móni
ka és Pethő László, Józsa Ibolya 
és Németh András. 

Halálozás: Jancsó Aladámé 
Giczy Margit, Tarczy Lászlóné 
Marácz Terézia, Kolompár 
György, Nyári Géza, Mészáros 
Gyula, Megyeri Ferenc, Maráczi 
Ferencné Berta Margit, Vass Te
réz, Szombathelyi József Zoltán, 
Pannonhalmi József, Laki Ká
roly, Németh Ferencné Németh 
Anna, Baráth Istvánné Egressy 
Ibolya, Várbíró Sándor, Molnár 
Ferencné Illés Irma, Bagarus Ist
vánné Szarka Dona, Somogyi 
István, Koloszár Ferenc. 

Jánoshá/a 
Születés: Zubor István Zoltán 

és Varasdi Erika leánya: Mónika 
Mária, Rába Gyula és Géczi Ág
nes fia: Mátyás Gyula, Németh 
Balázs és Gómán Erzsébet le
ánya: Mária Edina. 

Halálozás: Lenorics József, 
Molnár József, Elek Károly, Kő
vári Károly. 

Születés: Horváth Ferenc és 
Szalay Csilla Marianna fia: 
Ádám. 

Kgyházashetye 
Születés: Farkas Tibor és Kiss 

Edit fia: Róbert. 

Halálozás: Vexl Antalné Sza
bó Dona. 

kemenesma»asi 

Születés: Vass Gábor és Varga 
Judit fia: Gábor, Nagy Ferenc és 
Jánosa Ildikó fia: Bálint. 

Házasság: Szakács Ferenc Jó
zsef és Keszler Mária. 

Halálozás: Guóth István, Kiss 
Károly. 

RemeiH'SS/entmárlon 

Halálozás: Tompa Lajos. 

Nauvsimonv 
Halálozás: Horváth József, 

Somlai István, Tóth Sándor, Ta
kács Józsefné Hegyi Rozália. 

Tokores 
Születés: Lengyel László és 

Csizmazia Éva leánya: Viktória 
Ivett. 

Halálozás: Horváth Kálmán. 

Mersevát 

Születés: Szeifrid Ferenc és 
Kis Olga leánya: Lilla, Marsai 
Csaba és Gulyás Marianna le
ánya: Evelin, Nagy Imre és Kiss 
Olívia fia: Bálint. 

Halálozás: Vörös Ferenc 
László, Varga Teréz Magdolna. 

OstH'vass/mní; 
Születés: Rajki Antal és Ko

vács Judit fia: Zsolt. 
Halálozás: Németh János. 

Sömiénmiliályfa 
Születés: Csekő Attila és Már

ton Zsuzsanna leánya: Barbara. 

\ önnek 

Születés: Nagy Jenő és Csirko-
vics Éva leánya: Viktória Eszter, 
Horváth Károly és Készei Vero
nika Irén leánya: Lilla Tímea, 
Kovács Imre és Tóth Márta le
ánya: Márta Imola. 

Halálozás: Bretus Mihály, 
Hertelendy Jánosné Brányi Irén. 

ÍUUUUUUUUUUUUUIAANUUUUU^^ 

* csavar * csapágy * gumiáru * fitotéka * 

„A gyógyteától a csavarig" 
a KUTHYKER ÜZLETHÁZ 

a régi, már jól ismert termékek mellett állandóan bővülő választékkal 
várja KEDVES VÁSÁRLÓIT. 

Hétfőtől szombatig 8-18, vasárnap 14-18 óra között. 
Utazási költségeit is csökkentheti, ha nálunk vásárol! 

Vétel, ajándékozás a gondja? 
Majd a KUTHYKER megoldja! 

Érdeklődjön, keresse fel üzletházunkat, rendeljen nálunk, VÁRJUK! 

* videotéka * barkácsáru * híradástechnika * 
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K E K - h í r e k 
Februárban 32 esetben ren

delt el nyomozást a Celldö
mölki Városi Rendőrkapi
tányság. A jelentősebb bűn
cselekmények krónikája kö
vetkezik. 

Február 3-án 13 óra körüli 
időben két ismeretlen sze
mély ezer forintot lopott el 
egy Celldömölkön átutazóban 
lévő keszthelyi tanulótól a 
vasútállomáson. Az elkövető
ket felderítették, a pénz felét 
lefoglalták, s a sértettnek 
visszaadták. Az elkövetők el
len az eljárás folyamatban 
van. 

