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Ismét magunk mögött tudhatunk egy szil

veszter éjszakát, annak petárda-durrogató és 
tezsgőtŐl szalonspicces hangulatával 
^gyült, és megnyugodva állapíthatjuk meg, 
sz a zajos óévbúcsúztatás - úgy látszik -
irök időkre hagyomány marad. 

Jó ez így, hiszen ilyenkor mindenki felsza-
ladult akar lenni, túltéve magát a mindenna-
)ok gondj ain, nem törődve talán a búcsúztatott 
;v nehézségeivel, örömeivel sem, de némileg 
•eménykcdve az elkövetkező évben, mely na
gyobb sikerekkel, több szerencsével, de leg
alább nyugodtabb élettel és egészséggel ke
csegtethet. 

Ha nézi a közönséges halandó az óévbú
csúztatást, az újévköszöntést, a zajos forga
tagot, a televízió erőlködését, melynek töb
bé-kevésbé szórakoztató adásaiban erőlkö
dés nélkül fantasztikus autókat és más érté-
ces ajándékokat lehet nyerni, akkor el kell 
gondolkodnunk, hogy valóban olyan rosszul 
slünk-e, mint azt nagyon sokat gondolják. A 
jaj ott van, hogy általában nem az él rosszul, 
üti gondolja, hanem aki ezt érzi is, de nem 
fen nagydobra. 

Az elmúlt évet különösebben értékelni azt 
úszem, hogy nem kell, hiszen mindenki a 
saját bőrén tapasztalta életünk alakulását, az 
ország sorsának formálódását. Röviden az 

önkormányzat szempontjából is csak azt 
mondhatjuk, hogy ezt túléltük, elmúlt, de 
mindent meg kell tennünk azért, hogy az új 
évben a túlélésen kívül is lehessenek céljaink 
városunk érdekében. Reményeink vannak, 

Újabb év 
vagy új év? 

hitünk van hozzá, kérdés, hogy mindez elég 
segítség-e a sokszor kiábrándító realitások 
tudomásulvételéhez, és egy viszonylagos 
bölcs alkalmazkodáshoz? 

Erre csak igennel szabad válaszolni. Tu
domásul kell vennünk, hogy ezek a lehető
ségek, az ország nehezen áll talpra és nyilván 
ez határozza meg az önkormányzatok, a la
kosság helyzetét is. Ezt egyre kevesebben 
tudják megérteni és viselik el türelmesen, 
főleg, ha a valóban kialakuló mind nagyobb 
vagyoni különbségeket, a munkanélkülisé
get nézik. L 

Tudni és látni kell, hogy az előre beharan
gozott vajúdásnak még nincs vége, szépet és 

jót bárki ígérhet most is, de ezt csak felelőt
lenül teheti. Politikai életünkben egyik olda
lon sincsenek varázslók, legfeljebb kuruzs
lók lehetnek. A vigasz csak az, hogy demok
rácia van. Bárki kiállhat az utcasarokra vagy 
a piacra és előadhatja „gondolatait" és szi
dalmait is, aláírathat bárkinek, bárminek az 
érdekében, hiszen erre mindig találni vevőt. 
El gondolkozik-e az ilyen demokrata? Mit ér 
el vele azon kívül, hogy esetleg nő a békét
lenség és az amúgy is divatos agresszivitás?" 

Természetesen ez csak elmélkedés, hiszen 
mindenkinek szíve-joga, hogy mit cselek
szik és van-e felelősségérzete. Új év, új élet 
és új fogadalmak. Fogadkozásnak általában 
értelme nincs, hiszen egyrészt nehéz a meg
tartása, másrészt pedig fogadkozás nélkül is 
mindig a jobbra, az értelmesebbre kellene 
törekedni. 

Az Önkormányzatunkat is ez a cél vezérli, 
és kívánom a kedves olvasóknak, valamint a 
város minden lakójának, hogy ezt 1993-ban 
észre is vegyék. 

Boldogságot, sikereket, nyugodtabb életet 
és kevesebb bosszúságot ebben az évben, mely 
reméljük, hogy nem csak egy újabb év lesz, 
hanem valóban pozitív értelemben új is lesz. 

Makkos István 
polgármester 

Mindig és soha 
o l d ° 3 

6 v é t 

Legyen boldog mindig, bú nc érje soha! - olvasható a képen látható, 1912-ből 
származó újévi képeslap hátoldalán. Lám, a jókívánságok is alig változtak 
nyolcvan év alatt, s gyanítható, régebben is úgy vélték, van némi köze az 
aprónak" a boldogsághoz, hiába a cáfolat, miszerint a pénz nem boldogít. 

D.J. felv. 

A hely szelleme 
Végleges helyet talált magának 

Celldömölk képviselő-testülete a 
felújított házasságkötő teremben, 
amely reprezentatív, elegáns kör
nyezetet biztosít az ülések számá
ra. A bútorzat a kommunikációs 
lehetőségeket is jelentősen javít
ja, de a megszokott ülésrend után 
most még sokan keresték helyü
ket a félkörben ívelő pulpitusnál. 
Némi fejtörést a félkör közepén 
levő térdeplőrész okozhat, bár ta
lán a zárt ülésen megtárgyalandó 
személyi ügyek esetében szerepet 
kaphat. 

Miben hasonlítanak egymásra 
az itt zajló események? Az „elő
terjesztést" a képviselők és a há
zasulok is elfogadják, hiszen ko
moly megfontolás előzi meg a 
„boldogító igen" kimondását. A 
terem tulajdonképpen a koráb
ban, máshol megvitatott döntések 
demonstratív nyilvánosságra ho

zatalának, jogi kodifikációjának 
színtere. Esküvőnél és határozat
hozatalnál egyaránt a végleges
ség igényével születnek a dönté
sek, ugyanakkor a módosítás, 
megszüntetés lehetősége a mai 
világban korántsem tekinthető 
ritkának. A lényeg, hogy olyan, a 
különböző felek érdekeit figye
lembe vevő egészséges kompro
misszumok szülessenek, amelyek 
megteremtik a hosszú távú 
együttműködés feltételeit. Az 
anyagi megfontolások termé
szetesen befolyásolják a születő 
döntéseket, de - szerelmes szí
vek a tudói - jövőképet csupán 
.pénzügyi realitásokra nem lehet 
felépíteni... 

Remélhetőleg a „hely szelle
mének" ünnepélyessége áthatja a 
képviselők tevékenységét és a 
szellem helyévé is avatja a termet. 

N.T. 
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Tudósítás képviselő-testületi ülésekről 
A GAMESZ átvilágításának tapasztalatai Decemberben sűrített menetrend alapján Üléseztek a celli képviselők. 

Izsákfán, az új faluházban december 8-án kihelyezett Ülésen tárgyalták meg 
a testület 1993. évi munkatervét 

22-én Makkos István polgármester elmondta, hogy a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság vasúti rendőrőrsöt hozott létre Celldömölkön 6-8 
fővel, akik a Hilton épületében „székelnek". Feladatuk a vasúti dézsmálá
sok megakadályozása (ha lesz mit egyáltalán megdézsmálni - N. T.), a 
vonatok ellenőrzése és az utasok nyugalmának biztosítása. Baranyai At-
tíláné dr. jegyzőnő elmondta, hogy a Gyógyszertári Vállalat privatizáció
jával kapcsolatos kérést, nevezetesen a celldömölki gyógyszertár Önkor
mányzati tulajdonba adását a Vagyonátadó Bizottság elutasította, de döntésü
ket megfellebbezték, majd polgári peres eljárás keretében is megkísérlik a 
vagyon megszerzését. Erinek alapja az, hogy a folyamatban lévő ügyekre az 
akkor érvényes jogszabályt kellett volna alkalmazni, mely szerint a megyei 
tanács által alapított vállalatok önkormányzati tulajdonba kerültek. 

A testület korábban úgy döntött, hogy az izsákfai Megyeri-Somogyi-
kúria (jelenleg óvoda) műemléki épületét nem veszi át, A Műemlékvédelmi 
Felügyelőség tájékoztatása alapján azonban - mivel a már személyi tulaj
donban lévő ingatlanrészeket nem kell megvásárolni - jóváhagyta az 
ingatlan szakszerű helyreállítására vonatkozó feltételeket, s így a város 
tulajdonában marad az épület. 

CELLHO: melegünk lesz, de mennyiért? 
A távhőszolgáltatási díjak 1993. január l-jétől történő megállapításáról 

szóló előterjesztés a CELLHÓ Kft. gazdaságos működtetéséhez szükséges 
javasolt díjtételeket tartalmazta. A megállapított díjakról szóló önkormány
zati rendeletet az alábbiakban tesszük közzé: 

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
23/1992. (XII. 22.) számú rendelete 

A LAKOSSÁGI TÁVFŰTÉS ÉS MELEGVÍZ-
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

Celldömölk Város önkormányzatának képviselő-testülete az árak megálla
pításáról szóló, az 1992. évi V. tv-nyel módosított 1990. évi LXXXVH. tv. 7. 
§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a lakossági távfűtés és meleg
víz-szolgáltatási díjak megállapításáról a következők szerint rendelkezik. 

