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Mérlegen a segítőkészség 

Sikeres nyári véradás 
Mint oly sok éven át mindig, 

az idén is sor került a nyári 
véradó napok megrendezésére 
június 17-18-19-én. A sajtó
ban nagyon sok negatív hír lá
tott napvilágot a vér felhaszná
lásáról és a véradók számának 
csökkenéséről. Ez tett kíváncsi
vá, s ezért kerestem fel dr. Ma
rosfalvi Ferenc főorvos urat, a 
helyi Vértranszfúziós Állomás 
vezetőjét, aki így foglalta össze 
tapasztalatait. 

- Nagy várakozással tekin
tettünk a városi véradó napok 
elé, hogy vajon a sok téves 
információn alapuló televíziós 
hír és újságcikk hatása hogyan 
érvényesül, és az újonnan ala
kult kft.-k, magánvállalatok, 
vállalkozások dolgozói és ve
zetői hogyan segítik a véradó 
mozgalmat. 

- Síit igazolt ez a nagy vára
kozás? 

- Az eredmény minden vára
kozást felülmúlt, mert idén is a 
sokévi átlag felett volt a vér
adók száma. 235 véradónk volt 
a három nap alatt. 

- A korábbiakhoz képest je
lentősen megváltozott mind a 
véradás, mind a vérfelhaszná
lás módja a gyógyító munká
ban. Hallhatnánk erről is pár 
szót? 

- A mai korszerű orvostudo
mány azt igényli tőlünk, hogy 
a vért a vérvétel után azonnal 

alkotóelemeire bontsuk, s így 
megnövelhető a felhasználha
tóság ideje és köre. 

- A közérthetőség kedvéért 
mondana erre egy példát is? 

- Az egyetlen véradó által 
adott vérmennyiségből az al
kotóelemekre bontás után há
rom beteg is részesülhet oly 
módon, hogy az egyik meg
kapja a vörösvérsejteket, a 
másik a vérplazmát, a harma
dik a vérlemezkéket. Arról 
nem is beszélve hogy a koráb
bi , fel nem bontott, azaz teljes 
vér 21 napig volt felhasznál
ható, míg a vérplazma fa
gyasztott állapotban akár egy 
évig is eltartható. A fent em
lített követelmények tették 
szükségessé, hogy a régi 
üvegpalackos módszerről a 
műanyag zsákos rendszerre 
térjünk át, amely messze kor
szerűbb, elengedhetetlen a 
fentiek megvalósításához. 

- Zárszóként visszakanya
rodnék véradóinkhoz. Nagyon 
örvendetes, hogy az új munka
helyi vezetők is - a régiekhez 
hasonlóan - jó példával jártak 
elöl, jöttek a munkatársaikkal 
együtt. Itt ragadnám meg az 
alkalmat és megköszönöm 
minden véradónknak az értékes 
és nagyon szükséges segítsé
get, amit nyújtottak - minden 
rászoruló beteg nevében. 

Az ősz majd hoz változást? 

Iskolák -
igazgató nélkül 

Megszívlelendő munkatársunk (N. T.) jó tanácsa a lap második 
oldalán olvasható, Patthelyzet, avagy a demokrácia technikái című 
írásában: mérges indulatok helyett a történtek higgadt elemzésére 
lenne szükség. Ugye máris nyilvánvaló, hogy az iskolaigazgató-vá
lasztás körül kialakult, parázsnak is mondható vitáról van szó, egy 
olyan ügyről, amely mostanra már némiképp megosztotta a 
képviselő-testületet. Lapunk, az Új Kemenesalja eddig is kizárólag a 
tényekre hagyatkozott, s ezután sem kívánjuk a vitát eldöntendő 
egyik vagy másik véleményt a tényközlés normáitól eltérően előtérbe 
helyezni. Jelen írás a szerkesztőbizottság azon álláspontja alapján lát 
napvilágot, hogy a tisztábban látás érdekében összefoglaljuk az 
ügyben eddig történteket, talán ezzel is elősegítve a kívánatos 
konszenzust. 

Tény, hogy a város két általános iskolája közül egyiknek az élén 
sincs kinevezett igazgató. Az Eötvösben már két éve, amióta a 
korábbi vezetőt nyugdíjazták. A hivatalos indoklás szerint a 
pályázatok a tantestület egyetértésének hiánya miatt nem vezettek 
eredményre. Ez a verzió szerepel a képviselő-testület április 29-ei 
ülésére készült előterjesztésben. Akkor ez hivatkozási alapnak 
számított, hiszen a döntés abba a gyakorlatba illeszkedett, hogy a 
képviselők figyelembe vették a tantestület véleményét, egyetértési 
jogát. Időközben hozta döntését az Alkotmánybíróság, miszerint 
a tantestület csupán véleményezheti a pályázót és a pályázatot, de 
a képviselő-testület felé egyetértési joga nincs. 

Ez a gyakorlatban azt eredményezheti, hogy a tantestület akár 
egyhangú igen vagy nem szavazatát is figyelmen kívül hagyhatja 
az önkormányzat, illetőleg a képviselő-testület. A Gayer Gyula 
Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolat
ban ez történt: a képviselők többségének véleménye nem egyezik 
meg a tantestület tagjainak többsége által kialakított állásponttal, 
s a döntés a városatyák kezében van. 

Tény az is, hogy a tantestület és a képviselők közössége 
kompromisszumkészségről tett tanúbizonyságot, amikor az első 
nemleges döntés után nyilvános fórumon találkoztak egymással a volt 
pártszékházban. Eredményes kompromisszum azonban ezen a 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Kismotorvezetői vizsga -
házilag 

Hosszú évek jó gyakorlatát folytatta az idén is a Berzsenyi Lénárd 
Általános Iskola, ahol nemcsak „saját gyerekeiknek", de a másik két 
általános iskola tanulóinak is lehetőséget biztosítottak arra, hogy a 
címben említett vezetői engedélyt megszerezzék. Az oktatást Rosta 
Sándor igazgató úr és Rosta Zsolt végezték. 

Ahogy azt az igazgató úr elmondta, 41 tanulóból mindössze négyen 
buktak meg, s ez az eredmény messze a legjobb a megyében. 
Megtudhattuk továbbá, hogy az így vezetői engedélyt kapott tanulók 
kulturáltan közlekednek, ami egyértelmű „nyereségnek" számít az 
egyénnek és az országúton járók nagy közösségének egyaránt. 

A tartalomból 
A politikai szepségvá-
lasztástoi a legszaba
dabb szabad demokra
tákig (4. old.) • Százki
lencvert éve érkezett 
Nemesdömőlkre Kis 
János (6. old.) » Jeho
va Tanúi (7. old.) • Em
berségből elégtelen (8. 
old.) - Mundérvásárhe
lyi búcsú (11. old.) 

Tájékoztatás 
a telefon

igénylöknek 
A képviselő-testület ¿992. 

június 25-i ülésén pénz-
visszafizetési garanciát vál
lalt a telefon-hozzájárulást 
befizetőkkel szemben. 

A megállapodás megköté
se céljából július |3-a után 
kérik, IIOJÍV üg.v félfogadási 
időben u műszaki és vállal
kozási osztályt szíveskedje
nek az érintettek felkeresni. 
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Tudósítás képviselő-testületi ülésekről 
Celldömölk város képvieseld-tesrületének június 10-i ülésén Baranyai 

Attiláné dr. jegyzdnd tájékoztatást adott arról, hogy az egyébként 
lakossági kommunális adó alá esd adótárgyak közel fele mentességet 
élvez, így a kivetett adó 3 millió 216 ezer forint. A gépjárműadó közel 
1 millió forinttal kevesebb a vártnál, mivel a tervezésnél a Belügyminisz
térium adataira támaszkodtak, amely az állandó lakóhelyet vette alapul. 

A gázépítés ütemezésével kapcsolatban vita alakult ki, mert a vissza
lépések miatt költségvetési módosításokra van szükség, ugyanakkor 
egyre sürgősebb a végső" döntés és a lakosság is türelmetlenné kezd válni. 
Portschy Tamás javaslata alapján elfogadták, hogy a telefonfejlesztési 
hozzájárulással összefüggésben igazolást adnak a pénz átvételéről és 
kezeléséről, valarnint az esetleges visszafizetés és kamattérítés módoza
tairól. 

I Lesz-e másodosztályú csapata 
a városnak? 

A közművelődési, oktatási, gyámügyi és sportbizottság által a CVMSE 
szakosztályainál tartott látogatás tapasztalatairól szóló előterjesztés rész
letesen elemezte az egyes sportágak helyzetét. A 36 versenyzővel és 100 
ezer forint támogatással rendelkezd asztalUetúszezők az 1991/92-es évad
ban az egyesület legeredményesebb sportolói lettek, mivel a férfiak az 
NB Ul-ban ezüstérmet szereztek. Néhány tehetséges leányt is bevontak 
a szakosztály munkájába, de teljes vertikummal (újonc, serdüld, ifjúsági, 
felnőtt) férfi vonalon működnek. Az önkormányzati hozzájárulás legna
gyobb hányadát, 650 ezer forintot a 140 kézilabdázó támogatására 
fordították. Az NB JI-es felnőtt férfi csapatnál az edző (Somlai Károly) 
szakmai felkészültsége révén, a biztató utánpótlásra alapozva, sikeres 
igazolások esetén akár a magasabb osztályba kerülés is elképzelhetd 1-2 
éven belül. Új színfolt a nól csapat, amely Csótár Adrienn irányításával 
a következő bajnokságban az NB II-ért is küzdhet A labdarúgó szak
osztály 120 versenyzőt foglalkoztatott és 350 ezer forintos támogatást 
élvezett. A sikeres igazolások, a kupában és a négy város tornáján elért 
eredmények még nem jelezték a későbbi problémákat. Az augusztusi 
bevonultatás azonban három játékost érintett és októbertől a MAV-nál 
jelentkező foglalkoztatási problémák miatt az edzésre járás rend
szertelenné vált. A novemberi bevonulás tovább rontotta a csapat játékos
állományát Tavasszal olyan sérülési és leállási hullám, valamint morális 
helyzet alakult ki, amit nem volt képes kivédeni a szakvezetés. Előfordult, 
hogy 4—6 fordulón keresztül egyszerre négy meghatározó játékos lába 
volt gipszben. Munkahelyi zavarok és elbocsátások miatt két játékos 
leállt, a kapust pedig öltözői tolvajlás miatt azonnali hatállyal el kellett 
tanácsolni. Ezen okok eredőjeként törvényszerűen következett be a 
kiesés. Nem lesz könnyű új csapat kialakítása, mivel egyre nehezebb a 
munkahely biztosítása és az iskolákban a labdarúgás háttérbe szorult a 
kézilabda mögött. 

A testület határozata szerint 1993. június 30-ig meg kell vizsgálni a 
sporttelep tulajdoni helyzetét és javaslatot kell tenni működtetésére, 
fenntartására. 

I Népi kezdeményezés után: 
Celldömölkön a helyzet változatlan 

A Gayer Gyula Általános Iskola igazgatójának kinevezésével kapcso
latban újratárgyalásra került sor népi kezdeményezés alapján. A képvise

lők - mivel zárt ülést nem tarthattak - a tantestület előtt kezdték meg 
vitájukat. Portschy Tamás kifogásolta, hogy Baranyai Sándor pályázatát 
nem kapta kézhez a képviselő-testület, ezért kérte annak ismertetését. 
Makkos István polgármester válaszában elmondta, hogy az előterjesztés 
tartalmazta a pályázat rövidített változatát és minden képviselő hozzájut
hatott az eredeti változathoz. Erdélyi Antal jelezte, hogy - sági lévén -
őt nem kötelezi semmire az aláírásgyűjtés és nem kívánja megváltoztatni 
véleményét Kijelentette, hogy a testület a munkáltató, neki kell vállalnia 
a felelősséget a döntésért Hanzsér Elemér fejtegetése szerint teljesen 
célját vesztette az athéni típusú demokrácia, a polgárok „piactérre szólí
tása". Ihász Judit úgy vélte, hogy emelheti a testület presztízsét, ha 
képesek lesznek hibás döntéseik megváltoztatására. Varga László Csaba 
alpolgármester szerint tiszteletben kell tartani azt, hogy egy közösség 
kiállt a vezetőjéért „Két év múlva rólunk is dönteni fognak" - jegyezte 
meg. Baranyai Sándor mint volt MSZMP-titkár maradt az egyeden a 
régiek közül, akibe még bele lehet rúgni... „A többiek hol vannak?" -
tette fel a kérdést Ihász Judit még rátett egy lapáttal: ..közöttünk is ülnek 
olyanok, akiknek piros párttagkönyvük volt.." Dömötör Géza hozzászó
lásában hangsúlyozta, hogy kár szépítgetni a történteket, mert egyértel
műen pártpolitikai döntés született! Kondlcs Balázs a tantestület egysé
ges álláspontját összefoglalva azt emelte ki, hogy ők mindenkit a végzett 
munkája alapján ítélnek meg, s ezért álltak ki igazgatójuk mellett 
Makkos István polgármester a vita lezárásaként közölte, hogy ha eluta
sítanák, akkor is indulhat Baranyai Sándor a következő pályázaton, s ha 
nem fognak jobb vezetői találni, akkor őt nevezik ki. Ugyanakkor 
rendkívül sérelmesnek találta korábbi határozatuk hibás döntésként való 
beállítását a szóváltások során. 