Egy celldömölki lakos tett 
feljelentést ismeretlen tettes 
ellen, aki engedélye és bele
egyezése nélkül a tulajdonát 
képező építési telekre beha
tolt. Az elkövető személye is
mertté vált, az eljárást magán
indítvány hiányában meg
szüntették. 

Egy celldömölki magán
gazdálkodó tett feljelentést, 
akinek Kenyériben lévő liba
telepéről libákat és takar
mányt tulajdonítottak el. Az 
elkövetők ellen az eljárás fo
lyamatban van. 

Február 5-ére virradóra is
meretlen tettesek 5 pincét tör
tek fel a kissomlyói szőlőhe
gyen, ahonnan gázpalackokat 
és egyéb értékeket tulajdoní
tottak el. Az ügyben az eljárás 
folyamatban van. 

Február 10-ére virradóra is
meretlen elkövetők betörtek a 
Gold Star szaküzletbe, ahon
nan műszaki cikkeket tulajdo
nítottak el. Az ügyben az el
járás folyamatban van. 

Egy celldömölki lakos tett 
feljelentést ismeretlen tettesek 
ellen, akik a lakása előtt lévő 
Barkas kistehergépkocsiját el
lopták. Az elkövetőket a szom
bathelyi i^dŐrkapitányság jár
őre Szombathelyen elfogta. 

Egy nicki lakos tett felje
lentést ismeretlen tettesek el
len, akik február 14-én dél
után a vasútállomáson megfe
nyegették, bőrdzsekijét és 
arany pecsétgyűrűjét elvették. 
Az elkövetőit: kiléte ismertté 
vált, ellenük az eljárás folya
matban van. 

A jánosházi tsz elnöke tett 
feljelentést ismeretlen tette
sek ellen, akik február 2-ára 
virradóra egy villanymotort 
loptak el a karakói telephely
ről. Az elkövetőket felderítet

ték, ellenük az eljárás folya
matban van. 

Egy celldömölki lakos tett 
feljelentést ismeretlen tette
sek ellen, akik a lakásában a 
székre letett nadrágja zsebé
ből tízezer forintját ellopták. 
Az ügyben az eljárás folya
matban van. 

Az Országos Műemlékvé
delmi Felügyelőség megbí
zottja tett feljelentést ismeret
len tettesek ellen, akik febru
ár 24-e és 27-e közti időben 
betonacélt loptak el Jánoshá
zán a vártól. Az elkövetőket 
felderítették, az eljárás elle
nük folyamatban van. 

Február 29-én este bejelen
tés érkezett Ságról, hogy az 
egyik üres házban ismeretlen 
személy tartózkodik. A rend-
Őrség az illetőt elfogta és 
megállapította, hogy a tulaj
donos engedélye és beleegye
zése nélkül tartózkodott a 
házban, ezért ellene az eljá
rást megindították. 

• • • 
Az elmúlt hónap krónikáját 

végignézve szembetűnő a 
sokrétűség. Sajnálatos tény
ként könyvelendők el a pince
betörések, amelyek egy ko
rábbi időszakban elég szép 
számmal fordultak elő. Re
mélhetőleg az elkövetők rövi
desen rendőrkézre kerülnek, s 
nem kell újabb sorozatos be
töréshullámtól tartani, r . l . 

Vásárlói szemmel 

A belváros új 
diszkont áruházában 

Nem gondoltuk, hogy előzd számunk után ismét egy új üzletről 
adhatunk hírt. Az, hogy mégis így van, az Falusi Györgynek, a régi 
bútorbolt helyén nyílt diszkont áruház vezetőjének köszönhető. 

Amíg a bőséges áruválasztékot kínáló polcok közt az irodájáig elju
tottam, volt időm gondolkodni és szemlélődni is. 

- Milyen területekről válogatta az árucikkeket? 
- Alapvető élelmiszereket árulunk, 10-15 féle szeszes italt tartunk és 

200-300 féle kozmetikai cikket kínálunk, egy családon belül akár több 
fajtát is. Ez nem egy szép bolt, de a lakosság mellett a viszonteladókat 
is kiszolgáljuk - nagyker áron, jóUehet így kisebb az árrés, de nagyobb 
a forgás. 

- Milyen érdekeltségű az üzlet? 
- Az épületet egzisztencia hitelből vásároltam, az áru egy részét 38 

százalékos kamatozású hitelből szereztem be, míg a másik részénél 
fizetési csúsztatással tudtam élni, ami azt jelenti, hogy nem kellett 
azonnal fizetni. 