M 
A rendelet hatálya Celldömölk város területén a CELLHÖ Kft. által 

szolgáltatott távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjszabására terjed ki. 
2.8 

Az önkormányzat a távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Mérték- Díj 
egység Ft 

1. Alapdíj 
a) üzemi fogyasztó részére Ft /MVV/ év 
b) lakossági egyéb fogyasztó részére 
üzemi és lakossági 
- fűtési célú felhasználáskor 
- meleg víz célú felhasználáskor 
- együttes felhasználáskor 
2. Hödíj 
a) üzemi és egyéb fogyasztó részére 
- változó hőfokú víz hőhordozó esetén 
b) lakossági fogyasztó részére 
3. Fűtési hödíj 
a) lakossági fogyasztó részére 
b) egyéb fogyasztó részére 
4. Meleg víz hödíj a 
a) lakossági fogyasztó részére 
b) egyéb fogyasztó részére 
Ezen rendelet 1993. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1992. december 15. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

Ft/l m7év 
Ft/l m 3/év 
Ft/l m 3/év 

Ft/GJ 
Ft/GJ 

Ft/l m 3/év 
Ft/l m 3/év 

Ft/vm /cv 
Ft/vm3/év 

130,80 
22,80 

153,60 

414,00 
308,00 

84,60 
113,40 

87,60 
117,90 

A költségvetési gazdálkodásra, az önkormányzatokra és az adózás rend
jére vonatkozó jogszabályok olyan változásokat idéztek elő, amelyek alap
ján a GAMESZ-ok működését érintő jogi szabályozás 1990 végén meg
szűnt. 1991-ben a GAMESZ további létét illetően az intézmények vezetői 
egyértelműen fennmaradása mellett foglaltak állást 1991 decemberében a 
képviselő-testület aGAMESZ alaptevékenységét módosította, az alsófokú 
oktatási és aközművelŐdési intézmények hatáskörét bővítve. Az előterjesz
tés szerint az intézményenként történt bankszámlakezelés előnyei a gaz
dálkodásban nem mérhetők. A GAMESZ apparátusának adminisztrációs 
terhei ugyanakkor megnövekedtek, hiszen a 13 önálló bankszámla meg
nyitása ugyanannyi házi pénztár és a kapcsolódó nyilvántartások 13 felé 
történő bontását is maga után vonta. Jelentős a GAMESZ-nek a jogi 
eligazodásban és a gyakorlati segítségnyújtásban játszott szerepe, különös 
tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban nincs művelődési osztály. 
A közalkalmazotti törvényből fakadóan az intézményvezetői beosztások 
felülvizsgálata elengedhetetlen feladat, ami az intézmények gazdálkodási 
jogkör szerinti besorolását is érintheti, továbbá az önkormányzat 1993. évre 
várható pénzügyi lehetőségei is a GAMESZ fenntartásának szükségességét 
indokolják. 

A december 30-ai Ülésen Makkos István polgármester jelezte, hogy a 
helyi adók esetében az emelési szándékról kell dönteni, mert pontos szá
mítások alapján a végleges mérték a jövő év elején határozható meg. 
Baranyai Attiláné dr. jegyzőnő kiegészítésében elhangzott, hogy azért 
kellett az év utolsó munkanapján összejönniük, mivel a hatályos rendelke
zés szerint a helyi adórendeletet naptári éven belül nem lehet úgy módosí
tani, hogy az az adózóra nézve hátrányosabb helyzetet teremtsen. Tájékoz
tatásként közölte, hogy Celldömölkkel ellentétben más városok már erede
tileg is az iparűzési adórendelet maximumát (3%) vezették be, náluk azért 
nincs szükség módosításra. Az újabb adórendelkezések azonban mintegy 
4 millió forintnyi kiesést jelentenek az önkormányzat kasszájában. Ezek: 
az adóalap a bruttó árbevétel helyett a nettó bevétel, illetve tárgyi adómen
tességetkapott számos vállalat (posta, vasút stb.). A képviselők az iparűzési 
adó mértékét 3 ezrelékre, a vállalkozói, kommunális adót 2000 Ft/fŐre 
módosították, a lakossági kommunális adó változtatása nélkül, a mentes
ségek körének teljes meghagyásával. 

Németh Tibor 

^ Fogadóórák a 
Polgármesteri 

Hivatalban 
Január 14-én de. 9-től 11 óráig és 

Baranyai Attiláné dr. du. 1/2 3-tól 1/2 4-ig 
jegyző fogadóórát tart. 
de. 9-től 11 óráig és 
du. 1/2 3-1/2 4-ig; * 

január 21-én 
Makkos István A Polgármesteri Hivatal 
polgármester Alsósági Kirendeltsége tájé
de. 9-től 11 óráig és koztatja a városrész lakossá
du. 1/2 3-tól 1/2 4-ig; gát , hogy ügyfélfogadási 

január 28-án rendje az idén az alábbiak 
Varga László Csaba szerint módosul: 
alpolgármester 

. du. 1/2 4-től 1/2 5 óráig; hétfő: 9.00-11.00 óráig 
február 4-én szerda: 12.30-16.00 óráig 

Baranyai Attiláné dr. csütörtök: 8.00-12.00 óráig 
jegyző és 12.30-16.00 óráig. 
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Mit vár Ön az új esztendőtől? 
Új év, új remények... Dyenkor, az új év 

kezdetén sok minden kavarog bennünk, ami
kor a jövőre gondolunk. Vajon mit hoz? Jót 
vagy rosszat? Az optimista reménykedik, a pesz-
szirnista legyint, amikor a jövőről faggatják. 

Megkérdeztem az alsósági városrész né
hány polgárát: Mit vár Ön az 1993-as évtől? 

íme a válaszok: 
Varga László Csaba, a részönkormányzat 

vezetője: Mit várok? Három szóban összefog
lalom: békét, békességet, jóakaratot! Úgy ér
zem, ez lenne a legfontosabb számunkra. 

Rosta Sándor iskolaigazgató: Tavasszal 
kezdődjék el a régóta áhított tornaterem építé
se; tantestületünkben maradjon meg a pedagó
giai és kollegiális egység; ne kelljen közülünk 
senkinek munkanélkülivé válni. 

Farkas László lakatos: Tudom, hogy kevés 
a pénz, mégis megkockáztatom: közútjaink 
állapotának javulását várom. A Hegyi út álla
pota nem öregbíti hírnevünket a Sághegyre 
érkező turisták előtt. Siralmas a Marx utca 
állapota is, hogy csak a központban lévőket 
említsem... 

Boznánszky László kisiparos: Pesszimista 
vagyok, elsősorban a kétkulcsos áfa miatt. A 
forgalom és az életszínvonal további csökke
nésére számítok. Ha már szót kaptam, hadd 
említsem meg: az „újtelepi" nyaktörő utakkal 
tenni kellene már valamit, ha ideiglenesen is! 

Rózsás Lajos nyugdíjas: Mit kívánhat a 
magamfajta nyugdíjas? Egészséget! Azután 
meg sok munkát, mert nagyon szeretek dol
gozni. A munka pedig csak úgy megy, ha 
egészséges az ember. 

Kéri Katalin tanuló: Túl sok jót nem várok. 
Ennek ellenére arra számítok, hogy felvesz
nek a Nagy Lajos Gimnáziumba, és azért némi 
kis életszínvonal-emelkedést is várok 1993-
tól. 

Iván Gábor gázszerelő: Az előttünk álló 
esztendő sokkal nehezebb lesz az előzőnél. A 
kétkulcsos áfa nehéz helyzetbe hozza a fix 
fizetésből élő családokat. Kevés a stabil mun
kahely, ezért a munkanélküliség további nö
vekedésére is számítok. 

Hubay Zsolt orvostanhallgató: Mérföldkő 
az én életemben 1993. Szeretném sikeresen 

befejezni az egyetemi tanulmányaimat, és 
szeretnék állást találni magamnak. Egyébként 
pedig azt szeretném, ha az emberek jobban 
odafigyelnének egymásra, türelmesebbek, 
nyíltabbak lennének, mint jelenleg. 

E sorok írója pedig bízik abban, hogy az 
ország - ezen belül városunk valamennyi in
tézménye - megőrzi működőképességél. A 
toleranciából mindeddig jelesre vizsgázó ma
gyar nép pedig továbbra is megőrzi higgadt
ságát. 