A testület tagjai nem változtatták meg álláspontjukat a szavazás során, 
s helybenhagyták korábbi döntésüket, amelynek értelmében új pályázat 
kiírására kerül sor. 

•» • •> 

Következő", soron kívüli ülését a testület június 25-én tartotta a 
döntésképességhez szükséges 10 képviselő részvételével. Mindössze 
egyetlen napirendi pontot kellett megtárgyalniuk: az egészségügyi alap
ellátás helyzete az új szabályozás tükrében. Dr. Nagy János városi tiszti 
főorvos tájékoztatóját köveiden Baranyai Attiláné dr. jegyzdnŐ elmond
ta, hogy az egészségügyi alapellátás rendezése várhatóan csak a második 
fél évre fog vonatkozni, mivel a Társadalombiztosítási Igazgatóság 
tájékoztatása szerint a kialakuló stnjktúra 1992. december 31-ig tűnik 
biztosnak. A második fél évben megjelenő jogszabályok fogják részlete
sen rendezni a következd évek alapellátását E bizonytalan, függd helyzet 
okozta, hogy az eldterjesztés alapján létrehozták ugyan a Kórház-Rende
lőintézettől független „Egészségügyi Alapellátás" intézményét dr. Bérdi 
Gusztáv vezetésével, de a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a 
Területi Gondozási Központra bízták. Farkas Zoltán a kérdéskörhöz 
való hozzászólásában kiemelte, hogy az alsósági „átlagosnál nagyobb és 
nehezebb" körzet hátrányai már évtizedek Óta Izsákfán csapódnak le. 
Javasolta, hogy a településrészt csatolják a boba-nemeskocsi körzethez, 
de intdítványát az átalakulás bizonytalanságai miatt elvetették. 

Németh Tibor 

Patthelyzet, avagy a demokrácia technikái 
A jog, a politika és az etika Bermuda-három

szögében született egy döntés, amely a demok
rácia próbaköve lehet Celldömölkön. Mérges in
dulatok helyett a történtek higgadt elemzésére 
lenne szükség. Jogosan döntött-e úgy a képvise
lő-testület, hogy nem fogadja el a tanárok és a 
szlllők által szinte egyöntetűen támogatott igaz
gatói pályázatot? Igen, jogosan. Ki merné két
ségbe vonni azt, hogy törvény adta jogával élhet? 
Jogosan háborodott-e fel a tanárok és a szülők 
közössége, hogy javaslatukat nem vették figye
lembe a képviselők? Igen, jogosan. 

A demokrácia azonban nem a jogok kizáróla
gosságán alapul és elemi követelménye, hogy az 
érintettek beleszólhassanak az dket érintő kérdé
sekbe. Az írott jogokhoz tehát íratlan szabályok 

is kapcsolódnak. A beleszólás mértéke igen, té
nye viszont nem kérddjelezhető meg. A jelenleg 
érvényes szabályozás a tantestületi határozat fi
gyelembevételének jellegét nem írja elő, ezáltal 
aknamezőt telepített az önkormányzatok és a 
nevelőközösség közé. A „kemény" jog után néz
zük meg a döntésformáló tényezdk más, ingová
nyosabb területeit Vajon politikus és etikus-e, ha 
mereven ragaszkodunk a saját jogainkhoz, de 
mások (bár bizonytalanabbul rögzített) jogosít
ványait kétségbe vonjuk? Nem, hiszen a szélső
ségek sohasem vezethetnek hosszú távú megol
dásokhoz. A politika ezzel szemben a kompro
misszumok művészete. Önmérsékletre lenne 
szükség mindkét fél részéről akár helyi kiegészí
tő szabályozás, akár gentlemen's agreement 

(hallgatólagos egyetértés) útján. Konkrét számok 
nélkül: a képviselők bizonyos nagymértékű tá
mogatottság esetén nem döntenek a nevelők el
len, ugyanakkor a pedagógusok elfogadják a 
testület esetleges azon döntését, amely a kisebb
ségben maradt, de nagyarányú szavazatot szer
zett pályázót nevezi ki igazgatónak. 

A presztízsszempontokon felülemelkedve a 
nagyobb (mozgás)szabadságot a jogok és garan
ciák egyensúlyának felismerése eredményezheti. 
Persze kívülállóként, apartvonalról mindig köny-
nyebb véleményt formálni, mint a valószínűleg 
„sok egyéb" szempontot mérlegre tevő szenáto
roknak. Valamennyien jól tudjuk, h-gy a tudatot 
a (hol)lét határozza meg... 

N. T . 
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Huszonöt évi papi szolgálat 

Dr. Koltai Jenő köszöntése 
Jól emlékszem egy tizenhárom 

évvel ezelőtti szentbeszédére, ami
kor az ifjú párt a múlt tiszteletére 
és megbecsülésére, az elődök, a 
szűkebb pátria nyújtotta értékek 
megőrzésére biztatván ezt mondta: 
„Ha beülök az autóba és elindulok, 
sokáig és gyakran belenézek a 
visszapillantó tükörbe, s amíg 
vissza nem térek a kiindulási hely
re, megőrzöm magamban a tükör
ben látott képeket, akár a fényké
pezőgép...". 

Azóta is gyakran eszembe jut
nak ezek a szavak, felidéződtek 
bennem akkor is, amikor arról ér
tesültem, hogy dr. Koltai Jenő al
sósági címzetes esperes huszonöt 
éves papi szolgálat után hálaadó 
ezüstmiséjét mondja. A nevezetes 
esemény Űrnapján, június 21-én 
volt az alsósági templomban. íme 
a jeles alkalom, hogy hosszabban 
elidőzzünk a visszapillantó tükör 
előtt, elővegyük az emlékezetből 
azokat a fényképeket, amelyek -
nem minden részletében ugyan, 
valamennyire mégis - reprezentál
ják az utóbbi huszonöt évet, bemu
tatják a papi hivatás állomásait. 

1967-ben szentelték pappá, ezt 
követően egy évet Budapesten töl
tött, doktorátusi címet szerezve tért 
haza. Két évig volt káplán előbb 
Pákán, majd Szepetneken. Vissza
térve Szombathelyre öt évig püs
pöki szertartó és levéltáros. Ebbéli 
minőségben bejárta az egész egy

házmegyét, de ha éppen nem fog
lalták el a hivatalos Ügyek, tudo
mányos munkát folytatott. Meg
kezdte a Herzan-könyvtár tudo
mányos feldolgozását, munkájáról 
később - sajnos csak részben -
publikáció is megjelent Időközben 
kitűnő diplomával végzett könyv
tár szakon, majd a Veszprémi Aka
démiai Bizottság tudományos 
munkatársává választotta. Ez a cím 
máig egyedülálló a Szombathelyi 
Egyházmegyében. 1975-től izsák
fai és bobai plébános. Tíz évvel 
ezelőtt foglalta el helyét Alsósá
gon, de mindmáig Ő végzi a papi 
szolgálatot székhelyén túl Bobán, 
Izsákfán és Nemeskocson. Idén ja
nuártól kerületi jegyző', ő viszi az 
esperesi ügyeket 

íme a rövid, kivonatos, valóban 
fényképszerű felelevenítése az el
múlt huszonöt évnek. De mennyivel 
több, mennyivel ragyogóbb mindez, 
ha ki-ki hozzáteszi a saját fényképét, 
a Koltai Jenőről általa Őrzött felvéte
leket Ahogy most a tudósító is ezt 
teszi, aki nyíltan bevallhatja; több 
mint húszéves barátság fűzi az espe
res úrhoz, aki neki is, mint sokaknak 
„csak" Jenci. 

Számomra mindig az a fiatal 
pap marad, akivel gyermekként 
olyan közveüenül tudtunk beszél
getni a legbensőbb dolgokról is, 
akár az édesanyával. Jencinek 
mindig volt és van ideje mindenre 
és mindenkire. Hajói tudom, most 

valamivel több, mint kétezer híve 
köszöntötte a jubileum alkalmából. 
De mennyivel számosabbak az ő 
hívei. Mindazok, akik hozzá for
dultak, ha az elmúlt évtizedekben 
nem gyakorolhatták nyilvánosan a 
vallásukat, de szükségét érezték a 
szentségeknek és a hitbéli tanítá
soknak. Számosan vannak, akik 
szívesen megölelnék most, de 
messze sodorta őket az élet, s talán 
nem is értesültek a jeles esemény
ről. 

Jencinek sem volt könnyű ez a 
huszonöt év. Tudom, bár ö nem 
mondja, hogy a helytörténeti mun
ka, a tudományos kutatás mindmá
ig a legkedvesebb elfoglaltságai 
közé tartozik, pontosabban tartoz
na, de elszólíttatott, s ó engedel
meskedett. Méltósággal, ahogy tu
dós elődje, Kresznerícs, akinek 
emlékét minden igyekezetével 

ápolja. Meg kellett vívnia harcát, 
amikor a bobai iskolaépület emlé
kezetes leégése után ideiglenesen 
átengedte a plébániát az iskolának. 
Harc volt az is, amikor bevezették 
a gázt az alsósági templomba. 

Jenci minden tettében, gondola
tában jelen van az együttműködési 
készség a jó szándékú emberekkel, 
ez vezérelte mindig, amióta pappá 
szentelték. Nem véletlen, hogy ün
nepi miséjén hívein kívül ott vol
tak és köszöntötték őt protestáns 
paptestvérei, Celldömölk és az 
érintett települések egykori és mai 
vezetői. 

Tisztelettel köszöntjük e helyről 
is dr. Koltai Jenőt, Isten áldását 
kérve papi szolgálatára, rninden-
napi életére és híveire. (Felvéte
lünkön középen az ezüstmisés es
peres.) 

B. L. 

Iskolák -
igazgató nélkül 

(Folytatás az 1. oldalról) 

találkozón sem született, így szinte várható volt, hogy a Baranyai 
Sándort támogatók újabb jogi lehetőség után kutatnak. Megkezdődött 
az aláírásgyűjtés, s a népi kezdeményezés nyomán a képviselő-tes
tület június 10-én újra napirendre tűzte az igazgatóválasztás ügyét. 
Ismét elhangzottak az érvek mindkét oldalról. Az Alkotmánybíróság 
újabb döntésének megfelelően nyilvánosan és nyílt szavazással 
döntöttek a képviselők hét igen, tizenegy nem és egy tartózkodás 
mellett az alig másfél hónappal korábbi döntést szinte pontosan 
megismételve arról, hogy a pályázót nem nevezik ki az iskola élére. 
Akár minden képviselőt meg lehetne kérdezni, miért így vagy úgy 
szavazott, de ettől a döntés még nem változik meg. Szintúgy attól 
sem, hogy a Baranyai Sándor pártiak az ülés után az utcán 
protestáltak a döntéshozók ellen. 

Tény továbbá, hogy a képviselő-testület újabb pályázat kiírásáról 
határozott, de a különböző határidők nyomán nagy annak a 
valószínűsége, hogy szeptemberben sem lesz kinevezett igazgató a 
Gayerben. Abban az iskolában, ahol több mint 700 gyermek tanul. 

Sokan most azt mondják, tanulnunk kell még a demokráciát. Igen, 
ez így igaz. E helyről - mint arra már többször utaltunk - a város 
tiszteletreméltó polgáraival egyetértve csupán azt az igényt 
szeretnénk tolmácsolni az ügyben érintett valamennyi személynek, 
hogy egymás pocskondiázása - sajnos ilyen is előfordult - helyett a 
kölcsönös megértésen fáradozzanak. Mert ne feledjék, hogy a város 
lakóinak többsége vélhetően nem tartozik sem a döntéshozók, sem 
pedig a döntést vitatók táborába, csupán szemlélői az eseményeknek. 
Őket tisztelné meg a képviselő-testület és a tantestület egyaránt, ha 
mielőbb békésen zárulna az igazgatóválasztási ügy. 