- Mikor támadt az ötlete, hogy itt boltot kellene nyitni? 
- Tavaly nyár elején kezdődött. Alkalmas helyet többet is találtam 

volna, csak drágák voltak. Aztán jött ez a mostam. Tudtam, hogy itt egy 
olcsó Üzlet él meg széles választékkal. Mikor megszereztem az épületet, 
azonnal elkezdtem járni a szállítókat, hogy ezt a választékot meg tudjam 
teremteni. 

- Nem foglalkozott a gondolattal, hogy érdemes lenne megpróbálni a 
csatlakozást egy esetleges nyugati áruházi láncolathoz? 

- Van ilyen elképzelésem, de ehhez egyelőre nincsen biztosítva a 
háttér. Előbb ennek az üzletnek kell beindulnia, beállnia úgy, hogy három 
év után végre én is elmehessek a családommal nyaralni. 

- Bejövet láttam a korszerű vonalkódos pénztárgépet, s itta csöppnyi 
irodában két számítógép is van. 

- Igen. Az 1400 cikkünk vonalkód szerint benne van a számítógépben, 
s a számoknak stimmelni kell. Még a nagy áruházaknál is előfordul, hogy 
az áru ott van, de a listáról eltűnik. Ilyenkor korrigálni kell, de ezek a 
kezdeti kisebb zökkenők később már nem fordulhatnak elő. Ez a technika 
nem világszínvonalú, de azért megfelel. Az üzlet dolgozói is várhatóan 
igazodni fognák az elvárásaimhoz, miszerint maximálisan vevőcentrikus
nak kell lenni, mert hiába van technika, hiába van áru, ha vevő nincs. 
Értük vagyunk, nélkülük pedig becsukhatjuk a boltot 

- Köszönöm a beszélgetést. 
RL 

AZ A L F A T O L 
AZ OMEGÁIG 
Tőlünk az autó nem luxus. 
A PROMO ftVDRA CONSORCIO-tól 60 havi részletre vásárolhat 
bármUyen típusú gépkocsit 
Legyen tagja egyik 120 fős vásárlói klubunknak! 
A szerencsések már az első részlet befizetése után 
elvihetik autójukat 

Központ: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 
Telefon: 252-0130 

Szombathelyi képviselet: Szombathely, Rózsa Ferenc krL 2 
Telefon: 13-751/11,35 

Ügyfélszolgálat: 
Pethö Ferenc, Celldömölk, Dobó Katalin utca 13. • Promo-lndra 

CONSORCIO 
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Szerkeszti: B. Horváth Cecília 

Márciusi szólások -
közmondások 

A szép március még a hollakat is föltámasztja. 
A márciusi cső méreg, dc a hó olyan, mint a zsír 

(a földnek). 
Ha a március száraz, április nem hoz füvet. 

9. - Szent Franciska mutatja, milyen lesz a hó
napja. 

10. - Hány embertől fél a vincellér? Negyventől. 
Mert, ha a 40 vértanú napján fagy, rossz 

> bortermés lesz. 
12. - Gergely megrázza a szakállát (hózivatar 

lesz). Gergely a palántavetés napja. Gergely 
napján zivatar, nem lesz jő idő hamar. 

18-21. - Sándor, József, Benedek: zsákkal hozza 
a meleget, gydszűvel (szütyővel) a hideget. 
Benedek napján el kell rakni a hagymát. 

21. - E napon kell a melegágyakba elvetni a 
vetemények magvait, még akkor is, ha a hó 
el nem olvadt. 

29. - E napon szokták kitenni a méheket. Ne siess 
vetni, mert a fagy még visszatérhet. 

Március 
Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad, vidám kamaszfiús 

szellőkkel jár a fák alatt a március. A fázós rügy nem 
bújt ki még, hálót se sző a pók, de futnak már a 
kiscsibék, sárgás aranygolyók. (Radnóti) 

N.L, 

Kellemes és kedves színfolttal gyarapodott 
városunk, a lila cukrászdával. Én igj neveztem 
el. Icipicit habcsókos, habos, mint ahogyan ez 
az igazi cukrászdákhoz illik, ahová jólesik beül
ni majd egy-egy kávéra, forró csokoládéra, 
fagylaltra, baráti csevegésekre és méginkább 
barátnői pusmogásokra. A Krajcsovics-cuk
rászda híres volt a főzött fagylaltjáról, most a 
választék bővül finom süteményekkel is. A 
tulajdonos bízik abban, hogy vendégei olyan jól 
fogják magukat érezni, mint amilyen szeretettei 
és gondossággal ö és családja készült az új üzlet 
megnyitására. H. C. 