Völgyi 

H * I * R - » E * K 

A KDNP celldömölki szervezete feb
ruár 13-án tartja immár harmadszor meg
rendezésre kerülő farsangi bálját. Érdek
lődni és belépőt vásárolni a KDNP tagja
inál lehet. 

42 rászorulónak ajándékozott 50 forint 
értékű vásárlási utalványt a KDNP Cell
dömölkön. A karácsonyi jótékonysághoz 
a tagok, de a lakosság és vállalkozók is 
jelentős támogatást adtak. 

Két kép - két esemény 1992-ből 5<3 

Bal oldali képünkön az alsósági első világháborús, jobb oldalin a celldömölki második világháborús emlékmű látható. Bedy Zsolt felvételei. 
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Berzsenyi és 
Horátius 

Meghívó invitált bennünket nemrég 
Szombathelyre, a Szombathelyi Képtárba, 
ahol ünnepélyes keretek között emlékeztek 
meg Quintus Horatius Flaccusról, halálának 
kétezredik évfordulóján, ötvenhét évet élt. 
Az idő roppant távoli, de mégis közel kerül 
hozzánk óriási hatása miatt. £ tájékon mind
nyájan Berzsenyire gondolunk elsőként Ho
ratius nevének említésekor, akire olyan 
nagy hatással bírt. Külön verset szentel tisz
teletére, amelyben dicsőségéről zengedez. 

A véletlenség nagyszerűsége játszott közre 
abban, hogy nemrég valósulhatott meg egy 
jelentős művészi vállalkozás. Nagy Istvánt, a 
grafikust és festőművészt arra Ösztönöztük, 
hogy Berzsenyi néhány versét - leginkább a 
Búcsúzás Kemenesaljától címűt - dolgozza 
fel. Mára már kezünkbe adta a tíz darabból álló 
sorozatot. A rajzokat eddig három kiállításon 
mutattuk be, véglegesen Egyházashetyére, a 
költő szülőházába kerülnek. Nagy István ki
válóan válogatott, és itt adódik az összecsen-
gés Horatius bimilléniumával, mivel a művész 
kiválasztotta Berzsenyinek a Horatiushoz és a 

Horác című verseit is. Ez ad lehetőséget, hogy 
lapunkban a sorozat ezen darabját olvasóink
nak bemutathassuk. 

Nagy István grafikái megjelennek több 
folyóiratban Szombathelyen, Kaposváron, 
de lehet másolatokat vásárolni Celldömöl
kön is. 

Dala József 

Kulturális 
programok 

ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA 
Január 16., szombat este 6 órakor M ASSZI 

FERENC amatőr festő" kiállításának megnyi
tása, majd ezt követően LFJÚ TEHETSÉGEK 
PÓDIUMA címmel zeneművészeti főiskolás 
növendékek koncertje. 

Január 28., csütörtök este 6 órakor ifjúsági 
hangverseny a Győri Zeneművészeti Főiskola 
növendékeinek közreműködésével. 

KEMENESALJÁI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT 

Január 29., péntek du. 5 órakor: NAGY 
BANDÓ ANDRÁS Könnyezve nevetünk c. 
műsora. 

Január 30., szombat este 7 órakor az Eöt
vös L. Általános Iskola Szülői Munkaközös
ségénekbálja. 

Február 5., péntek du. 5 órakor EDGÁR 
SCHENK osztrák festőművész kiállítása. 

Február 13., szombat: a KDNP jótékony
sági bálja. 

Február 18., csütörtök du. 5 órakor VÁ
ROSNÉZÉS PEKINGBEN. - Előadó: SZA
BÓ ÖDÖN magántanár. 

Szupernagyi és az édes teher 
E szót hallva mindenki a filmbé

li, rendkívüli képességű anyókára 
gondol, aki mindig túljár a gonosz 
Cambell eszén. Pedig itt, Celldö
mölkön is él egy szupemagyi, igaz, 
Ő nem biciklizik a levegőben, és 
akrobatikus mutatványokra sem ké
pes. Danka Imréné, a megyei Szu
pemagyi vetélkedő győztese egy
szerű asszony, akinek két gyermeke 
és három unokája van, s 12 éve 
gyakorolja nagymama szerepét. 

Kedvesen fogad és a nappaliba 
vezet. Leülünk a nagy karácsonyfa 
mellé, a falakon trófeák, agancsok, 
rókaprémek, az egyik agancson egy 
távcső és egy vadászfegyver pihen. 
Alattuk mindenfelé növények so
kasága és kagylók, kövek egy tál
ban. A szoba ajtajában megjelenik 
a két lurkó: a 7 éves Imrus, a legki
sebb unoka és a 11 éves Ákos. A 
versenyről kezdünk beszélgetni, 
amin Ákossal és a legnagyobb uno
kával, Biával vettek részt. Marika 
néni mesél a feladatokról, a ver
senyszámokról, Ákos néha közbe
szól, kiegészíti és helyeslően bólo
gat. Aztán együtt előveszik a rajzo
kat, amiket a versenyre készítettek 
és a kis jelenet szövegét, amit a 
döntőn adtak elő. S miközben a na
gyi felolvassa a csodálatos versbe 

foglalt f*-*-::ietet - amit egyébként 
ő írt - , Ákos odaül az ölébe és 
együtt szavalja vele a szerepét. Az
után a kicsi veszi át a főszerepet, 
kihozza a karácsonyra kapott cso
daautót, bemutatja a működését és 
ámulva figyeli a kisautót. És ezzel 
még nincs vége a műsornak. Ide-
oda ugrándozik a sarokülőn, csinta
lankodik. Végül a nagymama ked
vesen rendre inti a legapróbb uno
kát. Egyetlen hangos vagy haragos 
szó nem esik, szinte látni lehet a 
levegőben a nagyi és unokái közt 
lévő összetartást, meleg szeretetet, 

- A legszebb számomra talán az 
volt - tér vissza a versenyre a nagyi 
-, hogy a végén a zsűri legfiatalabb 
tagja, egy első osztályos kislány fel
szaladt, átadta a szegfűket, aztán 
átfogta a derekamat és azt mondta: 
„Én magát úgy szeretem, és majd
nem minden zsetonomat magának 
adtam, mert úgy szeretem." Ezzel a 
kislánnyal még soha nem találkoz
tam azelőtt, de ő megértette ezalatt 
a két óra alatt azt, amiért mentem, 
ami fontos, hogy a gyerek örüljön, 
hogy jól érezze magát. 

- Lesz-e folytatása a verseny
nek? 

- Az országos vetélkedő Pesten 
lenne és a televízió közvetíiené. 

Nem tudom, hogy a hosszú út után, 
fáradtan, a gyerekeknek lenne-e 
kedvük .ersenyezni. És bár még 
nem ismerjük apontos nevezési fel
tételeket, de úgy tudom, hogy nagy
papákkal együtt kell indulni. Én pe
dig egyedül élek, mert a férjem 15 
évvel ezelőtt meghalt. Szóval nem 
tudom, hogy részt veszünk-e a ve
télkedőn. 

- Mitől lesz valakiből szupema-
gyi? 

-Nem hiszem, hogy ehhez vala
mi különlegesség kellene. Itt az ut
cánbiciklivel vagy gyalogosan, tás
kákkal annyi szupemagyi szalad
gál, csak arról nem tud mindenki. 
Azt gondolom, egy kicsit mindenki 
szupemagyi, csak nem szalaggal, 
koronával. De nem is az a korona a 
fontos, hanem, az unokák érezzék 
úgy, hogy ő egy szupemagyi. 

Míg beszélgetünk, Ákos és Im-
ruska a délelőtt készített csokoládé
val kínálnak meg. Elgondolkodik 
egypercreAkos, amikor megkérde
zem, hogy mitől szuper a nagyma
mája. 

- Hát, sokat tud segíteni, meg én 
is segítek neki. Sokszor elmegyünk 
valahova kirándulni, és mindent 
meg tudunk beszélni egymással. A 

csintalanságokat is, és ha baj van, 
azt is. 

- Nagyon jól oldunk együtt dol
gozni - erősíti meg a nagymama - , 
a kertben, a szőlőben, és megyünk 
kukoricát címerezni. Ilyenkor na
gyonjókat beszélgetünk. A mi csa
ládunk egyébként olyan, hogy a há
rom unokának - azt szoktuk mon
dani - két anyja és apja van. Mert 
Ákosnak és Imrusnak a Bia szülei 
is anyának és apának számítanak, 
ugyanúgy, ahogy Biának a fiúk szü
lei. És a gyerekek is úgy osztanak 
meg egymás közt mindent, mintha 
testvérek lennének. Én ebben az év -
ben nyugdíjba megyek. Hiányozni 
fog a hivatal, de unatkozni nem fo
gok. Itt lesz a családom és munka is 
akad elég. 