A Szerk. 

Szocialisták a gyermekekért 

Az Eötvös iskola 
Szegfű Alapítványa 

A Celldömölkön legűjabbnak számító alapítvány kuratóriumá
nak titkárával dr. Oszkó Zoltánnal beszélgettem. 

- Mi az alapítvány célja? 
- A rászoruló tehetséges gyerekek továbbtanulásának támoga

tása. 
- Milyen keretek között vélik ezt megvalósíthatónak? 
- A 100 ezer forint alaptőke kamatait fordíthatjuk támogatásra, 

de hozzá lehet nyúlni az alaphoz is, azzal a kikötéssel, hogy az 
tartósan nem csökkenthető. Tervezzük, hogy életbiztosítás-szerű • 
támogatást nyújtunk, hogy mondjuk az eredeti összeg négy év 
alatt akkumulálódik és a középiskola sikeres befejezése, vagy egy 
sikeres felvételi vizsga után kapná meg a támogatott személy a 
kamatokkal már jócskán megnövekedett összeget. 

- Kik létesítették az alapítványt? 
- A Szocialista Párt megyei és városi elnöksége, valamint négy 

magánszemély, dr. Varga Zoltánné, Simon József, Szabó József 
és Farkas János. A dolog érdekessége, hogy ók nem is Celldö
mölkön, hanem Szombathelyen, Sárváron, illetve Répcelakon 
élnek. 

- Ki dönt a felhasználásról? 
- Természetesen a kuratórium. Itt jegyezném meg, hogy az 

alapítvány nyitott, csatlakozhatnak hozzá magyar és külföldi jogi 
személyek, adományokkal, vagyoni értékű szolgáltatásokkal. 
Csekkszámlaszámunk: Magyar Hitelbank Rt. Celldömölki Fiókja 
431-97510-7083. 

Rozinán 
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A politikai szépségválasztástól 
a legszabadabb szabad demokratákig 

Eörsi Mátyás 1954-ben 
született Budapesten. Az E L 
T E jogi karának elvégzése 
után egy külkereskedelmi 
vállalatnál jogtanácsos, majd 
létrehozta az ország első 
nemzetközi kereskedelemre 
szakosodott jogtanácsosi 
munkaközösségét. Az SZDSZ 
alapító tagja, 1991-től ügyvi
vője. NŐs, felesége biológus, 
három gyermek édesapja. 
Eörsi Mátyás - Rózsa Edit 
társaságában - májusban 
Celldömölkön tartott fóru
mot, ekkor kértünk tőle rövid 
interjút. 

-Képviselő Úr! Hogyan ítéli 
meg a választási ciklus felénéi 
a parlamenti pártok erőviszo
nyait a közvéleménykutatások 
tükrében? 

- A közvéleménykutatások 
nagyon fontosak, de azt nem 
mondják meg pontosan, hogy 
az emberek kire szavaznának. 
Az időközi választások tapasz
talatai is ezt támasztják alá: a 
felmérések szerint az SZDSZ 
10 százalékpont körül áll, de 
ezeken mégis a 2-3. helyen vé
geztek jelöltjei. A legnépsze
rűbb párt, a FIDESZ viszont az 
első három hely egyikét sem 
tudja elémi... A közvélemény
kutatás inkább csak szimpátiát 
fejez k i , egyfajta politikai 
„szépségválasztást". 

- Milyen a kapcsolat az 
SZDSZ vezetése és a helyi cso
portok között, mennyire élénk a 
pártélet? 

- Általános jelenség, hogy az 
emberek 1988 és 1990 között 
elemi erővel megnyilvánuló 
közéleti aktivitása erősen le
csökkent. Ez teljesen érthe
tő, a politika csak akkor vo
nul be a mindennapokba, 
amikor nagyon fontos dol
gok történnek az országban. 
A jelenlegi helyzetből sokan 
azt a téves következtetést 
vonják le, hogy a politikai 
elit az állampolgároktól elhi
degült. Természetesen keve
sebben vesznek részt a párt
munkában, mint a rend
szerváltás idején, de a cso
portok ma is aktívak. 

- Jogállamiság és „köpö
nyegforgatás". Sokan úgy vé
lik, hogy a régi rendszer hívei 
közül számosan átmentették 
hatalmukat valamilyen formá
ban, és a jogállamiság jóté
kony leplének védelme mögé 
húzódnak. Mi a véleménye ön
nek, mint jogásznak erről? 

- Két történelmi példára hi
vatkozom. Az egyik: a nagy 
francia forradalomban műkö
dött - a guillotine - , és hullot
tak a fejek, de a tudósok kimu
tatták, hogy a forradalom előtti 
és a Napóleon alatti államap
parátus mintegy 70 százalék
ban ugyanaz volt. A történelem 
azt bizonyítja, hogy nem lehet
séges a hatalomátmentést sem
miféle eszközzel megakadá
lyozni, és bármennyire fájdal
mas, ezzel szembe kell néz
nünk. A másik példa: az 1945-

48 közötti időszak Magyaror
szágon. Egy pártnak akkor si
került a hatalomátmentést meg
akadályoznia. Ennek az lett az 
eredménye, hogy az államap
parátus évtizedekig bénult 
lett, az oda került emberek 
nem értettek ahhoz, amit csi
náltak. A jelenre vonatkoztat
va: meg kellene akadályozni 
azoknak a hatalomátmentését, 
akik a múltban bűnöket kö
vettek el, és szándékosan 
vagy súlyos gondatlanságból 
olyan döntéseket hoztak, 
amelyek nem a lakosság érde
keit szolgálták. A szakem
berekkel azonban csínján kell 
bánni, hiszen ez egy kis or
szág, és nem terem minden 
fán önkormányzati szakértő! 

- Egy Hyen riagy történelmi 
váltásnál a köpönyegforgatás 
rendkívül feltűnő és irritáló, de 
ha kialakul a politikai váltó
gazdaság, akkor négyévenként 
ezt a mutatványt nem lehel 
megismételni. 

- önnek teljesen igaza van. 
Számomra most az a legellen
szenvesebb, hogy a régi rend
szer leghangosabban szájtépő 
kommunistái a jelenlegi rend
szer leghangosabban szájtépő 
kormányzópárti képviselői. 
Ezek az emberek éppúgy nem 
hitték akkor a kommunista, 
mint most a népi-nemzeti-ke
resztény eszméket. A fő ve
szély abban rejlik, hogy ha az 
SZDSZ nyeri a következő vá
lasztásokat, akkor ezek lesznek 

a legszabadabb szabad demok
raták... őke t ki kell szűrnünk; 
ez nem azt jelenti, hogy szak
tudásukatnem hasznosíthatjuk, 
de ideológiailag le kell őket 
csupaszítanunk. 

- Végül egy konkrét helyi 
ügy: az önkormányzat nem fo
gadta el a tantestület által 
szinte egyöntetűen támogatott 
jelöltet. Miként látja ön e hely
zetet? 

- Az elmúlt társadalmi rend
szer egyik legnagyobb bűne az 
volt, hogy az embereket nem 
hagyták a saját sorsukról dön
teni, mindent a „fejük fölött", 
zárt ajtók mögött intéztek. Saj
nálatos, hogy ebben a hatalmi 
reflexben gyors változást nem 
lehet elérni. Nem ismerem az 
ügy részleteit, de első benyo
másom az, hogy nem helyes 
felülbírálni a tanárok döntéséi. 
Lehet, hogy a tantestület 
rosszul választott, de ennek a 
következményeit is ők fogják 
viselni. Csak akkor fognak 
szembesülni döntésük felelős
ségével, ha ők dönthetnek a 
maguk sorsáról. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
Németh T. 

Vásárlói szemmel A Papp és Társai Kft. raktáráruházában 
A valamikori új MHSZ-lŐtér épületében 

Bolla Tamással , az üzlet vezetőjével be
szélgettem, miután már többször is jártam 
vásárlóként az üzletben. 

- Ez nem egy kimondottan szép bolt. 
- Nem, de a lényeg az, hogy az árak 

Összességében nézve sehol sem ilyen ala
csonyak, mint itt. Az épületről annyit, ha 
a cég tulajdona lenne, akkor azért nem így 
nézne k i . Terveink vannak, de ez még egy 
későbbi döntés függvénye. 

- Mit tudtok kínálni az áruházban? 
- Söröket (soproni, pécsi), Pepsi-termé-

keket a sárvári nagyker árnál olcsóbban, 
borokat üveges és lédig kiszerelésben. 
Ugyanígy kínálunk különféle szeszeket is. 
Kínálunk továbbá napi élelmiszereket, ve
gyi és papírárukat és így tovább. 

- Tervezitek a választék bővítését? 
- A választékunk folyamatosan bővül, 

be akarjuk vezetni a számítógépes számlá
zást, de előbb az épület sorsának kell el
dőlni, addig nem érdemes beleölni egymil
lió forintot. 

- Úgy tudom, hogy azért van előretolt 
bástyátok a városban is? 

- Igen, a Hangya Szövetkezet boltjában 
megtalálható ugyanezen árukínálatunk, s 
rövidesen nyílik egy boltunk a Kossuth 
utcában is, ahol valóban teljes körű kíná
latunk lesz, sőt, ha igény van rá, akkor 
késői kitolt, vagy esetleg non-stop nyitva 
tartással működnénk. 

- Milyenek az első tapasztalataitok? 
- Jók. Én kellemesnek találom a környé

ket, s a forgalom az induláshoz képest 
jónak mondható. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
R ozmán 
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Úton-útfélen 

Közlekedési helyzetkép 
Celldömölkön és környékén 

Az ókorban azt tartották: „Navigare ne-
cesse est", ami annyit tesz magyarul, hogy: 
„Hajózni kell". Ugyanez érvényes napjainkra 
is, legfeljebb annyival módosul az akkori 
bölcsesség, hogy ma a mozgás - minden 
módon és irányban - lett az élet elengedhe
tetlen velejárója. Közlekedünk, vezetők, uta
sok, gyalogosok vagyunk, elkövetünk kisebb 
szabálytalanságokat és számon kérjük máso
kon ugyanazokat. ÚTON VAGYUNK. 

Az imént felsoroltak mellett vannak azon
ban tények, melyeket nem lehet megkerülni. 
Magyarországon állandóan növekszik a sze
mélygépkocsik száma, átlagéletkoruk szin
tén. Útjaink állapotát híven jellemzi - és tán 

A technika ne szoríthasson bennünket a falhoz! 

kissé hízelgőén is - ha csak azt mondom, 
hogy megfelelő. Aztán elérkeztünk ahhoz a 
tényhez, melyet tovább már nem lehet elhall
gatni. Országútjainkon mintegy 3000 ember 
hal meg évente, s az előző szám mellett is 
sokkoló hatása van annak, hogy idén május
ban csak két hétvégén össszesen negyvenha-
tan haltak meg. 

Az országos tények ismeretében termé
szetesen vetődik fel az igény, hogy helyi 
adatokkal, s netán néhány jó tanáccsal is 
szolgáljunk a közlekedőknek. A fenti té
máról Erős Elemér rendőr zászlóssal, a 
Közlekedésbiztonsági Tanács helyi titkárá
val beszélgettem, aki készségesen vála
szolt a kérdésekre. (Elnézést kérek a Tisz
telt Olvasótól a hivatalos interjúban oly 
szokatlan tegeződésért, de az interjú alanya 
és készítője együtt koptatta az iskolapadot, 
s ez tán megbocsáthatóvá teszi a tegező
dést.) 

- Milyenek a helyi baleseti adatok? 
- Hogy legyen összehasonlítási alap, elő

ször a tavaly június l-ig terjedő időszak 
mérlegét mondanám, majd az ideit. 1991. 

június l-ig - tehát az év első öt hónapjában 
- 22 személyi sérüléssel járó baleset történt 
körzetünkben. Ezek során 6 ember éleiét 
vesztette (ebből öten egy balesetnél haltak 
meg), 18 súlyos és 22 könnyebb sérült volt. 
Idén ugyanezen időszakban 12 személyi sé
rüléssel járó balesetünk volt. Ezek szerencsé
re nem követeltek halálos áldozatot, 10 sú
lyos és 10 könnyű* sérült volt. 

- Ez nagyon imponáló csökkenés, igazán 
kellemes meglepetés az országosan ismert 
tényekhez képest. Hogyan sikerült ezt elérne
tek? 