Hasznos tanácsok 
háziasszonyoknak 
A ruházattal szemben fontos követelmény 

a viseléssel, a mosással, a tisztítással szem
beni tartósság. Hosszú időn keresztül meg 
kell őriznie eredeti értékes tulajdonságait. 
Ehhez elsősorban ismernünk kell a szöve
tek, kelmék nyersanyag-összetételét. A 
nyersanyag-megállapítást a szövet fonalai
nak elégetésével lehet legegyszerűbben el
végezni. Ez az égetési próba. Megfigyeljük 
az égést magát, a visszamaradó anyagot és 
a lángot 

Pamut, len: világító lánggal ég, szaga az égő 
papíréra emlékeztet, a láng kialvása után kevés 
fehéres-szürke hamu marad vissza. 

Gyapjú: nehezen gyullad meg, az égés 
szaga a megégett haj vagy köröm szagára 
emlékeztet, sötétbarna, salakszení anyag 
marad vissza. 

Szintetikus (műszálak): a lángban megol
vadnak, apró golyók alakjában lecsepegnek, 
szaguk az ecetre emlékeztető vagy szúrós, 
köhögésre ingerlő. 

Hétköznapibb megállapítási mód: a szö
vetet tenyeriinkbe fogjuk kis ideig. Ha meg
nedvesedik a bőrünk, akkor mesterséges 
eredetű az alapanyaga, tehát nem jó nedvszí
vó. Ha kellemesen puha, illetve meleg érze
tet ad, akkor természetes eredetű, jó nedv
szívó, az alapanyaga pamut vagy gyapjú. 

Ha már ismerjük az anyag összetételét, 
tudjuk, hogy milyen jellegű gondozást igé
nyel, hogyan mossuk, vasaljuk, tisztítsuk. 

Vasalás: célja a gyűrődések kisimítása, a 
ruházati cikk esztétikai hatásának növelése. 
A pamut közvetlenül vasalható 120°-on, a 
szintetikus 60°-on. A gyűrődések nagy ré
szét nedvesség és hő segítségével tudjuk 
csak eltávolítani. Egy vászon anyagot be
nedvesítünk és ráhelyezzük a vasalandó fe
lületre. Csak a gőzölgés megszűnte után 
emeljük fel a vasalt ruhadarabot, különben 
újra meggyűrődik. A gyapjúval kevert szö
veteket felújítani csak ilyen módon lehet 
Fényes felületű selymeket nedvesítve ne va¬
saljuk, mert a víz foltot hagy a felületen. 

Tisztítás: a tisztítószerek kiválasztása so
rán ügyeljünk arra, hogy a szövetek anyaga 
és színezéke ne károsodjék. A tisztítás előtt 
a szennyeződés eredetét és Összetételét meg 
kell állapítani. A tisztítás módja: a ruhada
rabot simán kifektetjük és a foltos rész alá jó 
nedvszívó, többrétegű, fehér pamutszövetet 
helyezünk. A tisztítószert a foltra cseppent
jük, enyhén dörzsöljük. Gyakran előfordul a 
keretképződés. Ennek eltávolításához után-
kezelésre van szükség. Nedvesített szi
vaccsal, többszöri simítással eltüntethető. 

Házi tisztítószerek: rozsdafolt - citromlé
vel, pörkölés (a szövet felülete megsárgult) 
ecettel, olajfolt krétaporral, vérfolt hideg 
vízzel és babaszappannal, gyümölcsfolt és 
vörösbor tejjel távolítható el. 

Varga Józsefné 

Új könyvek a városi könyvtárban 
HELTAI JENŐ: Utazás enmagam körül 
Az író könnyed, csevegő stílusban kalauzolja el 

az olvasót a boldog békeidők és a két világháború 
közötti korszak kávéházainak világába. Derűs élet
filozófiával és iróniával ábrázolja azt a világot, 
amelyet legjobban ismer: a magyar kispolgárságot 
és a művészvilágot. A novelláskötetet azoknak 
ajánljuk, akik a könnyed, de színvonalas kikapcso
lódást keresik. 

BROOKES, John: Kertek könyve 
A szerző különlegesen újszerű megközelí

tésben és lebilincselő stílusban vezet be a há
zikertek tervezésének és kivitelezésének titka
iba: az elképzelés megszületésétől a növények 
kiültetéséig és gondozásáig. Színes fotók szá
zai, ötletes rajzok, tervvázlatok adnak ösztön
zést és segítenek abban, hogy a lehetőségeink
nek megfelelő változatot valósíthassuk meg. A 
kötet útmutató a szép és jól használható kert 
megteremtéséhez. 