Figyelem ezt a kedves, fiatalos 
nagymamát, az unokáit, és egy fel
adat jut eszembe, amit a vetélkedőn 
kellett megoldani. Élő szobrot kel
lett alkotniuk és címet adni neki. 
Marika néni letérdelt, s a két unoka 
a vállára ült. A szobornak ezt a cí
met adták: Édes teher. 

Kedves Szupernagyi, gratulálok 
a győzelemhez, és hosszú boldog 
életet kívánok gyermekei, unokái 
körében. 

Hajnal 



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

Mi, emberek... 
„Az ember egy nádszál, a természet leg

törékenyebbje..." 
Idős, nyolcvan felé jár. Egyedül él, senkije 

sincsen. Párja odaveszett a háborúban, gyer
meke is meghalt. Parányi kis házában éldegél. 
Még villany sincs nála, gyertyával és petróle
umlámpával világít. A tyúkokkal fekszik. Sétál 
az utcán, keresi a beszélgetőtársat. A misére 
eljár szinte minden nap. Talán azért, hogy 
imádkozzon szeretteiért, talán azért, hogy ne 
legyen egyedül, talán, hogy a végeláthatatlan
nak tűnő idő gyorsabban teljen. 

* # # 
Mai szóval nagycsaládosnak neveznénk. 

Sok gyermeket szült. A régi időkben nagy küz
delmek árán fel is nevelte őket. Azóta az idő 
eljárt. Fiai, lányai már családapák, család
anyák. Élik önálló életüket. Az anyának nincs 
helye sehol. Ügy érzi, nem kell egyiknek sem. 
Csak sír, csak sír egész nap. Nem tudja, hova 
menjen, mihez kezdjen. Otthonba nem menne, 
mert ott akar meghalni, ahol született. így csak 
teng-leng a világban. Magányosan, szomorúan. 

* * * 
Már elmúlt nyolcvanéves. Férje meghalt, 

gyermekei nincsenek. Kis kuckójában húzza 
meg magát. Nem megy sehová, hozzá se jár
nak. Csak a gondozónő, ő hozza a kis ebédet. 
Már nincs ereje semmihez. A mosás, a takarí
tás nehezére esik. Csak egy álmot dédelget 
magában. Hogyan mehetne vissza szülőfalu
jába? Oda, ahol rokonai, ismerősei élnek. 
Hogy ott, az Övéi között haljon meg. 

* # * 
Kedélye változó: felcsillanó szemekkel me

sél, majd - néhány perc múlva - könny csor
dogál le arcán. Aszerint, hogy mi jut az eszébe. 
Vannak gyermekei. Mégis magányos. Nem 
kap szeretetet. Pedig de jó lenne, ha így -
nyolcvan felett - valaki törődne vele! Sokan 
bántják. Legalábbis úgy érzi. S nincs, aki meg
védje. Így egyedül -fél. 

* 4 * 
Világéletében szerette a bort. De csak mér

tékkel ivott. Ritkán fordult elő, hogy felöntött 
a garatra. Most pedig nincs olyan napja, hogy 
be ne rúgna. Miért? Mert az alkohol „butít", 

seza jó. Ilyenkor nem tolul fel a múlt, elfelej
tődik a rideg jelen, s nem látszik a még szomo
rúbb jövő. S a kijózanodás után - mely hol itt, 
hol ott éri - jön az újabb bódító mámor. S így 
megy ez, amíg a motor egyszer csak meg nem 

* * * 

„Sok van, mi csodálatos, de az embernél 
nincs csodálatosabb..." 

Csodálatos ember. Feleség, gyermekek. 
Már közel jár a 90-hez. Isten kegyelméből még 
jó mozgású, fürge. Eljár a boltba, ő intézi a 
család hivatalos ügyeit. Mindig szeretett ol
vasni . Most is el- elmegy a könyvtárba. Ott van 
minden vasárnap a misén. Sőt, hogy gyorsab
ban haladjon, kerékpárra ül. Nem zavarja a 
nagy forgalom. Nyugodtan kerekez, méltóság
teljesen. Tudja, hogy ebben a megzajdult, fel
gyorsult világban az embernek meg kell 
őriznie nyugalmát, belső harmóniáját. Csak 
így élhet. Talán még egy, két vagy tíz-húsz 

*** 
Ha nem a régi világban születik, bizonyára 

tanult volna. Tehetséges volt. De a szegény
ség, a családban rászakadt szerep ezt megaka
dályozta, így csak feleség lehetett, több gyer
mek édesanyja. Aztán a férj meghalt, a gyer
mekek szétröppentek. Ismét rászakadt valami. 
Ezúttal amagány. De atehetsége segített. Szép 
gondolatok kezdtek járni a fejében. Előbb 
össze-vissza. Aztán rendeződtek egymás mö
gé. Még egy-két sorrendi csere, s kész lett a 
költemény. Elismételte magában egyszer-két
szer, s amikor rájött, hogy verset költött, örö
mébenfelkiáltott. Aztán, hogy el ne felejtse, 
gyorsan papírra vetette. Azóta ír. Ha kisétál a 
kertbe, ránéz a hegyre, máris jön az ihlet. De 
ha nézi a tévét, akkor is megkörnyékezik bllvös 
gondolatok. Mindig leírja őket. Csak úgy, a 
maga gyönyörűségére. Néha, ha a klubban 
ünnep van, társai unszolására - akik tudják a 
titkát - el-elszavalja egy-egy szép versét. Ta
lán egy kts biztatás kellene. Talán egy kis 
segítség, hogy a tehetség még inkább kibonta
kozzon, s ne csak a maga, hanem mindannyi
unk gyönyörűségére írjon! 

-git 
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Anyakönyvi híre 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Nagy Lajos Béla és Sebesi Zsuzsanna 
fia: Dávid, Horváth Sándor és Rudi Teodóra 
leánya: Alexandra, Kasza Zsolt és Nagy Anita 
fia: Szilárd, Szabó Zoltán és Farkas Mária fia: 
Bence, Dávid, Szabó Lóránt és Tulok Katalin 
leánya: Mirjam, Nagy Árpád és Németh Szilvia 
leánya: Zsófia, Nagy László és Farkas Irma le
ánya: Alexandra. 

Házasságkötés: Haraszt Margit és Erdélyi Ró
bert, Szlávik Erzsébet Gabriella és Kovács Josef 
Franz. 

Halálozás: Gyórffi Józsefné Hegedűs Mária, 
Bárdossy Lászlóné Csupor Mária, Kiss Lajos, 
Kálovics Flóriánné Sebestyén Margit, Golda Pé-
lemé Bogdányi Rozália, Huszár János. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Csizmadia Károly Emö és Szigetvári Er
zsébet leánya: Martina Szandra. 

SÖMJÉNMIHÁLYFA . 
Születés: Polgár Sándor és Szabó Anna Mária fia: 
Sándor, Szabó Csaba és Horváth Jolán Gyöngyi fia: 
Kristóf, Bebcsi József és Berki Lívia leánya: Dóra. 

KISSOMLYÖ111 
Születés: Pethó lAs/ló és Jankovics Katalin leánya: 
Beatrix. 

K E M E N E S M A G A S I 
Születés: Szakács Ferenc József és Kcszler Mária 
fia: Ferenc, József. 
Halálozás: Dénezsi Árpád. 

NAGYSIMÖNYI 
Születés: Baranyai József és Czupor Erika fia: Pat
rik, 

a harangok 
Idősebb lelkészünk - aki közel 50 évet szol

gált gyülekezetünkben - hívta fel figyelmemet, 
hogy csendes időben, s amikor azonos órában 
vannak az istentiszteletek a környező falvakban, 
figyeljem meg, milyen nagyszerű hallani Keme
nesalján a harangok egybecsengő hangját. Való
ban nagyszerű élmény volt, megszólaltak Ostf-
fyasszonyfa, Csönge, Vönöck, Nagysimonyi, 
Sömjén harangjai, és mint legöregebbek, a dö-
mölki celliek: szinte a többieket elnyomó mély 
basszus hangjukkal. Ezek között szólaltak meg a 
mieink, a mihályfaiak, vékony, de tiszta hang
jukkal. 

SZÓLNAK A HARANGOKI 
Valóban tudnak szólni? Nem lehet kétséges, 

hiszem minden harangszó jelez és hív, küld vagy 
búcsúztat. Gondolatot ébreszt. Bárcsak tudna 
Kemenesalja minden lakója olyan egységessé 
lenni, mint a harangok egybecsengő hangja. Kü
lönböző hangszín: mélyebb - magasabb, de 
mind szól és tisztán. Volt idő, amikor a mi haran
gunk megrepedt, elveszítette érces hangját, ki
vált a többiek közül. Ilyen most községünk is, az 
erőszak, az egyéni érvényesülés elvette, meg
alázta a nevét is megváltoztatva, mintha nem is 
Kemenesalján laknánk. 