- fiz egyik szempontból a fokozódó ellen
őrzéseknek és a megelőző munkának kö
szönhető, de nem szabad elfeledkezni a sze
rencséről sem. Tavalyhoz viszonyítva azon
ban emelkedett azon, csak anyagi kárral járó 
balesetek száma, ahol az érintettek rendőri 
intézkedést kértek. Tavaly 12, idén 26 ilyen 
eset volt. Ez utóbbi szám már közelít a 
tényleges balesetek számához. Sok esetben 
azért hívnak az érintettek, akár teljesen 
egyértelmű *• etekben is rendőrt, mert nem 
ismerik a kötelező felelősségbiztosítás felté
telrendszerét, s nem tudják, hogyan kell el
járni a helyszínen. 

- A helyi adatok hogyan viszonyulnak a 
megyeihez? Jobbak, rosszabbak? 

- Azt mondhatom, hogy a tavalyi átlag 
és a mostani is jobb a megyeinél, s a 
megyén belül a többi kapitánysághoz vi
szonyítva is. 

- Mindezek mellett milyen megoldást tud
nál adni a további „javításhoz", a balesetek 
megelőzéséhez? 

- A balesetek okaiból vezethető vissza a 
megoldás is. Az idei, 12 személyi sérüléssel 
járó balesetből egy volt gyalogos szabályta
lan áthaladása miatt. Itt kell megemlíteni, 
hogy a gyalogosok számára még szokatlan 
lehet a nagyobb számban megjelent nyugati 
gépkocsik gyorsasága, s ha nem jól mérik fel 
a távolságot, már meg is történhet a baleset, 
s a gyalogos az tényleg védtelen. Négy eset
ben volt kerékpáros a baleset áldozata, ahol 
két esetben az ittasság is szerepet játszott. 
Hét esetben személygépkocsi volt a „fősze
replő". Itt az okok között szerepel a kanya
rodási szabályok megszegése, műszaki hiba, 
vezetés közbeni elalvás és a relatív gyorshaj
tás. 

- Visszatérve még az autók műszaki álla
potára el kell mondanom, hogy gyakran ta
lálkozunk leromlott gépkocsikkal, vagy 
olyanokkal, melyeket a javítási költségek 
drágulása miatt otthon barkácsolt meg tulaj
donosa. Az meg sem fordul sokak fejében, 
hogy a szakszerűtlen javítással nemcsak má
sok, de saját maguk életét is veszélybe so
dorhatják. Külön kell szólni a gumiabron
csok állapotáról. Ezek minőségére jobban 
figyeltünk, hiszen a nyári, általában száraz 
útviszonyok nagyobb sebességre csábítanak, 
holott elhasznált, öreg gumiabroncsokkal jó
val nagyobb a durrdefekt és az ebből adódó 
baleset veszélye. A megszigorított ellenőr
zések során több rendszámtáblát és forgalmi 

Inkább csak képről ismerjük a mentőautó belsejét! 

engedélyt vonlunk be, részben a gumiköpe
nyek, részben az autók általános műszaki 
állapota miatt. 

- Még a megelőzéshez kapcsolódva 
mondom el, hogy a nyári szünetben foko
zottabb óvatosságra van szükség a kerék
párosok és az utcán játszó gyerekek miatt. 
Veszélyforrást jelenthetnek a fürdőhelyek, 
a tiltott helyen való fürdés is. A szintén 
nyáron aktuális vízi közlekedés szabályait 
is be kell tartani. És hogy mindezekre a 
szoktatást nem lehet elég korán elkezdeni, 
arra jó bizonyíték volt az a rajzverseny, 
melyei a ligetben rendeztünk május 27-én 
a legkisebbek, az óvodások számára, akik 
a Közlekedésbiztonsági Tanács jóvoltából 
értékes jutalomban részesültek. Termé
szetesen a nagyobban sem maradtak ki a 
versenyzésből, hiszen számukra június 5-
én rendeztünk versenyt. 

- A tavalyi, ilyen jellegű versenyekhez 
kapcsolódik még egy olyan eredmény, 
amelyről feltétlenül szólni kell. A megyei 
Kerékpáros Ifjúsági Kupán a celldömölki 
csapat összetettben a harmadik lett. A fiúk 
közti egyéni versenyben pedig Mei5 Krisz
tián, a kemenesmagasi általános iskola tanu
lója lett az első helyezett, és részt vett az 
országos versenyen is. 

- Mielőtt megköszönöm a részletes beszá
molót, sok sikert kívánok további munkátok¬
hoz, remélem, hogy kevesebb baleset helyszí
nelésére kell majd sietnetek, s ez azt fogja 
jelenteni egyben, hogy biztonságosabban 
közlekedünk, kevesebb áldozatot kövelel 
technicizált korunk. 

Rozman 
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Százkilencven éve érkezett Nemesdömölkre 

a Berzsenyit „felfedező" KIS JÁNOS 
Kevés tájegység dicsekedhet annyi ki 

emelkedő személlyel, mint Kemenesalja. 
Azokról van szó, akik hosszabb-rövidebb 
ideig a köz javára végezték itt munkájukat, 
megérdemlik az utókor tiszteletét. Lapunk 
- általában évfordulókhoz kapcsolódva -
helyt ad egy-egy személy bemutatására, 
így kerül most a sor Kis Jánosra. Nemes
dömölkre érkezésének dátuma mellett má
sik fontos irodalomtörténeti esemény a 
Berzsenyi Dániel „felfedezésének" évfor
dulója. 

Kis János Nemesdömölkre érkezése 
után a környék köznemeseit látogatva el
sőnek találkozott Berzsenyivel, aki nem 
sokáig tudta titkolni az asztal Fiókjába rej
tett irományait, bevallotta, verseket ír. Át
adta néhány versét Kis Jánosnak, ő pedig 
Kazinczyhoz továbbította őket. Ez az a jóí 
ismert történet, ami az egyik évfordulót 
illeti. 

Bizonyára nem lesz haszontalan, ha vá
zoljuk, k i is volt Kis János. Röviden azt 
mondhatjuk, író, műfordító, a magyar iro
dalmi nyelv megteremtésén fáradozók 
egyike, Kazinczy barátja és mindenekelőtt 
kitűnő hitszónok, tudós pap, később püs
pök. 

1770. szeptember 22-én a Sopron me
gyei Szentandráson, a Festetics gróf birto
kán élő jobbágycsalád hét gyermeke közül 
a harmadiknak született. A nádtetős csalá
di háznál példás családi életet tapasztalt. 
Az a néhány könyv, ami a szerény szobát 
díszítette, hamar felkeltette érdeklődését. 
Még az iskola előtt anyja segítségével 
megtanult írni, olvasni. Tízéves korában 
került iskolába, tanítója a szülők tudtára 
adta, hogy fiuk tanulásra született. 

Sopronban a gimnáziumi tanulmányai 
során kedvelte meg az ókori irodalmat és 

Kulturális hírek 
Kemenesaljái Művelődési Központ 
Június 26-tól július 21-ig látható Huszár 

Éva (Vágvölgyi Éva) celldömölki szüle
tésű, Kanadában éle* képzőművész kollázs-
ki állítása. 

Augusztus 1., szombat: 9-12 óráig lelki 
tanácsadó szolgálat. 

Augusztus 14. du. 5 órakor: Várnai 
Valéria festőművész kiállításának megnyi
tása. 

Ádám Jenő Zeneiskola 
Augusztus 4. kedd este 8 órakor: A 

pagnoccoi Live Exibitons Italian rock
együttes koncertje a Szakmunkásképző' tor
nacsarnokában. 

Augusztus 8., szombat este 7 órakor: 
énekkari hangverseny a spanyolországi 
BARCELONA város CORAL-CENTRE-i 
Vegyeskara és a celldömölki Liszt Ferenc 
Vegyeskar közreműködésével. 

Augusztus 9., vasárnap de. 10 órakor: 
A BARCELONAI CORAL-CENTRE-i 
Vegyeskar közreműködése a szentmisén a 
római katolikus templomban. 

a modem nyelveket. Kitűnt vasszorgalma, 
kitartása, ami azután egész életében jelle
mezte - szerénységével együtt. A soproni 
líceum szelleme, a következeles magyar 
nevelés adta az ösztönzést Kis János szá
mára a szervezett nyelvművelésre. Célja: 
fényt és csillogást adni a magyar szavak
nak. Másfelől a műveltség fejlesztésére a 
más nyelveken írt fontos munkák fordítá
sát szorgalmazta. I I . József németesítési 
törekvéseinek idején, 1790-ben néhány 
társával megalakította a Magyar Társasá
got, ez volt az első önképzőkör. Tagjaik a 
magyar nyelvű irodalom alkotásait tették 
ismertté széles körben. Közülük került ki 
a polgári átalakulás sok követője. A társa
ság irodalomközvetítő szerepét jelzi a 
könyvek kölcsönzése társaságon kívüliek
nek és vidékieknek. Kemenesaljáról köl
csönzők adatait ismerjük. 

Kis János 1791-től Németország legjobb 
egyetemein, Göttingában és Jénában ta
nult. Jegyezzük meg, hogy a protestáns 
főiskolák hiányában külföldre küldte ta
nulni lelkészeit az evangélikus egyház, 
ahol felkészült, felvilágosult tanárok elő
adásai révén a vallási kérdéseken túl, vilá
gi tudományokkal ismerkedhettek. 

1796-ban Nemesdömölkön szentelte 
pappá Hrabowszky Sámuel püspök, ezután 
szolgálat következett különböző helyeken. 

Kővágóőrsön keresték fel a nemesdö-
mölki gyülekezet képviselői, hívták lel
késznek. Nemesdömölk az egyik legnépe
sebb és legjövödelmezőbb gyülekezet volt. 
Kis János a felkérést megtiszteltetésnek 
tartotta, és 1802. június 19-én elfogadta, 
költözködését július végére tervezte. Kő
vágóőrsi hívei ragaszkodtak hozzá, de 
megértették, mondván: Nemesdömölkön 
püspökök szoktak lakni, belőle is előbb-
utóbb püspök lesz. Sok tekintetben a leve
lezés jelentette a legfőbb kapcsolatot, ezért 
tudatta távoli barátaival: Kis-Czell a kertje 

alatt van, ahol sóraktár, ebből következően 
posta is működik. 

Nemesdömölkön Kis János irodalmi te
vékenysége kiszélesedett. íróként a felvi
lágosodást kívánta elősegíteni, az igazsá
got megmutatni, a tudatlanságot oszlatni 
igyekezett. Munkái a nyelvtudomány, az 
esztétika, a történetírás, a nevelés, az élet
bölcselet körébe tartoznak. Kiemelendő 
fordítói munkája. Itt nyerte cl a magyar 
nyelv művelésére kiírt pályázatot. 

Kis János bár jelentős irodalmi tevé
kenységet folytatott, méltatói mégis a leg
nagyobb érdemének kapcsolatteremtő, 
szervező, felfedező képességét tartják. 
Ösztönösen megsejtette a tehetségeket. 
Berzsenyin kívül a nemesség többi tagjai 
között is talált barátokat, akik nemcsak 
társalgásban tudták Kis Jánosi lekötni, ha
nem mint Némclh László írja, nagy könyv
tárak tulajdonosaikénl még e világot járt 
elmének is tudtak új ismereteket adni. A 
kemenesaljai nemesség a XVIII-ik század 
közepétől nagy számban taníttatta gyer
mekeit Sopronban. 

Kis János érezhette minden rendű és rangú 
híve, tisztelője jóindulatát Kellemes beszél
getéseket folytatott a visszaállított apátság 
főnökével, aki ebédre gyakran meghívta, sőt, 
hívás nélkül is bármikor megjelenhetett. 
Veszprém megyéből tanulótársa, Zsoldos Já
nos orvos, Tóth Ferenc tanító-író, Pápay 
Sámuel, a magyar nyelv buzgó pártfogója 
gyakori vendégek Nemesdömölkön. 

Kis János első dolgai közé tartozott a 
Kámban lakó fiatal házas, Kisfaludy Sán
dor felkeresése, róla alkotolt véleményét 
közölte Kazinczyval. 

Gyakran meglátogatták kemenesaljai pap
társai is. Zigán János, a már említett soproni 
lársaság első jegyzője, Szüts István, Beliczay 
János, egykor soproni diákok, a magyar iro
dalom terjesztői, Horváth Zsigmond, Döb-
röntei Lajos és fia Gábor, az Akadémia első 
titkára, s a sort lehetne folytatni. Beszélge
tésük tárgya a prédikátori és egyéb tudo
mányos munkáik mellett a már kinyomtatott 
és még kéziratban lévő dolgozatok, ezekről 
véleményt formáltak. A művelődés fonlos 
helyévé avatták Ncmesdömölküt. 