TINI ENCIKLOPÉDIA 
Művészi kiállítású zsebkönyv sorozat 10-12 

éves gyermekeknek, öröm kézbe venni. Az 
egyes témakörök olvasmányos ismertetését 
szép, hangulatos illusztrációk egészítik ki. 

A sorozatból a következő kötetek találhatók 
meg a gyermekkönyvtárban: 

1. Mindennapi táplálékunk a kenyér 
2. A föld és a tűz gyermekei, a fémek 

3. Ma is élő hegyek, a vulkánok (Ebben mé§ 
szó esik a celldömölki Sághegyről is!) 

4. Hogyan épül a középkori katedrális 
5. A barbárok hosszú utazása 
6. Hogyan működnek érzékszerveink 

Kemenesalja 
konyhájából 

Somnrjai néni kakaós kalács 
2 egész tojást, 1 főzőkanálnyi zsírral 

vagy margarinnal 1 kanál kakaóporral 
és 1 csésze cukorral összekeverünk. Majd 
30 dkg lisztet és 10 dkg darált diót, 1/2 
sütőport adunk hozzá és 1 csésze tejjel pici 
adagonként kikeverjük. Zsírozott, liszte
zett tepsibe öntjük, előmelegített sütőben 
Sütjük. Tüpróbával ellenőrizzük, meg
sült-e. Szórhatunk bele magozott megy-
gyet, mazsolát Ha kihűlt, csokoládémáz
zal is megkenhetjük. 

(.'sokoládémúz ivti\ szerű): 
2 evőkanál porcukrot, 2 evőkanál ka

kaóval, kevés vízzel sűrűre főzünk, 3 
dkg vajjal simára keverjük és ha van 1 
tojásfehérje, az sem árt, mert ettől lesz 
szép fényes a máz. 
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Rekonstrukció a celldömölki sütőüzemben 

Nagyobb választék, 
jobb minőség 

Változnak az idők. És nem csak az idők. Pár évvel ezelőtt aligha 
találkozhatott az Olvasó mondjuk egy üzemi rekonstrukcióról szóló 
írással anélkül, hogy abban ne szerepelt volna a termelékenység növeke
désére vonatkozó számhalmazok és százalékok sora. Most meg? Hasonló 
szituációban az Üzemvezető nem pironkodik azon, hogy csökkent a 
termelékenység, sőu, még örül is kicsit, hiszen ez volt a céljuk a jobb 
minőség érdekében. 

Bevallom, kicsit köntörfalas volt a bevezetés, ideje hát kimondani a 
lényeget: a celldömölki sütőüzemben kidobták a tésztaosztó gépet, újra 
bevezették a kézi munkát és nádszakajtókat használnak, mint az egykori, 
hagyományosnak mondott pékségekben. Mindezt annak kapcsán tudtam 
meg az üzem vezetőjétől. Szabó KárolynétóL hogy a nemrég befejezett 
rekonstrukcióról kérdeztem. 

- Tíz évig működött a korábbi, francia licensz alapján gyártott két 
kemencénk. Ezeket olajjal fűtöttük, egyébként megfelelő gőzfejlesztővel 
sem rendelkeztek. Elkerülheteüenné vált a cseréjük. Most van egy 
csehszlovák gyártmányú, korszerűbb, gázzal fűthető kemencénk. Egyút
tal megtörtént a kazánházi rekonstrukció is. A Vas Megyei Sütő- és 
Édesipari Vállalat mintegy tízmillió forintot költött az üzem korszerűsí
tésére. 

Bőséges a cetli üzem kínálata. 

- Miért döntöttek úgy, hogy átszervezik a munkát a kenyérgyártás első 
szakaszában? 

- így mdunk szebb és finomabb kenyeret sütni, azaz a jobb minőség 
érdekében történt az átszervezés. 

- Nem lehet, hogy emögött a konkurencia megjelenése is szerepet 
játszik? 

- Kétségtelenül így van. Tény, hogy mintegy 6-7 mázsával csökkent 
az utóbbi hónapokban a tőlünk igényelt napi kenyérmennyiség, de a 
választékunkat egyre bővítjük. Jelenleg 8 féle kenyeret és 30 féle finom 
pékárut gyártunk. 

- Ezek szerint észrevette a vásárló az Üzemi korszerűsítést a termékek 
minőségében és választékában? 