Megrepedt harangunkat újraöntettük. Újra érces, 
csengő hangja van. Most akarjuk ismét csengővé 
tenni, községünk szép nevének a táj jellegéhez illő 
Kemenesmihályfa nevet visszaszerezni. 

Mennyi szép emlék kötötte hazánk nagy köl
tőjét. Berzsenyi Dánielt e tájhoz, mily fájó szív
vel költözött el Kemenesaljáról és írta nagyszerű 
költeményét, a Búcsúzás KemenesaljátólL 

Mi is hát Kemenesalja? Magyar hazánk kis 
töredéke, melyet tiszta magyarok laknak. Lehet 
összeírást készíteni, mennyi idegen ajkú van e táj 
lakosai között. Talán az a néhány cigány család 
kivétel, melyek már örömünkre teljesen beillesz
kednek közénk. így elmondhatjuk, hazánk leg
tisztábban magyarok lakta vidéke. 

Buzdítson bennünket ez a tudat, kössön össze, 
tegyen egyetakarókká bennünket, hogy egy szív
vel és egy akarattal tudjunk tenni hazánk és 
magyar népünk felemelkedéséért. 

órí Kálmán 

K E N Y É R I - l i l S 
Születés: Gábor Ferenc és Koronczai Éva fia: 
Szabolcs. 

NEMESKOCS 
Születés: Nider Zoltán és Horváth Tünde Udikó 
leánya: Tünde, Katona József és Sütő Ilona fia: 
Tamás. 

BOBA 
Születés: Bödecs János Károly és Nagy Zsu
zsanna leánya: Mónika. 
Halálozás: Nagy Kálmán. 

ü t O S I I A Z A 
Halálozás: Árvái JózseméBaranyaiMária, Tóth 
Pál József. 

KÖCSK 
Halálozás: Varga Olga. 



Kemenesalja műhelyei 

ÚJ K E M E N E S A L J A 

Az autószerelés gyerekkorom
ban még a misztifikált szakmák 
közé tartozott, nagyon divatos 
lett, és néhány kiváló művelője 

jóvoltából majdnem patinásnak is 
mondható. Jelen írás főszereplője 
kiváló művelője a szakmájának, s 
hogy nem állt meg a szűkebb ér

telemben vett szakmánál, az ins
pirált arra, hogy ezt a hétköznapi 
sikertörténetet megírjam. A kez
detekről kérdeztem először Mol
nár Sándort. 

-Hogyan, milyen körülmények 
közölt lett maszek autószerelő? 

- Nehéz időszak volt, mert fer
de szemmel néztek arra, aki ezzel 
megpróbálkozott. 1977-ben tet
tem mestervizsgát, először má
sodállásban, majd később főállás
ban dolgoztam. 

-Hol? 
- Akkor a Kodály-lakótelepen 

laktunk, s az ottani garázsomat ala
kítottam áL Nehéz időszak volt, de 
indulásnak megfelelt Később a bá

tyám, Molnár Dezső épített egy 
házat a Balassi utcában, ahol egy 
egykapus, de már két kocsi szere
lésére alkalmas műhely volt. Itt 
egy évig dolgoztam egyedül, az
tán jött a bátyám is mellém. 

- Innen datálható a Molnár & 
Molnár kapcsolat? 

-Nem, mert őekkormég alkal
mazottként dolgozott. Aztán 
1981-ben építettem ezt a házat a 
Tompa Mihály utcában. Kezdet
ben itt is csak ketten dolgoztunk, 
aztán felvettünk egy ipari tanulót, 
majd minden évben egy fővel bő
vült a létszámuk. 

c$ o c$ o co o o 

„A legfontosabb, hogy a gyerek szeressen bele a könyvbe..." 

Beszélgetés Esztergályos Jenővel, az Apáczai Kiadó vezetőjével 
Diákok százezrei tanulnak azokból a könyvekből, amelyek a celldö

mölki Apáczai Könyvkiadó gondozásában jelentek meg. Az országos 
rangot kivívott egyszemélyes kft ügyvezető igazgatójával, Esztergá
lyosjenövei beszélgettünk a vállalkozás kezdeti időszakáról, a jelenlegi 
helyzetről és az üzleti filozófiáról, amelyre alapozva szép jövÖ áll a 
kiadó előtt az alternatív tankönyvek világában. 

- Bevezetésként röviden az 
életút legfontosabb állomásait 
idézzükfel! 

• 1938 májusában születtem 
Alsóságon, kisparaszti család
ban. Alapfokú iskoláimat szülő
falumban, a középiskolát Kő
szegen, a tanítóképzőben vé
geztem. Rövid kitérő után Ke-
meneskápolnára kerültem, ahol 
15 esztendeig tanítottam. 1971-
ben szereztem rajztanán képesí
tést Pécsett, a főiskolán, majd 
ugyanitt végeztem el a pedagó
gia szakot 1976-ban. Ekkor már 
itt, Celidömölkön, az Eötvös 
Loránd Általános Iskolában ta
nítottam. Ezt követően iratkoz
tam be a szegedi egyetem peda
gógia szakára, ahol 1981-ben 
kaptam diplomát. 

- Hogyan sikerült elindulnia 
a könyvkiadói vállalkozással, 
hiszen a magánkönyvkiadás 
meglehetősen ritka volt a nyolc
vanas évek elején? 

• Első megjelent könyvem 
tulajdonképpen egyetemi szak
dolgozatom volt, amely Kisdo
bos játékoskönyv címen 47 000 
példányban kelt el. Erre épült -

immáron magánkiadásban - az 
Oktatójátékok kisiskolásoknak 
című kötetem, amelyben osztá
lyonkénti és tantárgyankénti 
bontásban ajánlottam a gyere
kek életkori sajátosságainak 
megfelelő, a tanítás légkörét ol
dottabbá tévő játékokat. Megje
lentetéséhez az „adta" az alap
tőkét, hogy édesanyám nem 
sokkal korábban halt meg, és a 
házát eladva jutottam 140 ezer 
forintnyi összeghez. A könyv 
sikerét bizonyítja, hogy azóta 
három kiadást is megért, és -

elődjével együtt ~ mintegy 
százezer példányban talált gaz
dára. Az időben nagyot ugorva, 
jelentős fejlődést a fogalmazás 
feladatgyűjtemények és a he
lyesírási gyakorlófüzetek k i 
adása jelentett. 

- Az iskolai segédkönyveik 
közül többet is felvettek 1992 
őszétől a hivatalos tankönyvek 
listájára és ennek tükrében kü
lönösen aktuális a kérdés: éven
te hány könyvet és milyen pén-
dányszámban jelentet meg a ki
adó? 

• Illusztrációként annyit, 
hogy csupán alsós matematika
könyveinkből 1992-ben közel 
negyedmillió példányt rendel
tek meg, és nyugodtan mondha
tom, hogy az említett korosztály 

több, mint a fele a mi könyve
inkből tanul. Ennek ellenére e 
munkákat például még nem fo
gadták el hivatalos tan
könyvnek. Szerintem nem az a 
tankönyv, amit a minisztérium 
annak nyilvánít, hanem az, amit 
a tanítók és a gyerekek elfogad
nak. A kérdésre visszatérve: az 
elmúlt évben összesen 33 féle 
könyvet forgalmaztunk 50 mil
lió forint értékben. 1992-ben 
várhatóan átlépjük a 100 milliós 
határt is. Ugyanakkor szeretném 
megjegyezni, hogy kicsi árréssel 
dolgozunk, mert a gyerekek szü
leinek zöme a bérből és fizetésből 
(egyre nehezebben) élők kategó
riájába tartozik. 

- Az utóbbi években az ön 
kiadványai az Apáczai Kiadó 
emblémája alatt jelentek meg. 
Miért éppen ezt a nevet válasz
tolta? 

O O O O o o r̂ > 
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Molnár Sándor autószerelő műhelyében 
-Itt vannak jelenleg is? 
- Igen, mindannyian itt van

nak. Sőt, a két fiam is ezt a szak
mát választotta. A nagyobbik har
madéves, a kisebbik elsős. 

- Tudomásom szerint azért a ta
nulók foglalkoztatása mellett mást 
is tartogatott a nyolcvanas évek 
második fele. Hallhatnánk erről is? 

- Mivel 1986-tól a MERKÚR 
garanciális vevőszolgálati háló
zatának is tagja lettünk, a megnö
vekedett munka és alkatrészigény 
arra késztetett, hogy kereskedel
mi tevékenységet is kezdjünk. 

-Aztán nagyon felgyorsullak az 
események, hiszen a megbecsült 
iparosból sikeres vállalkozó lett. 