Kis János vezetésével egy olvasótársa
ságot is létrehoztak. Nemcsdömölkről 
évente egyszer Pestre utazott, ahol a fiatal 
költők nagy lelkesedéssel fogadiák. Ké
sőbb jelentős szerepet vállalt az Akadémia 
létrehozásában. Kazinczy halála után a tör
téneti osztályt vezette. 

1808 tavaszán soproni meghívást fogadott 
el. Ebben az évben az apját a fia érdemeiért 
a jobbágyi sorból felszabadították. 

íme, a rövid bemutatás, mert Kis János 
fő feladata az egyházszolgálat volt, ez is 
adott elég munkát. Feljegyezték, hívei 
egész Kemenesaljáról jöttek vasárnapi hit-
szónoklatait hallgatni. Nehéz szívvel bú
csúzott az őt oly szívesen látó Kemenesal
jától. 

Káldos Gyula 
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„Ha engemet üldöztek, 
akkor benneteket is üldözni fognak" 

Jehova Tanúi: 
az igazság szabaddá tesz 
Olvasóink közül bizonyára már többen találkoztak Jehova Ta

núival, akik a Biblia tanításai szerinti életet és egy földi Paradi
csom eljövetelét hirdetik. A sajtó részéről tapasztalt rosszindulatú 
beállítások és tudatos ferdítések miatt nem nyilatkoznak a tömeg
kommunikációban. E rövid beszélgetés keretében - vallásuk 
néhány fontosabb kérdéskörét érintve - bepillantást nyerhetünk a 
bibliai gondolkodásmódjukba. 

- A különböző vallások közül miért éppen Önök keresik fel 
közvetlenül otthonaikban az embereket? 

- Jézus példáját követjük ezáltal. Ö és a tanítványai felkeresték 
a korabeli embereket, beszélve nekik egy eljövendő országról 
vagy királyságról, mely teljesíti Isten földre vonatkozó szándékát. 
Nincs jobb módszer arra, hogy hatékony segítséget nyújtsunk az 
embereknek, akik szeretnék tudni a pontos választ kérdéseikre a 
Biblia alapján. Isten akarata, hogy az emberek értesüljenek az Ő 
szándéka felől. Tanúi vagyunk ily módon az élő, igaz Istennek, 
akinek a neve a 83. zsoltár 19. verse szerint: Jehova. Innen a név: 
Jehova Tanúi. 212 országban, több mint 4 millióan hirdetik a jó 
hírt, örömüzenetet vive az embereknek. 

- És Magyarországon? 
- Erre a kérdésre egyik folyóiratunk legfrissebb száma alapján 

tudok válaszolni, amely az „Őrtorony" címen jelenik meg. 1991-
ben 11 650 Jehova Tanúja volt Magyarországon, az előző évhez 
képest 8 százalékkal több. 

- Minek köszönhető az emelkedés? 
- Kétségtelen, nagy szerepe van ebben a legalizálásunknak. 

1990-től szabadon terjeszthetjük irodalmainkat, hogy a Biblia 
értékét felismerjék az emberek. 

- Hogyan viszonyulnak a többi valláshoz? 
- Tiszteletben tartjuk minden ember vallását, értékeljük, ha 

valaki meggyőződésből gyakorolja azt. Az ilyen személyekkel jól 
el tudunk beszélgetni. Áz együttműködést más vallásokkal -
melyek nem ragaszkodnak a bibliai alapelvekhez - nem vállaljuk. 
Nem érzünk gyűlöletet vagy ellenszenvet más vallások iránt, de 
igenis elítéljük a Biblia összefüggéséből kiragadott helytelen 
tanításokat és gyakorlatokat. Egyesek szektaként utalnak ránk, 
azonban a valóság az, hogy nagyon pontosan követjük a Biblia 
tanítását a szavainkban, sőt tetteinkben is. 

- Megtudhatnánk valamit a szervezeti felépítésükről? 
- A szervezeti felépítésünk az I . századi mintát követi. Szeret

ném hangsúlyozni, hogy a vezetőnk Jehova Isten, aki írott útmu
tatást adott - a Bibliát - és Fia Jézus Krisztus, aki a gyakorlatban 
mutatta be, mit jelent az igaz Isten imádata és szolgálata. A 
jelenlegi körülmények között a szervezet törvényes működése 
érdekében a Vezető Testület és a világ számos pontján levő 

Részlet Az élet - hogyan jött létre? címÜ kiadványból. 

fiókhivatalok koordinálják ezt a világméretű nevelőmunkát. Ezt 
először mi fordítjuk javunkra, hogy hatékonyan segíteni tudjunk 
másoknak. Vének, vagy szellemileg érett férfiak gondoskodnak a 

gyülekezetekben a gondjaikra bízottak szellemi szükségleteiről, 
k szolgálatkész, alázatos emberek, akik szívükön viselik a nyáj 

érdekeit. 
- önöket „bibliakutatóknak" is nevezik. Mit jelent ez valójá

ban? 
- Mivel mi ténylegesen kutatjuk és tanulmányozzuk a Bibliát, 

hogy éleslátással ^rendelkezzünk - Példabeszédek 2:3-5. Közösen 
is vizsgáljuk az írásokat az összejöveteleinken. Az egyik össze
jövetelünk célja például a beszédképességünk fejlesztése. 

- A vallás jellemzői közül mit tart még fontosnak? 
- Először is a tanítás terén említeném meg, hogy különbözünk 

az általánosságban elfogadott tanításoktól. Például: nem tartjuk 
bibliai tanításnak a pokol tüzéről, tisztítótűzről, háromságról szóló 
tanításokat. A Biblia azt mondja: „A bűnért járó büntetés a halál, 
az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet." Nem avatkozunk 
a politikába. Engedelmeskedünk a fennálló hatalmaknak, de min
denekfelett Istennek. 

- Mikor jön el az Isten Királysága? 
- A napot és az órát nem tudjuk. De ha Jézus azért tanított 

imádkozni, hogy a királyság jöjjön el, akkor ennek el keli jönnie, 
ő egy jövendöléssorozatot mondott el, amely a Máté 24., Márk 
13., Lukács 21. fejezetében van feljegyezve. Ebből kitűnik, hogy 
az I . világháború utáni nemzedék idejében kell megvalósuljanak 
ezek a változások. 

- Hogyan terjesztik hitüket? 
- Tervszerűen végzünk látogatásokat az embereknél. A szabad

időnk egy részét használjuk erre. Sok irodalmunk van, amely segít 
az embereknek meglátni, hogy Isten céllal alkotta a Földet és az 
embert. Ismerhetjük, hogy az ő tetszését milyen módon nyerhet
jük el, és az ő áldásai mit jelentenek itt a földön. Miként Jézus 
és a tanítványok, házról házra terjesztjük a bibliai igazságot. Ez 
sok embernek segített megszabadulni téves hiedelmektől, dep
ressziótól stb. Ahogy Jézus mondta: „Megismeritek az igazságot 
és az igazság szabadokká tesz titeket." 

Németh Tibor 

Értesítem kedves vendégeiméi 
és a jövendő vendégehet, hogy 

a restit a celldömölki 
vasútállomáson 
vállalkozásban 
megnyitottam 

Társas össze|Svetsl»ket, 
esküvői readezvéiyekBt 
vallaUnkl 

DANCS MIKLÓS 
vendéglős 
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Kemenesaljái áldozatok 
a I I . világháború 

orosz hadifogolytáboraiban 
A Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között 1991 decemberében kötött 

államközi szerződés alapján, levéltári források felhasználásával az Új Magyarország 
című napilap folyamatosan közli az elesettek névsorát. A dokumentum a I I . világháború 
alatt és után hadifogolyként, a GULAG börtöneiben, valamint a kényszermunka
táborokban elhunyt magyarok fellelhető adatait tartalmazza. Terveink szerint a kemenes-
aljai vonatkozású anyagot időszakonként közölni fogjuk. 

Név Szül. éve, helye vagy lakhelye Rangja Elhunyt 
Ábrahám Péter 1890 Jánosháza 1946. 06. 12. 
Ambrus János 1921 Jánosháza honvéd 1945. 01. 25. 
Balikó Imre 1918 Vönöck tizedes 1945. 05. 12. 
Balogh Károly 1918 Kemenes s zentmárton szakaszv. 1945. 12. 10. 
Bas Lajos 1921 Izsákfa 1945. 03. 10. 
Bella József 1916 Jánosháza honvéd 1945. 03. 11. 
Béres János 1914 Ostffyasszonyfa őrmester 1947. 04. 17. 
Béres Károly 1922 Kemenes (?) honvéd 1945. 04. 13. 
Berke Gyula 1920 Sömjénmihályfa tizedes 1946. 01. 20. 
Blegner 

(Wiegner?) Henrik 1917 Kőszeg vagy Köcsk tizedes 1945. 02. 28. 
Bíró István 1916 Celldömölk honvéd 1945. 03. 08. 
Bognár József 1894 Jánosháza ? 1945. 07. 13. 
Bomburi László 1911 Celldömölk honvéd 1945. 03. 08. 
Bordács Lajos 1920 Ostffyasszonyfa honvéd 1945. 02. 05. 
Dávid István 1925 Jánosháza honvéd 1946. 03. 29. 
Elek József 1919 Alsóság tizedes 1946. 10. 08. 
Horváth János 1901 Jánosháza honvéd 1945. 12. 24. 
Horváth János 1911 Celldömölk honvéd 1945. 12. 15. 
Panter János 1908 Ostffyasszonyfa tizedes 1947. 05. 04. 
Péntek János 1921 Alsóság őrvezető 1945. 08. 16. 

(N. T.) 

Egyházi hír 
Július 19-én, vasárnap délelőtt 10 óra

kor: rádióközvetítés a celldömölki evangé
likus templomból, a délelőtti istentisztelet
ről. Igét hirdet: Tóth Sándor mezőlaki lel
kész. 

ff HÍREK 
• Negyedik alkalommal kerül megrende

zésre a Földtani Természetvédelem Napja 
Celldömölkön és a Sághegyen. A program, 
melyet a Környezet- és Természetvédelmi Mi
nisztérium és az Országos Barlangtani Intézet 
támogatott a korábbi években is, július 10-én 
este szakestéllyel kezdődik, majd másnap déle
lőtt 9 órakor a Sághegyi bányász emlékmű 
megkoszorúzásával, szakmai előadásokkal és a 
Sághegyi geológiai tanösvényen szakmai ide
genvezetéssel folytatódik. Ez évben az erdészet, 
az erdők védelme áll a rendezvény szakmai 
programjának középpontjában. 

Nemeskocsban június 14-én (vasárnap) a 
templom építésének 200. évfordulóját ünne
pelte az evangélikus gyülekezet. Az ünnepi 
istentiszteleten Szebik Imre püspök hirdette az 
igét, közreműködött a celldömölki Liszt Ferenc 
Vegyeskar. 

Pályázat 
Augusztus 9-én délután a spanyolországi 

BARCELONA város kórusa a kemenessömjéni 
két alapítvány vendége lesz. 

Az alapítványok versenyt hirdetnek „Ki tud 
többet Spanyolországról, ezen belül Katalórűá-
ról" - címmel. 

A pályázatokat írásban kérjük eljuttatni Ke-
menessömjénbe Mesterházy Ilona címére: 
(Berzsenyi D. u. 30.) 

Pályázni lehet 6-tól 14 éves korig. A pályá
zat elbírálását a spanyol kórusra bízzák a ren
dezők. A győztesek jutalmat kapnak! 