- Ebben teljesen biztos vagyok. Arra viszont már nem esküdnék meg, 
hogy a jelenlegi ellátási területünkön, ami körülbelül 90 boltot, illetve 
kereskedelmi egységet jelent, szóval hogy az e területen lakók többsége 
ismeri a kmálatunkat. Meg kellett állapítanunk, hogy több boltvezető gyér 
keresletre hivatkozva egyáltalán nem rendel bizonyos termékekből, nem 
veszik figyelembe azt, hogy akár 10-20 tételt is kiszáhfamk egy-egy 
termékből, s akár külön fuvarokat is szervezünk a nap szinte valamennyi 
szakában. Van olyan vidéki boltunk, ahová a búzatöretes kenyérből 
mindössze egyetlenegy darabot szállítunk rendszeresen. De arra az egyre 
biztos vevőnk van, akit nem szeretnénk elveszíteni. 

- Akkor ő olyan, akár egy előfizető... 
- így is mondhatjuk. A fogyasztói és vásárlói szokások átalakulnak. 

Alkalmazkodnunk kell ehhez. Tudjuk, az emberek szeretik megvenni az 
esti vacsorához és a másnapi reggelihez szánt kenyeret a reggeli órákban. 
Mi szállítanánk frisset a délutáni bevásárlásokra, ám sok bolt ahhoz 
ragaszkodik, hogy hajnalban legyen ott az ajtó előtt a kenyér. Hát az már 
nem lesz olyan friss délutánra. Az imént azt mondtam, csökkent némi
képp a napi termelésünk, amit lehet azzal magyarázni, hogy megjelent a 
konkurencia, de lehet úgy is - s ebben is van igazság -, hogy javult a 
termékeink minősége, kevesebb kenyeret kénytelenek eldobni az embe
rek, s ezért is csökkent a vásárlás. 

- Mi a celliek kedvence? 

A kézi munka az üzemben ismét mindennapos. 

- Mostanság talán a házi kenyér. 
- Újdonságok? 
- Az őszi BNV-díjas*alpesi rozsos, ami hat napig eltartható, valamint 

a négymagvas (len, szezám, kömény, napraforgó) kenyér, ami az egész
séges táplálkozás szempontjából igen értékes termék. 

- Térjünk vissza az üzemre. Az 1974-ben épült „gyár" három egykori 
maszek kisüzem helyére lépett, ön is említette, hogy a közelmúltban 
visszatértek a hagyományos kézi munkára. Fölteszem a kérdést: megtet
ték az első lépést a gyártól a kisüzem felé? 

- Azt hiszem, a miénkhez hasonló, vállalati viszonylatban középkate
góriájúnak számító üzemekre a jövőben is szükség lesz, mint ahogy arra 
is, hogy valamiféle nagyobb vállalati struktúrában működjünk. Ha itt 
nálunk bármilyen hiba adódik, azonnal pótolja a kiesett termelést a 
vállalat egy másik üzeme. Gyakran van nálunk áramszünet, amely ha 
csak kétperces is, legalább egy óra kiesést jelent a termelésből. Ellátási 
szempontból az ad biztonságot, ha a miénkhez hasonló üzemek együtt 
tudnak működni. Nagy hiba lenne ezeket feldarabolni. Talán szerényte
lenség nélkül állíthatom, hogy akárkivel szemben versenyképesek va
gyunk. 

Beszélgetésünk után körülnézhettem az üzemben. Dél volt, éppen 
szedték ki a kemencéből a házi kenyeret. Olyanok, akár egykori névro
konaik mondjuk harminc évvel ezelőtt egy falusi kis kemence párkányán. 
Szépek, formásak, frissek, melegek. Sajnálhatja - gondoltam -, aki már 
reggel megvette a boltban az aznapit, hiszen délután frissebbhez juthatott 
volna. Próbálják ki legközelebb, kedves Olvasók! 

(X) 

Naponta friss és tartós 
kenyerekkel, pék^ ^'M mfr 
énomsüíeményekkel áll / | 
fogyasztói rendelkezésére a/ « 

N / / / / / / / 
Í I ; / / / / / / / 
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/ / 

» magvas kenyér 
(len. kömény, napraforgó, szezám) 0.50 kg-os 

» sárvári kenyér 0,75 kg-os 

• utas puffancs (szezámmaggal) 
/ / / 

/ / / 

/// / Jto Ofl̂ ezeket'a te/rnékeket 
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4- SPORT ^ eredmények - események <0> SPORT <> J 
Magyar Kupa 

Igazi focigálát mutatott be 
Celldömölkön az N B I listaveze
tője, a Váci FC-Samsung. A két
ezer néző nem csalódott az éllo
vasjátékában. Korszerű játékuk
kal bizonyára sok szimpatizánst 
szereztek maguknak. Az ered
mény 7:0 volt a Vác javára. A 

mérkőzés előtt volt régi labda
rúgókat örökös CVMSE dísz
taggá avattak. A fénykép őket 
mutatja. Balról jobbra: Hor
váth Győző, Szita József, 
Kuthy László, Pukler István, 
Varga Sándor, Németh István, 
Tarczi Ottó és Vajda József. 