- 1991. május l-jén alapítottuk 
meg bátyámmal, Molnár Dezső
vel a kft.-t, 50-50 százalék tulaj
donhányaddal. Aztán 1992-ben 
kötöttünk egy három évre szóló 
szerződést a CASTROL céggel a 
termékeik forgalmazására. Ezek 
mellett a BOSCH cég szerződé
ses partnere, hivatalos szervize, 
termékeik forgalmazója va
gyunk. Teljes körű választékkal 
rendelkezünk, úgy, hogy ami 
nincs meg pillanatnyilag nálunk, 
azt raktárkészletből megrendel
jük. Itt jegyzem meg, hogy vi
szonteladókat is kiszolgálunk ter
mészetesen. 

- Avanti - olaszul annyit je

lent: gyerünk, előre! Önöknek azt 
hiszem - ez most egy kicsit több. 
Hallhatnánk a jövő terveiről is 
valamit? 

- Igen. fáz AVANTI benzin
forgalmazó rt. megjelenésével le
hetőség nyílt arra, hogy a Cell és 
Ság közt épülő benzinkút mellett 
egy szerviz építésére is sor kerül
het, s ehhez területet biztosított az 
önkormányzat. A szerviz építésé
re azért is szükség van, mert az 
itteni lehetőségeink beszűkültek^ 
Ott szeretnénk teljes körű javítást 
végezni, a karosszériamunkáktól a 
fényezésig mindent. Létesíteni 
akarunk kölcsönzőt, foglalkoznánk 
kereskedelemmel és így tovább. 

Mindezeket figyelembe véve 
az sem megvetendő szempont, 
hogy ezzel számos munkahelyet 
tudnánk teremteni az itt lakóknak, 
ezzel is enyhítve a munkanélküli
ségen. 

- Mi lesz a mostani mühely-
lyel? 

- Továbbra is megmarad, mo
torok nagyjavítását fogjuk benne 
végezni. 

- Mikorra realizálódhal mind
ez? 

- A hitel megszerzésének 
függvényében akár már az idén 
készen lehet. 

- Sok sikert kívánok hozzá, és 
fejezzük be stílszerűen: Molnár 
úr: Avanti! 

Kép és szöveg: 
RL 

• 1990. május 10-én alapítot
tam meg az Apáczai Könyvki
adó és Könyvterjesztő Kft.-t. 
Apáczai korának korszerű, nyu
gati műveltségű pedagógusa 
volt, aki rövid erdélyi élete, 
munkássága során is maradan
dót alkotott a magyar pedagógi
ában. Talán az Ő tevékenysége, 
szelleme fogja át leginkább a 
nevelésügyet az óvodától az 
egyetemig. 

- ön az egyszemélyes kft. ve
zetője. Hány alkalmazott segíti 
a munkáját? 

• Négy állandó munkatárssal 
végezzük ezt a nagy volumenű 
munkát: főkönyvelő, vezető ad
minisztrátor és két számítógé
pes adatrögzítő. Ök foglalkoz
nak irodánkban a vevők kiszol
gálásával, a rendelések felveze
tésével, valamint a néhány pél
dányos megrendelések kielégí
tésével. (A nagyobb tételek köz
vetlenül a nyomdából kerülnek 
kiszállításra.) 

- A vállalkozás egyik titka 
abban a marketingtevékenység
ben, különösen a vásárlókkal 
való személyes kapcsolattartás
ban rejlik, amely modern számí
tógépes háttérre támaszkodik. 
Miként épült ki ez a rendszer? 

• Korábbi szakfelügyelői ta
pasztalataim alapján már első 
könyveink terjesztésétől fogva 
a munkaközösség-vezetőknek 
küldjük k i a kiadványainkat be
muta tó a ján lása inka t , akik 
összegyűjtik a rendeléseket. 

Azóta igazgatóhelyettesek, is
kolatitkárok belépésével színe
sedett a jutalékos rendszerben 
működő hálózat. Év elején mind 
a 3650 iskola kap tőlünk tájé
koztatót és megrendelőlapot, 
így az igények nagyobbik részét 
fel tudjuk mérni és - a pótlóla
gos rendelésekre is számítva -
eldönthetjük a példányszámo
kat. Emellett kiadványainkat 
rendszeresen bemutatjuk a pe
dagógiai folyóiratokban, és fon
tosnak tartom, hogy személye
sen is részt vegyek az ország 
szinte minden táján tartott 
könyvbem utatóinkon. 

- Az Apáczai Kiadó könyvei 
jelenleg Győrben, Zalaegersze
gen készülnek. Rebesgetik, hogy 
nemsokára Cellben is leszkorsze-
rü nyomda. Magától adódik a 
kérdés: lehet ebből jó házasság? 

• Három követelményt tu
dok megfogalmazni az együtt

működéssel kapcsolatban: az 
ártól, a minőségtől és a határi
dőtől függ a kapcsolat sikere. 

- Kezdetben a kiadványok 
szerzői - természetes módon - a 
környékről kerültek ki. Újabban 
az Apáczai Kiadó országos pá
lyázatokat hirdet tankönyvek 
írására. Törekszik ön arra, 
hogy a helyi szerzők továbbra is 
kapjanak publikációs lehetősé
get vagy a nyílt verseny híve? 

• Köszönöm a kérdést: tulaj
donképpen is-is a válaszom. A 
3-4. osztályos olvasókönyvre 
36 pályamű érkezeit, amelyeket 

elegánsabban fogalmazva: mi 
az ön kiadói ars poeticája? 

• A legfontosabb, hogy a 
gyerek szeressen bele a könyv
be... Ezért könyveink szépek, 
esztétikusak, megnyerik a tanu
lók tetszését, A stuttgarti nem
zetközi könyvvásár tapasz
talatai is azt sugallják: a tan
könyvkiadók legyenek elég bát
rak ahhoz, hogy minden feles
legeset hagyjanak el és ne ter
heljék vele a tanulókat. Aki 
akar, tanulhat a mi könyveinkből 
annyit, amennyi az életkori sajá
tosságainak optimálisan megfe-

a celli polgármesteri hivatalban 
657 ezer forintértékben tudtunk 
honorálni. Véleményem szerint 
jó könyvet diákoknak csak az 
tud készíteni, aki köztük él és 
birtokában van az átadás művé
szetének. 

- Milyen szempontok irányít
ják a kiadási politikát, illetve 

lel. Metodikailag olyan felépí
tésűek a kiadványaink, hogy 
csak jól lehet belőlük tanítani. 
Szeretnénk a továbbiakban is 
olyan könyvekkel kilépni a piacra, 
amelyek az oktatás frontján az első 
vonalban hasznosíthatók! 

- Köszönöm a beszélgetést! 
Szöveg és kép: Németh Tibor 
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Nem kifizetődő jó zsarunak lenni? 

Mérlegen a városi rendőrkapitányság éves munkája 
1992. november 26-án Celldömölk rendőrei

nek éves munkáját értékelte Molnár Lajos rend
őr őrnagy városi rendőrkapitány, a város és kör
nyéke, valamint a pártok képviselői előtt. A tájé
koztatóra lapunk is meghívást kapott. 

A megyei rendőr-főkapitányságot Marton 
Zoltán rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőr
főkapitányság vezetőjének közbiztonsági he
lyettese képviselte. 

A tájékoztató a rendőrségtől már megszokott 
nyílt és Őszinte hangnemben folyt, s igazán érde
kes volt a tavalyi időszak adatainak Összecsen-
gését hallani az elmúlt esztendő azonos periódu
sával. A jelentősebb lényeket idézem fel Molnár 
őrnagy úr beszámolójából. 

Megtudhattuk, hogy a hivatásos állományú 
rendőrök közül a felsőfokú végzettséghez kötött 
beosztásoknál mindenki rendelkezik az előirt is
kolai végzettséggel. Az egyéb beosztásban tény
kedő rendőrökre pedig elmondható, hogy ha 
nincs is meg mindenkinek a kellő végzettsége, 
akkor igyekszik megszerezni azt. Igazán impo
nálóan magas a továbbtanuló rendőrök száma. 

Eredményként könyvelhető el az is, hogy az 
év folyamán megszervezték a szombathelyi 
székhelyű vasúti Őrsöt, melynek állományába öt 
személy került városunk kapitányságáról. Érde
kes volt az az összevetés is, mely nyomán meg
tudhattuk, hány lakosra jut egy rendőr Celldö
mölkön, Franciaországban és Olaszországban. 
Nos az adatok: Celldömölkön 643 főre jut egy 
rendőr, míg Frankhonban 272, Itáliában 261 a 
viszonyítás alapja. 

Fegyelmi téren nincsen gond rendőreinkkel, 
hiszen 1991 novembere óta nem kellett senki 
ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni, sőt: har
minc fő részesült különböző szintű dicséretben 
és az ezzel járó pénzjutalomban. 