Gyönyörű, nyarat idéző júniusi reggel: 8 
óra 43 perc. A vasútállomásra igyekszem, a 
városháza és akis park közötti úton. Szemben 
velem, a volt tanácsháza sarkánál egy idős 
asszony integet, embereket kapacitál, s muto
gat a járda felé. A kapacitált nők s férfiak 
legyintenek, mosolyogva odanéznek, aztán to
vábbmennek. Odaérek, Meglátom, amit eddig 
a bokor eltakart előlem: egy ember fekszik a 
járdán a fal tövében s rázkódik, görcsösen 
rángatódzik, időnként keservesen nyög. És 
mondja a néni: telefonálni kellene a mentő
kért, hátha súlyos a baj! Közben jönnek nők, 
férfiak, ránéznek, legyintenek, sőt kis fintor
ral, megvetően mondják: részeg, ilyen korán 
beivott. Odanézek, odamegyek és látom: bi
zony nem részeg, halálosan sápadt, kegyetle
nül görcsöl, keze-lába nagyokat lendül, bele
vágódik a falba, a járda kemény aszfaltjába. 
Mit tegyek? Hiába mondom az elmenőknek: 
szaladjon telefonálni. Elutasítanak, mint a né
nit is. Most mi legyen? A posta a városháza 
messze, mire telefont kapok és megvárom a 
mentőket, elmegy a vonatom, hiába várnak a 
munkahelyemen, Pápán?! S aztán eszembe 
jut: az épületben pár méterre itt vannak a 
tűzoltók, van telefon és intézkednek. Megyek! 
A parancsnok éppen telefonál. A hölgy meg
hallgatja a szövegemet, kinyitja az ablakot, 
megnézi, igazat mondok-e! S aztán lefelé a 
lépcsőn elszalad mellettem a parancsnok, mi
re leérek, ott hajol a földön fetrengő fölött és 
mondja is: azonnal bevisszük a saját kocsin-

Emberségből: 
elégtelen 

kon! Én nyugodtan elmehetek. Közben a néni: 
egy valaki vállalta, hogy telefonál, de hogy 
megteszi-e, nem tudja! Jó - mondja a pa
rancsnok, kicsit várok, hogy jönnek-e? S ha 
nem, mi visszük! 

Megyek az állomásra. Elgondolkodom! A 
bibliai irgalmas samaritánus története jut 
eszembe. Hányan mentek el mellette, amíg 
akadt valaki, lehajolt érte, áldozott érte és 
emberségből kitűnőre vizsgázott. De hányan 
kaptak emberségből elégtelent, még azokon 
kívül, akikről Jézus a példázatot mondotta. És 
itt ma a 20. században, ahol sok évtizeden át 
azt sujkolták, s állítólag nemzedékeket nevel
tek azzal a jelszóval, hogy „legfőbb érték az 
ember", hogyan lehettek ennyire embertelen
né? Annyira embertelenné, hogy le sem hajol
nak az elesetthez, az előttük fetrengőhöz, aki
be szinte belebotlanak, s vélt igazukban rész
vétlenül mennek tovább?! Ennyire elfajullak 
volna a mögöttes időkben felnövekedett nem
zedékek? Csak az ÉN, csak én éljek minél 
gondtalanabbul, minél gyarapodottabban, s a 
többi dolga, sorsa nem érdekel? Ennyire ri

deggé lettünk?! Ennyire csak magunknak va
lók lettünk? 

Olvasom egy meditációban, hogy Füred
ről a szívkórházból hazakerülve mondotta el 
valaki: amikor először lement az ebédlőbe, 
csak egyetlen asztal mellett ült magányosan 
egy ember, ő odament, bemutatkozott, s 
engedélyt kért a leülésre. Amikor leült és 
jobban ránézett asztaltársára, akkor döb
bent rá, miért ül egyedül a férfi: egy öreg 
cigány volt. Megkérdezte: mindig egyedül ül 
itt? Már megszoktam, volt a válasz! S aztán 
kiderült, hogy Magyarország egyik legna
gyobb cimbalomművésze volt az illető!! De 
nem ült többé egyedül. Ketten voltak! A 
kúra végéig! Nem ült melléjük senki! Mit 
mondjunk erre?! 

Egész nap nem tudtam szabadulni a reggeli 
élménytől. Arra gondoltam, tán nem általános 
az, ami történt. Hiszen ezrével fogadjuk be a 
háborús menekülteket: szállás, ruházat, éle
lem, gyógyszer a szükség szerint kijut nekik. 
Jól vizsgázunk, az ország népe zömmel, irgal
mas samaritánusi tettekből. Ahogyan váro
sunk tűzoltóparancsnoka is, de ez természetes, 
hiszen Ö nagyonis tudja, mekkora áldást je
lent a gyors segítség: anyagit és legfőképpen 
életet menthet. 

Példáját követve meg kellene tanulnunk: 
észrevenni a másik embert, a megkeseredet
tet, magányost, magába zuhantat, és ne men
jünk el mellettük érzéketlenül. 

Nádasdy Lajos 
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A Liszt Ferenc Vegyeskar 
évadzáró hangversenye 

Az elmúlt évadban negyedszázados jubileumát ünneplő" 
vegyeskar a múltjához méltó nagyszerű hangversennyel zárta 
az 1991/92. évadját a református templomban. Úgy hiszem, 
szükséges egy rövid áttekintést adni ebből az alkalomból a 
vegyeskar egész évi tevékenységéről. Ez nem is akármilyen 
eredményeket és sikereket zár le, hiszen a hazai számos 
szereplés mellett külföldi fellépések is gazdagították ezt a 
jubileumi hangversenyévadot. 

Nem kis teljesítmény volt már a próbák, a tanulás száma 
sem, hiszen 72 alkalommal voltak együtt, hogy felkészüljenek 
a különböző szereplésekre, s 18 alkalommal álltak a közönség 
elé. Talán számukra is a legnagyobb élmény volt az, hogy 
Szombathelyen együtt énekelhettek a pápai misén 1991. au
gusztus 19-én. Gazdagította ezt az élményt a 10 napos hang-
versenykörút Németországban: Bochumban, Hattingenben, Es¬
senben és a mülheimbeni Stadthalléban, valamint Dobrovnik-
ban, Szlovéniában, az ünnepi magyar hét megnyitásán. Itthoni 
helyi fellépéseiken kívül énekeltek Alsóságon, Balatonederi-
csen, Balatongyörökön és Nemeskocson - mindenkor minde
nütt bensőséges lelki élményt nyújtva a hallgatóságnak. 

A református templomban megtartott zenei áhítat alkalmával 
Bach, Casals, Casciolini, Praetorius, Perti, Schrőter, DeaK B. 
György, Kodály, Liszt, Ádám Jenő, Victoria műveiből hallhat
tunk válogatott darabokat. Szokatlan, de megkapó pillanatok 
voltak, amikor a templom főbejáratán keresztül az utcáról 
énekelve vonultak be: DONA NOBIS P A C E M (Adj nekünk 
békét, békességet!), mintegy áldást kérve az egész ünnepségre, 
a hallgatóságra, s természetesen az elhangzó énekükre. Az 
ideális kezdőének, az áldást kérő hangvétel meghatározó volt 
az egész műsorra. Indulatos, agresszív és sokkhatásokkal teli 

A PAPP ÉS TÁRSAI KFT. 
megnyitotta 
RAKTÁRÁRUHÁZÁT 
a volt MHSZ-lőtér épületében 
(az ÉGÁZ mögött). 

NAGYKER ÁRON kínáljuk 
- sörök, borok, üdítők, 

szeszes italok, 
- édességek, 
- élelmiszer-, vegyi és papíráruk 

széles választékát. 

Jöjjön el! Nézzen körül! 

VÁSÁROLJON! 

ÉRDEMES! 

világunkban égetően szükség van ilyen nyugalmat árasztó, 
lélektisztító élményekre. A béke és a csönd áradjon bele a 
zaklatott szívbe, emberi közösségek együttesébe, legyenek 
azok egyházi gyülekezetek, avagy más alakulatok. Bár a hall
gatóság nagy része számára a latin szöveg aligha volt érthető, 
a zene, a dallam és annak hú" tolmácsolása pótolta a szöveg 
érdemi mondanivalóját. A magyar nyelvű darabok előadása, 
szöveg és dallam együttesen építették bele a hallgatóság szí
vébe a lelki tartalom igaz értékeit, a mű saját érdemi monda
nivalóját. Ez különösen megrázó volt Deák B. György: Éli! 
Éli! című darabjának előadásán, amelyben a hangerő nyitása 
és csendesítése, a tartott hangok zöngéi adlak életszerű lelki 
látást. 

Részesei voltak a maradandó élményt nyújtó egyházzenei 
záróhangversenynek a szólókat éneklő: Szentpály Juhász Im-
réné, valamint Némethné Bodnár Zsuzsa és Bejczi Károlyné. 

A hangverseny szünetében Szentpály Juhász Imre reformá
tus lelkész rövid igemagyarázattal szolgált a hallgatóságnak. 

Őszinte szívvel kívánjuk, hogy ez a kitűnően felkészült 
vegyeskar vezetőjével, SÜLE F E R E N C zeneiskolai igazgató
val együtt, még sok megérdemelt sikeres szereplés élményében 
részesüljön, eredményekben gazdag munkáját örömmel foly
tassa, s szerezzen sokaknak lélektisztító, emberré formáló 
élményt. Nádasdy Lajos 

KEK-hírek 
Az elmúlt hónap gyakorlatának megfelelően ismét Vécsei István 

százados úr, a bűnügyi osztály vezetője tájékoztatott a hónap bűnügyi 
helyzetéről, s mutatott rá a megelőzés esetleges lehetőségeire is. 

Mint azt megtudtam Vécsei századostól, június hónapban mindössze 
20 bűnügyben kellett nyomozást elrendelniük. Ha visszatekintünk az idei 
év eddig eltelt részére és összehasonlítjuk azt a tavalyi év azonos 
időszakával, könnyen megállapítható, hogy az idei helyzet messze jobb, 
mint tavaly volt. Celldömölk kezdi magára ölteni a csendes kisvárosi 
jelleget, ahol esténként félelem nélkül el lehet menni sétálni. Ettől 
függeücnül aggasztó a testi sértések számának erőteljes emelkedése, de 
ez többnyire kocsmából, bálból induló verekedések következménye. 
Ismételten volt a Sághegyen pincefeltörés. Ezzel kapcsolatban az a 
rendőrség kérése, hogy az ott dolgozók, a tulajdonosok ne szégyelljék 
értesíteni a rendőrséget, ha idegeneket látnak. Ki fognak menni a hívásra, 
igazoltatnak, hiszen, ha a rossz szándékú látogató látja a rendőri jelenlé
tet, akkor eláll a szándékától. 

Most pedig következzék a hónap kivonatolt bűnügyi krónikája. 
Egy celldömölki lakos tett feljelentést, hogy pincerekeszéből május 

29-én gázpalackot tulajdonítottak el. Az ügy érdekessége, hogy a 
hiányzó palackot egy tíz nappal ezelőtti igazoltatáskor egy dombóvári 
állampolgártól lefoglalta a rendőrség. Mindezt az tette lehetővé, hogy 
a palackon egyedi ismertetőjel volt. Az ügy tisztázása folyamaiban 
van. 

A Sárvári Állami Gazdaság igazgatója tett feljelentési ismeretlen 
tettesek ellen, akik június 18-áról 19-ére virradóra a csöngei erdőrészről 
39 ezer forint értékű fát elloptak. Az ügyben a vizsgálat folyamatban van. 

Jánosházáról jelezték, hogy egy ismeretlen személy a nemeskeresztúri 
vadászház ajtaját feszeged. Az illető személyi a járőr tétlen érte, a 
vizsgálat folyamatban van. 

Egy karakói lakos tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik 3 
darab harminc kilogramm körüli malacát - értékük mintegy 12 ezer forint 
- elloptak. Az elkövetőket a rendőrség megtalálta, a malacokat tulajdo
nosuknak visszaadta. 

Egy celldömölki lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki június 
12-érŐl 13-ára virradóra lakása elől 8 ezer forint értékű segédmotor-ke
rékpárját eltulajdonította. A nyomozás során az elkövető személye is
mertté vált, a jármű visszakerült jogos tulajdonosához. 

Beszélgetésünk mintegy zárszavaként mondta el Vécsei százados, 
hogy területükön újra megindultak a légvezetéklopások. A rendőrség 
azzal a kéréssel fordul a lakossághoz, hogy amennyiben a régi vasútvo
nalak mentén gyanús személyeket látnak akár kerékpárral, akár gépko
csival, a megelőzés érdekében szóljanak a rendőrségnek. 

R L 
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Uj könyvek a városi könyvtárban 

C s a l á d 
naprifék 

Szerkeszti: B. Horváth Cecília 

Olimpiai fejtörő 
(Negyedik forduló) 

Olimpiai játékunk utolsó fordulójához érke
zett. Azok kedvéért, akik most szeretnének be
kapcsolódni, megismételjük az előzd három 
fordulóban feltett kérdéseket, összesen hét jó 
választ várunk, minden helyes válasz egy pon
tot ér. A végső sorrendet a kérdések és a 
tippverseny összesített eredménye határozza 
meg. Válaszaikat július 21-éig várjuk az Űj 
Kemenesalja, illetve a Városi Könyvtár (Pf. 40) 
címére. 