A Savaria Kupa az idén is 
a CVMSE vitrinjét díszíti 
Hat hétvégén küzdöttek a különbözei korosztályos kézilabdacsapatok 

a harmadik alkalommal kürt Savaria Kupáért. Vas megye legrangosabb 
kézilabdatomájáriak a tanárképző főiskola új sportcsarnoka adott otthont. 
Celldömölkről az idén a serdülő és ifjúsági korcsoportba a 410. Szak
munkásképző, míg a felnőtt csoportba a CVMSE-CELLKOLOR neve
zett. A serdülők és a felnőttek megismételték tavalyi eredményeiket, 
tomagyőztesek lettek. Az ifjúsági csapat negyedik helyezett lett A 
serdülők és a felnőttek eredményei: Serdülők: 410. Celldömölk-Derko-
vits 31:12. 410. Celldömölk-Zalaegerszegi Ganz 19:15. 410. Celldö-
mÖlk-405. Szombathely 28:14. A torna legjobb kapusa Harkály Tibor, 
legjobb mezőnyjátékosa Tóth Róbert lett 

Felnőtt „A" csoport: CVMSE-CELLKOLOR-Tanárképző I I . 26:12. 
CVMSE-CELLKOLOR-Csurgó 22:19. CVMSE-CFXLKOLOR-Sopron 
21:17. CVMSE-CELLKOLOR-Zalaszentgrót 24:19. Meglepetésre (?) a 
, 3 " csoportban az NB Il-es csapatokat megelőzve a Szombathelyi 
öregfiúk csapata lett az első. Igaz, ezt a csapatot „magánszorgalomból" 
erősítette a celliek közül Márczi Győző és Simon István is. 

A döntőre február 29-én került sor. Nagyszerű mérkőzésen, csak 
hosszabbításban nyertek a celliek, CVMS E-CELLKOLOR-Szombathe-
lyi Öregfiúk 23:21 (20:20,9:8). CVMSE: NETZER-TÓTH A. (6), Skriba 
(2), Gyulás (1), Csóri (3), GÓCZE (4), FONYÓ (7). Csere: Harkály, 
Németh L., Redőcs, Tóth R. 

Három aranyérem a 
megyei bajnokságon 

A Vas megyei egyéni asztalitenisz-bajnokságot 
február 22-én Szombathelyen rendezték meg. A 
CVMSE versenyzői a várakozásnak megfelelően 
szerepeltek. Különösen örvendetes az utánpótlás 
jó szereplése, akik három aranyéremmel tértek 
haza. Eredmények: Újonc leány egyéni: 1. Sima 
Zsuzsa. Újonc fiú egyéni: 1. Szálai László. Ser
dülő leány egyéni. 1. Sima Noémi 3. Sima Zsuzsa. 
Serdülő fiú egyéni: 2. ölbei Péter. Ifjúsági fiú 
egyéni: 3. Tarr Péter. If júsági fiú páros: 3. ölbei-
Tarr. Férfi egyéni: 2. Botfa Tibor, 3. Mámé Gyula. 
Férfi páros: 3. Botfa-Málhé. 

Diáksport 
- A 410. Szakmunkásképző V. korcsoportos 

fiú kézilabdázói hozták lázba februárban a 
sportág híveit. A diákolimpia keretében mér
kőztek meg a tatabányai Donnáth Ferenc iskola 
csapatával. Tatabányán 29:23-as vereséget 
szenvedtek. A vereség ellenére Tamás Gábor 
fiai bíztak a továbbjutásban. Bizakodásuk jogos 
volt, hiszen a Tatabánya csak idegenben lőtt 
több góllal jutott tovább, ugyanis Celldömölkön 
a helyi csapat nyert 32:26-ra. Csak egy gól 
hiányzott az igazi nagy sikerhez. Ezt nagyon 
könnyen megszerezhették volna a 410-esek. Ha 
azokat a fránya heteseket eredményesebben 
dobják, akkor góllokkal nyerhettek volna. A 
mérkőzésre kilátogatott népes közönség így is 
vastapssal köszöntötte a mérkőzés végén a csa
patot, amely nagyszerűen szórakoztatta őket. 
Mi is gratulálunk a csapatnak. 