Jónak mondható a technikai ellátottság, bele
értve a gépkocsikat és a híradástechnikai eszkö
zöket, s egyértelműen előrelépésnek tekinthető, 
hogy a kapitányság hét számítógépet is kapott. 
Az öröm mellett gondot jelent a számítógépes 
szakember hiánya, de ennek megoldására ígére
tet tett a szintén jelen lévő dr. Gömbös Ferenc 
országgyűlési képviseld. 

A Bűnügyi Osztály munkáját nézve egyértel
műen megállapítható, hogy nagyon jól dolgoztak 
a helyi bűnüldöző szervek. 35 százalékkal csök
kent az ismertté vált bűncselekmények száma. 
Ez számos területen mutat csökkenést, ha részle
teiben nézzük, emelkedett azonban a személyek 
testi épsége elleni bűncselekmények száma 24-
ről 36-ra. Maradva még a részleteknél, igazán 
imponáló az ismeretlen felderítési útmutató, 
mely 24,5-ről 49,4 százalékra emelkedett, s így 
jobb, mint a megyei, illetve az országos átlag. 

Emelkedett aközlekedési szabálysértések szá
ma mintegy 25 százalékkal, s még jelentősebb 
mértékben növekedett a közbiztonsági szabály
sértések száma, itt mintegy 338 százalékos a 
növekedés. Tavaly 412 350 forint összegű hely

színi bírságot szabtak ki rendőreink, mely 72 650 
forinttal több, mint a korábbi. 

Különösen elszaporodtak a kerékpárlopások. Az 
eredményesebb felderítés érdekében megnöveke
dett a kerékpáros igazoltatás, s minden igazoltatott 
kerékpárost számítógépes ellenőrzés alá vontak. 

A közlekedési balesetekről szólva azt hallhat
tuk, hogy ezek nagy részét a gépkocsivezetők 
okozzák. 1992. első űz hónapjában 43 közleke
dési baleset történt a kapitányság területén. 
1992-ben emelkedést mutat a közleke
désrendészeti szabálysértések száma, s ezen be
lül nagymértékben emelkedett azok száma (32-
rŐl 68-ra) akik a sebességkorlátozás jelentős túl
lépése miatt kerültek Összeütközésbe a tör
vénnyel. Molnár őrnagy elemezte még az Igaz
gatásrendészeti Osztály munkáját is, majd mintegy 
summázva a jelent, már a jövő feladatait határozta 
meg a munka szinten tartása, vagy ha lehetsé
ges, az eredmények javításának érdekében. 

A kerékpárlopások visszaszorítására széles 
körű kapcsolatot kell kiépíteni a lakossággal. 
Javítandó a helyszíni szemlék során végzett 
szakmai munka színvonala. A bűnüldözés során 
fokozottabban be kell vonni a munkába a polgár
őrségeket. Megfelelő propagandái kell kifejteni 
annak érdekében, hogy a személyek javai, illetve 
a közösségi tulajdon ellen minél kevesebb bűn
cselekmény elkövetése váljon lehetővé. A köz
lekedési balesetek megelőzése érdekében még 
szigorúbban kell fellépni a gyorshaj tokkal és az 
ittas járművezetőkkel szemben. 

A tájékoztató ismertetése utáni fórumon olva
sóink érdeklődésére is számot tartó kérdéseket 
tettem fel. 

- Kapitány úr. A jövő feladatokat tekintve 
mennyire látja elegendőneka létszámol? Várható-e 
ezen a téren változás, hiszen a tavalyi tájékoztatón 
a megyei rendőrfőkapitányjelentősfejlesztést ígért, 
amely csak szerény módon valósult meg. 

- Sajnos abból főzünk, ami van. A beígért 
létszámból igazából 3 fő lett, mert az 5 érkezőből 
2 ment is a vasúti őrsre. Nagyon szeretnénk, akár 
csak minimális létszámfejlesztést is. Kellene a 
hét számítógéphez egy szakember, aki progra
mokat tud készíteni, aki ért a javításhoz is. Na
gyon kellene egy közlekedési osztály vagy leg
alább egy csoport, hisz az emberek szinte irtják 
egymást a közutakon, egyszóval 6-7 főre bizto
san szükség lenne, de ez persze az országos, 
illetve a megyei helyzet függvénye lesz. 

- Kapnak-e valamilyen speciális kiképzést a 
rendőrök? 

- Igen. A speciálisan képzelt bűnözőkkel 
szemben speciálisan kiképzett rendőrökre van 
szükség. Jelenleg már több parancsnoki beosztá
sú rendőrünk volt speciális önvédelmi és harcá
szati kiképzésen. Az ő dolguk lesz majd, hogy 
megszerzett tudásukat itthon továbbadják az ál
lomány többi tagjának. 

-Fordult-e már elő drogos ügy a területükön? 
És mennyire vannak felkészülve rá? 

- A város és városkörnyék polgármestereinek 

köszönhetően nem jellemző az engedély nélküli 
árusítás, amely hozza magával a drogot. Úgyne
vezett „szipózás" fordult elő, s ez már odáig is 
fajult, hogy képesek voltak betömi a mérgező, 
bódító hálást okozó anyagokért, s ezt kezdték 
követni más bűncselekmények is. Ezt a tenden
ciát sikerült időben megállítani, de termé
szetesen fokozottan ügyelünk erre a területre. Ez 
idáig nálunk a drog legenyhébb formája - a 
kábítószer bevonatú bélyeg - sem bukkant fel. 

Lapunk első kérdésérc Marton alezredes is 
válaszolt, aki elmondta, hogy a megye sem kapta 
meg a kellő létszámot. Mindenképpen eredmény 
viszont a vasúü őrs létrejötte, s megalakult a 
beavatkozó alosztály, melynek tagjai mind sze
mélyi, mind technikai szempontból speciálisan 
kiképzettek, s minden beavatkozásra képesek. 
Megtudhattuk azt is, hogy Boross belügyminisz
ter eredeti elképzelésében 3000 fő szerepelt a 
jövő évi fejlesztésre, ebből 500 fog megvalósul
ni. Megtudhattuk továbbá, hogy Vas megye fe
hér foltnak számít a bűnözés szempontjából, hisz 
az elkövetett bűncselekmények számát tekintve 
stabilan az utolsó helyen áll. Mégis, amikor az 
anyagi elismerés került szóba, szintén az utolsó 
helyre került, mert nincs annyi munkája me
gyénk rendőreinek, mint a többieknek, s a juta
lom a leterhelési mutató szerint jár. (Leterhelési 
mutató: egy rendőrre hány bűncselekmény esik.) 

A fentieket hallva töredelmesen bevallja a tudó
sító, hogy a megdöbbenéstől majdnem lefordult a 
székről, hiszen ezek szerint az elvégzett munka 
elismerése fordítón arányban áll annak minőségé
vel. Ezek szerint nem kifizetődő jó zsarunak lenni?! 

A továbbiakban Molnár őrnagy megköszönte 
a polgárőrök hasznos segítő munkaját, s ismét 
kérdésekre válaszolt. 

Vadász István ostffyasszonyfai polgármester 
a valamikori rendőrőrs visszaállításáról kérde
zett, melyre Molnár kapitány úr elmondta, hogy 
ez valóban jó lenne, de ez elsősorban létszám, 
valamint helyiség és technikai berendezések 
függvénye, s ez utóbbiak megteremtésében se
gíthet a helyi Önkormányzat is. 

Góczán Győző Mesteri polgármestere - csak
úgy mint egy évvel ezelőtt - elmondta, mennyire 
áldatlan állapot, hogy elsőbbségadás kötelező 
tábla akasztjameg Celldömölkön az Arany János 
utca kereszteződésénél a Mesteri felől érkező 
forgalmat, különösen sérelmezve ezt az autóbuszok 
tekintetében. A válaszból kiderült, hogy nem rend
őrségi hatáskörű az ügy, a forgalmi rend megvál
toztatásáról az önkormányzat dönthet. 

Zárszavában a rendőrkapitány szólt a rend
őrök anyagi helyzetéről, s megtudhattuk, hogy 
egyes rendőrök el vannak szegényedve. A kapi
tányság átlagéletkora 33,5 év, s egy kezdő rendőr 
fizetése 11 500 forint, melyre jön egy kevés 
rendfokozati pótlék. Végül megköszönve a pol
gármesterek és polgárőrök segítségét, Molnár 
őrnagy elmondta, hogy a lakosság nyugalma 
csak minden ember segítségével teremthető 
meg... RL 
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KEK-hírek 
Az ünnepek elteltével egy rövid 

bűnügyi jelentésre kértük a városi 
rendőrkapitányság illetékeseit. 
Megtudhattuk, hogy az ünnepek a 
vártnál csöndesebbek voltak. Szá
mítani lehetett rablásra, garázda
ságra, ezzel szemben csupán egy 
súlyos testi sértés volt, de az elkö
vető személye ismertté vált. A hó
nap krónikájához tartozik, hogy do
minánsak voltak a vagyon elleni 
bűncselekmények, jóllehet az el
múlt évekhez viszonyítva jelentő
sen csökkent a számuk. 