1. kérdés: Az olimpiák első szellemi győz
tese, akit Cicero a „történetírás atyjának" neve
zett. 

2. kérdés: Kilencszeres olimpiai, nyolcszo
ros világ- és hétszeres Európa-bajnok sportoló
nő, aki az újkori nyári olimpiákon a legtöbb 
érmet szerezte. 

3. kérdés: Nemrégiben ünnepeltük Széche
nyi István születésének bicentenáriumát. Köz
tudott, hogy a „legnagyobb magyar" szívesen 
sportolt. Sorolja fel azokat az olimpiai sport
ágakat, amelyeket űzött! 

4. kérdés: Ki nyerte a magyar sport eddigi 
utolsó olimpiai aranyérmét? 

5. kérdés: Melyik volt az az olimpia, ame
lyen minden második magyar versenyzőre ju
tott egy aranyérem? 

6. kérdés: Ki volt az a sportember, akinek 
kiskorában gyermekbénulás következtében éve
ken át ágyban kellett feküdnie, de három olim
pián szerzett nyolc aranyérmével méltán érde
melte ki a „gumiember" elnevezést. 

7. kérdés, illetve a tipp: Kik lesznek Barce
lona magyar aranyérmesei? (Az eseüeges dup
lázásokat is jelezni kell!) 

N. T. 

A napozás 
Nem lehet elég sokszor ismételni, hogy a 

napozásnál tartsuk be a fokozatosságot! Leg
jobb kora tavasszal elkezdeni, délelőttönként 
vagy délutánonként fél órával, de sohasem 
délben! A napozás után a bőrön bőrpír jelent
kezik. Ha a pír hamar elmúlik, a napozás nem 
lépte túl a megengedett határt. Ha a bőrpír 
maradandó, viszkető, húzó érzés lép fel és 
fájdalommá fokozódik, első fokú égést szen
vedtünk. Házi szerként ilyen esetben jót tesz 
egy tejfölös pakolás. Alkalmazhatunk mész
vizes (gyógyszertárban kapható) borogatást. 
Jó hatású még a kamilla-, ületve zsályalevéL 
teából készült borogatás is. 

A túlzoU napozás elősegíti a bőr öregedését, 
a bőrben komoly károkat idéz elő. Ezért fontos 
a napozáskor a megfelelő borvédelem. A külön
böző napozószerek segítségével kíméletesen 
barnulhatunk, ha tudjuk, hogy bőrtípusunknak, 
mely fényvédő faktor a legmegfelelőbb. 

A napozásnál mindig ügyeljünk arra, hogy 
bőrünk tiszta legyen. Ne használjunk semmi
féle arcfestéket, kölnit vagy parfümöt, mert 
fényérzékennyé leszi bőrünket, ráadásul csú
nya látvány egy izzadó, szétfolyt festék az 
arcon! A megfelelő fényvédő faktor megálla
pításához nyújt segítségei a következő táblá
zat: 

Típus Haj 
„A" vörös, világosszőke, fehérszőke 

„B" szőke, sötétszőke 

„C" középszőke, barna 

„D" sötétbarna, fekete 

Bör 
nagyon világos, 
leégésre hajlamos 

Ellenállóképessége: 5-10 perc 
világos, szeplősödésre 
hajlamos, lassan barnul 

Ellenállóképessége: 10-20 perc 
enyhén barna bőr 

Ellenállóképessége: 20-30 perc 
barna, kreol 
(nem ég le, 
problémamentes) 

Ellenállóképessége: 40 perc vagy több 

Fényvédő faktor 
15-10 maximális védelem 

10-8 

kezdetben 10, később 5-6 

kezdetben 6-os, 
később 2-es védelem 

Golda Erzsébet 

A várva várt nyári szabadságok ideje elérke
zett. Ha valaki nem a veteményeskertben és 
nem lakásfelújítással tölti el szabadságát, ha
nem lehetősége van teljes kikapcsolódásra, a 
szó legigazibb értelmében szabadságra, utazás
ra, akkor jön a tipikusan női probléma: a „ru
határ" összeállítása, amelyet nagy gonddal kell 
megválasztani, mert nem lesz kellemes az uta
zás, ha sok a csomag. 

Tehát az utazás: Általában reggel indulunk, 
amikor még hűvös van. Ezért ajánlatos rétege
sen öltözni. Pl. szoknya vagy nadrág, blúz, 
mellény, blézer. Az útiruha anyaga legyen jó 
minőségű, bírja a gyűrődést, a színe ne legyen 
kényes. Praktikus viselet az ún. póló, a kötött, 
hurkolt anyagból készült különböző hosszúságú 
trikó. Nem gyűrődik, mosás után vasalást nem 
igényel, kis helyen elfér. 

Körkép '92 - 26 mai magyar elbeszélés 
Az elmúlt esztendő legjelentősebb kisprózai 

publikációit tartalmazza a gyűjtemény. Az írá
sok hangneme, közlésmódja, poétikai jellege 
meglepően sokféle. 

Szép versek '91 
Költői seregszemle helyett a szerkesztők ez

úttal arra törekedtek, hogy az elmúlt esztendő
ben megjelent legjobb, legkarakteresebb lírai 
alkotások szerepeljenek a Szép versek hagyo
mányos gyűjteményében. így tehát maguk a 
versek szervezték a költői névsort, ami termé
szetesen sohasem lehet teljes. 

Köntös Szabó Zoltán: Fehér zászló Erdély 
felett I . Trianon gyermekei 

A készülő regényfolyam kezdő darabjá
nak alcíme már jelzi a történelmi értékű 
családi krónika helyszínét és idejét. K. tisz
teletes, az aranyosszéki lelkész diáriumá-
ban a szűkebb környezet, s rajta keresztül 
az egész erdélyi magyarság tragédiákban és 
helytállásban fölemelő története követhető 
nyomon. 

s 

Útravaló 
Szórakozáshoz, esti sétához: Aki szeret ele

gánsabban öltözködni, az gyűrtelem'tett műse-
lyemből - a most oly divatos pasztellszínek 
valamelyikéből - kétrészes nihát viselhet, 
amelynek felső része nappal is hordható. 

Strand: Fürdőhelyen mindig jól kihasznál
ható a végig gombos, karcsúsított, puha anyag
ból (frottír) készült, minire szabott strandruha, 
amely fürdés után is megfelel, így nem kell 
köpennyel terhelni a csomagot. Ha a strandru
hát magunk varrjuk vagy varratjuk, vegyünk 40 
cm-rel több anyagot, amelyből divatos strand
táskát készíthetünk. 

Kapható az üzletekben fürdőruhaanyag. 

Gosztonyl Péter: A magyar honvédség a 
II. világháborúban 

Az 1956 óta Svájcban élő, itthon is jól ismert, 
jeles történetíró és publicista olvasmányos stílus
ban megírt új könyvében világháborús részvéte
lünk tudományos igényű feldolgozására vállalko
zott. Tényekre alapozó pártatlansággal beszéli el, 
hogyan sodródtunk bele a háborúba, miként ve
szett oda a magyar fegyveres erő java része - s 
vele a reménység az ország integritásának megőr
zésére -, majd hogyan lett hadszíntérré az ország. 
A 2. magyar hadsereg hadba indulásának ötvene
dik évfordulójára megjelend kötet fontos nemzeti 
mementó, eg)TÍttal pedig nélkülözhetetlen törté
nelmi kézikönyv. 

Határ GyŐzö: Irodalomtörténet 
Gyűjtőköre a huszadik századi irodalom. Ha

tár Győző azokról a határokon kívüli és hazai 
alkotókról ír, akikben a „tehetség, a tudás, az 
írásművészet, a tisztesség, a hűség és teljesít
mény" egyaránt jelen van. Mindenben - könyv
ben és alkotóban - a minőséget keresi. Élveze
tes, olvasmányos bírálatokat ú\ Ezért lehet e mű 
nemcsak tan- és kézikönyv, hanem izgalmas 
irodalmi csemege, ínyenceknek is. 

amelyből könnyű egyberészes fürdőruhát varr
ni, ugyanis nem kell kényelmi bőségei hagyni, 
mert annyira rugalmas az alapanyag. 

Kirándulás: Számíthatunk kánikulára vagy 
hűvös időre. Ez utóbbi alkalommal kiváló a 
szabadidőruha, előző esetben pedig műszálas 
kartonból készült bermudanadrágot vagy sortol 
(kinek mi áll jobban) viselhetünk. 

Cipő: Kényelmes szandál pici sarokkal, vá
szoncipő (kánikulában), sportcipő (kirándulás
hoz vagy hűvösebb időben) és papucs. 

Es még egy jó tanács Murphylól: .Amikor 
nyaraláshoz csomagolsz, félannyi ruhát és két
szer annyi pénzt vigyél magaddal, mint elter
vezted." 

Varga Józsefné 
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Azért talán mégsem a fenyőfákon a helye a száradó törülközőknek a város központjában... 

Fogadóórák 
a Polgár
mesteri 

Hivatalban 
Július 16-án 
(csütörtökön): 
Varga László Csaba alpol

gármester 13.30-tól 14.30-ig 

Július 23-án 
(csütörtökön): 
Makkos István polgármes

ter 9-töl 11-ig, 14-töl 16 óráig 

Augusztus 13-án 
(csütörtökön): 
Baranyai Attiláné dr. jegy

ző 9-töl 11-ig, 14-töl 16 óráig 
fogadóórát tart. 

Celldömölk, 1992. június 24. 

Mundérvásárhelyi búcsú 
Hol is lehet ez a Mundérvásárhely? Bizonyára ez az első kérdés, amely 

felmerül a nézőkben. Nos, ha elindulunk Celldömölkről déli irányba, 
majd öt kilométer megtétele után újabb Öt kilométert haladunk keletnek, 
újabb forduló után északnak, s egy még újabb forduló után nyugatnak, 
akkor pont Mundérvásárhelyen kötünk ki. 

A komédia - Goethe és Hacks műve - cselekményének követése nem 
állította bonyolult feladat elé a nézőt, hiszen igazából nem is volt 
cselekmény. Mindezek mellett Mundérvásárhely mégis nagyon életszerű 
volt. Igazából ráismerhettünk, a miénk volt egészen, veszekedéseivel és 
kisebb intrikáival, melyek néha vakvágányra futnak, vágyakkal, melyek 
betölteüenek maradnak, végigénekelt vagy félbehagyott dalokkal és 
mosolyokkal, kacagásokkal, főleg saját magunkon. 

Ami egyértelműen jó volt, az a színészek teljesítménye. Jó volt látni 
ötletes és gyors átváltozásaikat, Hernádi Judit tömött bajuszát vagy éppen 
kisdobosnyakkendőjét - cserkészkalappal. A díszletek közül már csak 
néhány szegfűvel körített tulipáncsokor hiányzott, guruló narancsok elől 
félreugráló szabad madarakkal kísérve. Verebes István játékán nem 
látszott, hogy hat éve nem volt színpadon. Nem ártott volna azonban, ha 
kevesebbet vigyorog saját poénjain, de ezt tudjuk be annak, hogy 
szívesen csinálta azt, amit csinált, s így máris bocsánatos bűnné alacso
nyul az egész. Papp Jánost hallgatni élmény volt, versek előadójaként 
már volt hozzá szerencséje a celli közönségnek. Most a világot jelentő 
deszkákon játszott, kételkedett, szorongott, lelkesedett, utálkozott - egy
szóval élt. 

Az előadásnak nagyon kellemes keretet adott a Polgármesteri Hivatal 
udvara. Jó lenne, ha többször is felhasználnák ilyen produkciókra, hisz 
lehetne itt zeneudvari rendezvényeket vagy sokféle mást is szervezni. A 
zsúfolásig telt udvar bizonyította, hogy a közönség „bejön" arra a 
produkcióra, amelyet érdemesnek ítél. Nem marad más hátra, mint bízni 
a folytatásban. 

- r -

Anyakönyvi hírek 
Celldömölk 

Születés: Steiner Tamás és Czilinger Csilla leánya: Luca, Deé Gábor és Tánczos Erika fia: 
Gábor Balázs, Szálai Zsolt és Gyimesi Ildikó leánya: Dorina, Varga László Csaba és Kovács 
Marietta leánya: Réka, Dobány Gábor Csaba és Góczc Csilla leánya: Dóra, Kűfalvi Alfonz, 
és Komáromi Mária Magdolna leánya: Krisztina, Horváth Róbert László és Salamon Ildikó 
fia: Rajmund, Varga Tibor és Laksa Tímea leánya: Beatrix, Árvái László és Varga Csilla 
Ildikó fia: Krisztián. 