j - A 410. Szakmunkásképző DSK március 
14-én a sportcsarnokban 9 órai kezdettel rende
zi meg a hagyományos „Március 15." kézilab

datornát. Az egész napos tornán Nyugat-Du
nántúl valamennyi számottevőIV. korcsoportos 
fiú- és leánycsapata részt vesz Nagykanizsától 
Tatabányáig. A rendezők hívják és várják a 
kézilabdát szerető szurkolókat. 

- Az általános iskolai I I . és I I I . korcsoportos 
alapfokú és diákolimpia egyéni asztalitenisz 
városi döntőjének eredményei: Diákolimpia le
ányok: 1. Sima Noémi Celld. Gayer, 2. Sima 
Zsuzsa Celld. Gayer. Fiúk: 1. Ölbei Péter 
Celld. Eötvös, 2. Vas Zoltán Celld. Eötvös, 3. 
Szálai László Celld. Gayer. Alapfokú döntő: 
n . kcs. leány: 1. Hanzsér Barbara, 2. Szálai 
Anita, 3. Vörös Anikó. I I I . kcs. leány: 1. 
Remport Veronika, 2. Horváth Anikó, 3. 
Rúzsa Katalin. I I . kcs. fiú: 1. Kovács Gábor, 
2. Gönye Péter, 3. Horváth Dánlel. Vala
mennyi versenyző a Celld. Berzsenyi tanulója. 
1H. kcs. fiú: 1. Cseszkó Sándor Ostffyasz-
szonyfa, 2. Prlnczes Zsolt Vönöck, 3. Nyári 
Róbert és FenyÖ Miklós Celld. Berzsenyi. 

- Általános iskolai Dl. kcs-os kispályás lab
darúgó városi döntő eredményei: „A" csoport: 
C. Berzsenyi-C. Gayer 2:2. C. Eötvös-János¬
háza 1:1. C. Eötvös-C. Berzsenyi 2:2. C. 
Gayer-Jánosháza 3:0. C. Berzsenyi-Jánosháza 
2:2. C. Gayer-C. Eötvös 3:3. „B" csoport 
Kemenesmagasi-Boba 2:0. Nagysimonyi-Ostf-
fyasszonyfa 2:1. Nagysimonyi-Boba 5:1. Ostf-
fy asszonyia-Kemenesmagasi 4:1. Kemenesma-
gasi-Nagysimonyi 2:1. Ostffyasszonyfa-Boba 
3:0. Döntő a két csoportgyőztes között: Celld. 
Gayer-Ostffyasszonyfa 3:1. 

- Általános iskolai 11. és III. korcsoportos 
alapfokú kézilabda városi döntő eredményei: I I . 
kcs. leány: C. Gayer-C. Eötvös 4:2. HJ. kcs. 
leány: C. Gayer-C. Berzsenyi 8:5. C. Eötvös-
C. Berzsenyi 9:3. Nagysimonyi-C. Berzsenyi 
6:0. C. Gayer-C. Eötvös 10:7. C. Eötvös-
Nagysimonyi 9:7. C. Gayer-Nagysimonyi 9:4. 
A korcsoport bajnoka: Celldömölk Gayer. Dl. 
kcs. fiú: C. Gayer-C. Eötvös 11:7. 

A folytatással 
sincs gond 

A CVMSE NB LTI-as asztalitenisz-csapata a 
tavaszi rajtot Mosonmagyaróváron vette. Na
gyon szoros mérkőzésen 1:8 arányú vereséget 
szenvedett. A folytatás viszont már sokkal ered
ményesebb volt. Eredmények: 

CVMSE-Vasl Építők 12:6. Az Építők ellen 
Szombathelyen arattak biztos győzelmet a celli 
kék-sárgák. Győztesek: Fehér-Botfa, Balázs-
Máthé párosok, míg egyéniben Botfa (3), Fehér 
(3), Máthé (2) és Tarr (2). 

CVMSE-Györl Széchenyi Főiskola 15:3. 
Hazai környezetben magabiztos győzelmet ér
tek el, a lényegesen jobb játékerőt képviselő 
celliek. Győztesek: Botfa-Tarr, Balázs-Máthé 
párosok és egyéniben Botfa (4). Máthé (4), Tarr 
(3) és Balázs (2). 
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