Házasságkötés: Nagy Nóra és Jakus Tamás, Szabó Emma és Horváth László, Erdélyi 
Hajnalka és Tarczi Szabolcs, Szabó Katalin és Heim Géza László, Kozma Andrea és Tánczos 
András, Péter Ildikó és Császár Tibor, Gyarmati Valéria és Bukovenszki Gusztáv, Szabó Beáta 
és Folta István, Márkus Boglárka Cecília és Patakos Gusztáv József, Soós Krisztin a és Tóth 
János, Simon Rita és Nagy Attila, Szórádi Márta és Kolompár Róbert, Baranyai Anita és 
Varga Tibor. 

Halálozás: BenkŐ Sándomé Balatoni Rozália, Bezzeg István, Fulí Lajos, Mátics Józsefné 
Katona Hona, Somogyi Pál József, Tóth Sándomé Remport Etel. 

Jánosháza 
Születés: Elek Károly és Készei Anita leánya: Viktória, Binder Zsolt Ernő és Szabó Ilona 

Judit fia: Zsolt Ádám. 
Halálozás: Jankovics István, Óvári Gyuláné Odor Ilona. 

Kemenesmagasi 
Születés: Lovas Antal Lajos és Tanító Katalin leánya: Tímea, Horváth Jenő József és 

Hujbcr Ágnes leánya: Zsuzsanna. 

Kenyéri 
Halálozás: Rudi József, Kovács Gábomé Bebesi Sarolta, 

Pápoc 
Halálozás: Nemes Józsefné Csiszár Irén. 

Ostffyasszonyfa 
Halálozás: Horváth József, Gömbös Gyula. 

Nagysimonyi 
Születés: Bakk Sándor és Asbóth Henrietta leánya: Eszter. 

Tokorcs 
Halálozás: Kovács Géza. 

Szergény 
Születés: Németh Lajos és Németh Anikó leánya: Dóra. 

Sömjénmihályfa 
Születés: Csekő János és Bognár Zsuzsanna Judit fia: Norbert. Gelesics Tibor Imre és 

Talabér Mária fia: Norbert. 

Vönöck 
Halálozás: Tóth Béláné Ferenczí Margit. 

Boba 
Házasságkötés: Kulman Edit és Végh László József. 

Ű0$z>®e*ne*' Alfa Romeo? 
T O P A U T Ó 

Új Alfa Rómeót, vagy más típusú 
használt nyugati autót és alkatrészt 
a T O P AUTÓ Kft. celldömölki képviseletétől rendeljen! 
Megbízható, teljes körű bonyolítás. Rövid határidő. 
Vonzó árak. 
CELLDÖMÖLK, Sági út 7. 7/29. 
Félfogadás: Július 15-től hétfő, csütörtök, vasárnap 18-20 óráig. 

Telefon: 180 (naponta 19 órától) 

Nemeskocs 
Házasságkötés: Kocsis Ildikó és Kazári Lajos. 

Kemenespálfa 
Halálozás: Böröcz Ferenc. 
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<0> SPORTÉ eredmények 

DIÁKSPORT 
- A Celldömölki 410. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakkö

zépiskola Diáksportkör fiú kézilabdázói „aranyos" évet zártak. Az alap
fokú IV. korcsoportos megyei döntőben a TJ/B osztály végzett az első 
helyen. A IV. és V. korcsoportos kézilabda diákolimpia megyei döntőjét 
szintén a 410-esek nyerték. A IV. korcsoportosok elsők lettek a szom
bathelyi Savaria Kupán és a Celldömölkön rendezett Március 15. Kupán 
is. 

Az V. korcsoportos fiúk, mint annak idején megírtuk, drámai küzde
lemben maradtak alul az országos selejtezőben a tatabányai Bánki Donáth 
Szakközépiskolával szemben a diákolimpia küzdelmeiben. A I V . korcso
portosok Zalaegerszegen vettek részt a diákolimpia területi döntőjén, a 
m. korcsoportos Eötvös DSK kézilabdázóival együtt. Az Eötvös DSK 
az erőviszonyoknak megfelelően a harmadik helyezést érte eL míg a 
410-esek ezüstérméhez a Hornyik, Vaskó játékvezető páros is „hozzájá
rult". A döntő mérkőzésen a győri Bercsényi Gimnázium ellen, a „sipo-
sok" enyhén szólva mindig .jsözbefíittyentettek". A 410-esek eredmé
nyei: - Tatai Eötvös Gimnázium 22:17, - Zalaegerszegi Ganz 20:18, -
Győri Bercsényi 18:19. 

A szép eredményeket, melyre méltán büszke lehet a város és termé
szetesen a tanulók iskolája. Tamás Gábor testnevelő irányítása mellett az 
alábbi tanulók érték el: Harkály Tibor, Szilvágyi Balázs, Tóth Péter 
kapusok, Darabos Szabolcs, Kiss Zoltán, Csefkó József, Reczetár 
Szabolcs, Tóth Róbert, Kovács Endre, Bakonyi Szabolcs, Fazekas 
Balázs, Takács Sándor, Vida András, Sebestyén Norbert, Németh 
Tibor, Somlai Árpád és Tarczi Szilárd. 

- Nagyon szép sportsiker született a serdülők dunántúli modellezőbaj
nokságán is. A Gayer Gyula Általános Iskola csapata a FIG modellkate-
góriában, amelyben a gumimotorral hajtott vitorlázó modellek vettek 
részt, az első helyezést érte el. Egyéniben is a csapat tagjai végeztek az 
első három helyen. A versenyzőket, Kondics Balázs tanár készítette feL 
Eredmények: 1. Szélesi Csaba, 2. Horváth Richárd, 3. Jankó András. 
A versenyt Várpalotán rendezték május 30-án. 

- Ugyancsak kitűnő eredményről számolhatunk be a június 7-én 
Balatonfiízfőn megrendezett Kölyök Olimpia országos döntőjéről. A 
ROLITRON alapítvány szervezésében rendezett összetett versenynek 18 
csapat volt a résztvevője. Vas megyét az Eötvös Loránd Általános Iskola 
csapata képviselte. A gyermekek 60 m, 600 m, 1200 m síkfutásban, 
4x400 m-es váltófutásban, kislabdahajításban, kosárlabdában, labdarú
gásban és úszásban mérték össze erejüket. Az Eötvös DSE 28 tanulója 
végig vezetve végzett az első helyen. 

A versenyzők, a Danubius Rádió által is közvetített díjátadáson meg
érdemelten és méltán büszkén vehették át a győztes csapatnak kijáró 
díszes serleget és a vele járó sportfelszereléseket. Gratulálunk a győzte-

- események <0> SPORTÉ 
seknek és felkészítő tanáraiknak, Sebestyén Józsefnek, Kazár! József
nek és Molnár János, sportcsoport vezetőnek. 

- Labdajátékokban is befejeződtek az alapfokú diákversenyek. A 
megyei döntőben különösen a Gayer Gyula Általános Iskola DSK 
csapatai szerepeltek kitűnően. Bakó István, Szabó Loránd és Márczi 
Győző testnevelő tanárok által felkészített csapatok az alábbi eredménye
ket érték el: Fiú kézilabdában a I I . és a IJJ. korcsoport az első, labdarú
gásban a in. korcsoportos csapat a harmadik, míg a leány négypróba 
csapat szintén a harmadik helyezést. 

Kézilabda 
Befejeződött az 1991/92-es NB fl-es és a férfi megyei bajnokság. Az 

NB D-és férficsapat a bajnokságban az elmúlt évhez képest két hellyel 
lépett előre és a negyedik helyezést érte el. Az utánpóüás csapat a megyei 
bajnokságot megnyerte úgy, hogy mindössze egy vereséget szenvedett, 
az utolsó mérkőzésükön kaptak ki Szombathelyen. Eredmények: 

- Június 6. Celldömölk. CVMSE-CELLKOLOR-Keszthely 35:26 
(17:15). 500 néző. V.: Rózsa, Szabó (Veszprém). CVMSE: NELZNER -
TÓTH Á. (2), BAGICS (8), GÓCZE (9), GULYÁS (5), CSÓRI (2), 
FONYÓ (8). Cs.: Harkály, TÓTH R. (1), Sipos, Németh N., Csizmazia 
G. Kitűnő csapatjáték eredményeként maradt a bajnokságra törő Keszt
hely skalpja Cellben. 

-Június 13. Zalaszentgrót,Zalaszentgrót-CVMSE-CELLKOLOR 
29:22 (15:13). 100 néző. V.: Hornyik, Vaskó (Komló). CVMSE: Neizner 
- Tóth Á., Bagics (5), Gőcze (6). Gulyás (5), Csóri (2), Fonyó (3). Cs.: 
Harkály, Németh L. (1), Tóth R., Németh N., Csizmazia G. A másfél 
órás világítás-kimaradás miatti kényszerszünetet a celli csapat sínylette 
meg. 

- Június 20-án Szentgotthárdon a három Vas megyei NB Il-es csapat 
részvételével rendezték meg a kézilabda Magyar Kupa megyei selejtezőt 
örömünkre csapatunk mindkét mérkőzését megnyerve bejutott az orszá
gos selejtezőbe. Legközelebb augusztus 12-én lépnek pályára a Magyar 
Kupában. Az ellenfélt csak az augusztus 5-i sorsolás után ismerjük meg. 
A megyei selejtezők eredményei: Szentgotthárd-Sz. Tanárképző 29:26 
(13:10), CVMSE-CELLKOLOR-Sz. Tanárképző 36:26 (21:10), 
CVMSE-CELLKOLOR-Szentgotthárd 34:24 (16:9). 

- A tartalékcsapat utolsó két mérkőzésének eredménye: CVMSE-Or-
lay DSK 40-23. Tanárképző H.-CVMSE 23-19. 

- A női kézilabdázók eredményei a megyei bajnokságban: CVMSE-
Sárvár 21-20. Répcelak-CVMSE 28-22. 

Búcsú az 
Az 1991/92-es NB III-as bajnoki sze

zon előtt a labdarúgó szakvezetők még 
úgy gondolták, hogy gond nélkül szere
pel majd a csapat. Sikeres igazolások, a 
Magyar Kupában és a négy város labda
rúgótomán elért eredmények még nem 
sejtették a jövőt. Az augusztusi bevonul-
tatások, a foglalkoztatási problémák mi
atti rendszertelen edzésre járás, valamint 
a novemberi bevonultatás aztán már elő
revetette a gyenge szereplés árnyékát. 
Ezt tavasszal olyan sérülési és leállási 
hullám és morális helyzet követett, amit 
már nem volt képes a szakvezetés kivé
deni, így aztán törvényszerűen követke
zett be a kiesés. 

A CVMSE elnöksége június 23-i ülésén 
tudomásul vette, hogy Haraszti István 
edző, akinek szerződése 30-án lejárt, nem 
kíván tovább Celldömölkön maradni. To
vábbá olyan elhatározásra jutott, hogy a 

NB III-tól 
jövőben lehetőleg Celldömölkről és kör
nyékéről kell egy ütőképes csapatot kiala
kítani, részükre olyan helyzetet kell te
remteni, ami lehetővé teszi a visszakerü
lést. A csapat edzői teendőinek ellátására 
Szabó Ferenc volt technikai vezetőt bíz
ta meg. 

Az elnökség tisztában van azzal, hogy 
több játékos meg akar válni az egyesület
től. Ezzel kapcsolatban nem zárkózik el a 
kiadástól, de kijelentette, hogy áron alul 
egy játékos sem távozhat. Az így esetlege
sen befolyó átigazolási díjakat a csapat 
fiatal játékosokkal való erősítésére kívánja 
fordítani. Az elnökség együttérez a szurko
lóival, a csapat nevében szégyenli annak 
hozzáállását és teljesítményét. Ezúton kér 
mindenkit, hogy a jövőt illetően, bízva egy 
jó szellemű és képességű csapat kialakulá
sában, továbbra is maradjanak hűek a kék-
sárga színekhez. 

Asztalitenisz-versenyt rendez augusztus 
16-án, vasárnap délután 2 órától a kemenes-
sömjéni művelődést házban a településen 
működő két alapítvány. Minden érdeklődőt 
szívesen látnak, a verseny győzteseit díjaz
zák. Az eseményt követően vendégmaraszta
ló programokat ígérnek. 
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