Két jelentősebb esetről azonban 
hírt kell adnunk, már azért is, mert 
a bűnüldöző szervek számítanak a 
lakosság segítségére is. 

1992. december 22-én a délutáni 
órákban a celldömölki Dózsa 
György utcában három személy ci
garettát kért egy helyi fiatalem
bertől. Mikor a sértett azt mondta, 
hogy nem dohányzik, ketten közre
fogták és ököllel megütötték. En
nek következtében a földre esett. 
Ekkor az elkövetők a sértett zsebé
ből kivettek egy fél doboz cigarettát 
és ötszáz forintot. Az elkövetők ki
léte ismeretlen, személyleírásuk a 
következő. Mintegy 180 centiméter 
magas, erős, kisportolt testalkatú, 
barna bőrű férfi az egyik elkövető. 

1. sz. kép 
akinek a haja sötétbarna, elölről 
hátra fésült, hátul nyakközépig ér. 
Arcakerek, szájközépig érő, tömött 
bajuszt viselt, életkora mitegy 18¬
20 év. Ruházata: szürke-fekete 
összeállítású baseball-dzsekit vi
selt, amely elöl és hátul szürke, az 
ujja fekete, a könyékrész felett egy 
szürke csík látható. Farmernadrá
got és fekete westernesizmát viselt. 
(1. sz. kép.) 

A másik elkövető mintegy 160¬
170 centiméter magas, szintén bar
na bőrű férfi, akinek a haja fekete, 
simára fésült, oldalra elválasztott és 
körülbelül a nyaka közepéig ér. 
Testalkata vékony, sovány, bajuszt 
nem viselt, arcán különös ismerte
tőjel nem volt. Szintén baseball-

2. sz. kép 

dzsekit viselt, melynek színe elöl és 
hátul fekete, az ujjapiros, akönyék-
től felfele esőrészen fekete csíkkal. 
Sötét szövetszerű nadrágot, belelé-
pős bőrszerű papucscipőt viselt, 
életkora mintegy 18-20 évre be
csülhető. (2. sz. kép.) 

A harmadik elkövetőről nem tu
dott személyleírást adni a sértett, 
mert az mögötte állt. 

A rendőrség kéri a lakosságot, 
hogy aki a képek alapján bármelyik 
elkövetőt felismeri, vagy bármely 
használható információval tudszol-
gálni, az értesítse a rendőrséget. 

A másik, súlyosabb esetről a me
gyei és az országos sajtó is részlete
sen beszámolt. Emlékeztetőül 
mondjuk el, hogy 1992. december 

3. sz. kép 

30-án Jánosházán a késő esd órák
ban egy egyedülálló idős hölgyhöz 
tört be négy ismereüen személy, és 
kirabolta az otthon lévő tulajdo
nost. Itt közöljük az egyik elköve
tőről készült grafikát, s megismétel
jük, hogy a Vas Megyei Rendőr-fő
kapitányság vezetője 50 000 forint 
jutalmat ajánlott fel a nyomraveze
tőnek. (3. sz. kép.) 

A rendőrség illetékesei kérik a 
pincék és hétvégi házak tulajdono
sait, hogy ellenőrizzék le épületei
ket, vagy kérjék meg erre szomszé
daikat, mert decemberben két ilyen 
jellegű betörés is volt, s a késedel
mes bejelentés nagyban gátolhatja 
a sikeres nyomozást. 

RL 

Celldömölki eseménynaptár 
1638 355 éve 

Ezt az évszámot olvashatjuk Dianesevich dömölki apát és az apátság 
tulajdonát képező könyveken. A legrégibb konkrét adat az apátság könyv
táráról. 

1768 225 éve 
Sóraktárat és sókatonákat telepítenek Kis Czellbe. A sóraktár mellett 

postaállomás is működött. 

1788 205 éve 
Ekkor miséztek utoljára a ma már csak romjaiban létező templomban. 

1813 180 éve 
Egyházlátogatás során Kis Czellben 424, Pordömölkön 36, Nemesdö-

mölkön 493 főt írtak össze. 

1863 130 éve 
Az apátságnak Ságon 43, Somlón 60, öt évvel korábban Ságon 94, 

Somlón 45 akó bora termett. 

1868 125 éve 
Meghalt Békássy Imre, aki az első népképviseleti országgyűlésen a Kis 

Czelli Kerület követe, miután Batthyány Lajos visszalépett. 

1848 145 éve 
Edvi Illés Pál írja a Vas megyei Krónikák, azaz politikai emíékezetessé-

gck, kísérve utáhírási jegyzetekkel c. visszaemlékezését. Részletesen be
számol a helyi eseményekről. 

Széchenyi: Javaslat a magyar közlekedésről című könyvét Gácser Le
ónak tisztelettel gróf Széchenyi István bejegyzéssel küldi meg. 

1833 160 éve 
A Magyar Tudós Társaság pályázatán, melynek tárgya egy elemi tanítói 

kézikönyv, Edvi Illés Pál első díjat kapott. 

1843 150 éve 
A házigazdák és árendások 15 első-, 26 másod-, 15 harmadosztályú ház 

után fizettek adót. A városi hadnagy és a bíró nem fizetett adót. A gyógy
szerész és az orvosok részletezés nélkül egy összegben fizettek. 

1828 165 éve 
A Marcal szabad víztér, ellene védekezni lehetetlenség. Nem a papok 

urai a földnek, hanem a Marcal. (Korabeli megállapítás.) 
Kresznerics Ferenc lemásolja az 1734-ben kelt Sági Hegységnek tör

vényeit, átmenti az utókorra. 

1808 185 éve 
Kis János lelkész elhagyja Nemesdömölköt. Hat évig dolgozott itt a 

magyar irodalmi nyelv megteremtésén fáradozók egyik jeles alakja. 

1903 90 éve 
Született Lázár Jenő, a bazaltbánya főmérnöke, a magyar ókortudomány 

lelkes művelője. 1930 óta gyűjtötte a Sághegy és környéke régi kultúráinak 
emlékeit. Saját költségén múzeumot rendezett be, amely 1948-ban az 
Országos Történeti Múzeumba került. 

Az 1301. sz. gyorsvonat Kis Czellből indult du. 5 óra30-korés Győrbe 
érkezett 6 óra 48-kor. 

1938 
Elkészült az ötödik mélyfúrású kút. 

55 éve 

1958 35 éve 
Befejeződött a személyi pályaudvar felvételi épületének átépítése. 

1963 30 éve 
Jó minőségű ivóvizet szolgáltat a működésbe helyezett törpevízmű. Vas 

megyében ez volt a harmadik. 

1973 20 éve 
Megkezdte működését a honismereti közösség. 

Összeállította: Káldos Gyula 
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Szépségápolás 
A száraz bőrre jellemző', hogy mitesszere

ket, pattanásokat soha nem találunk rajta. Rá
nézésre szép, hamvas, üde, matt fényű*, tapin
tásra viszont érdes, kemény. A laikusok a 
hámlő, viszkető bőrüket sokszor száraznak 
tekintik. Ezért döntő fontosságú szempont, 
hogy a száraz bőrön soha nincs ..nyomkodni 
való" (se pattanás, se mitesszer)! 

A száraz bőr állandó ápolást igényel! Tisz
títását szappannal, alkoholtartalmú arcvízzel 
soha nem szabad végezni. Hasznos viszont a 
tisztítótej vagy krém. Reggel langyos vízzel, 
vagy arctonikkal töröljük át. Utána száraz bőr
re való nappali krémet használjunk. A nyakat 
sem szabad kihagyni! Éjszakára magasabb 
zsír- és víztartalmú krémet használjunk. He
tenként legalább egyszer bőrradírt alkalmaz
zunk a hámló hámpikkelyek eltávolítására, 
hogy a rendszeresen használt krémek köny-
nyebben felszívódjanak. 

Házi pakolások 
Tojásos pakolás: egy tojás sárgájából olaj

jal (olíva vagy napraforgó) lassan csepegtetve 
majonézt készítünk, majd felkenjük az arcra. 
Hatóidő: 20 perc. Langyos vízzel lemossuk 

Tejszínes pakolás: pár kanál tejszínt össze
keverünk egy kevés búzakorpával vagy bébi
tápszerrel és a letisztított arcra kenjük. Ható
idő: 20 perc. 

Frissítő pakolásként gyümölcsleveket 
használhatunk. A könnyebb felvitel érdeké
ben mindig sűríthetjük tápszerekkel vagy ga
bonakorpával. 

A pakolás, a maszkok az arcápolás fölül-
múlhatatlan eszközei. Hetenként egyszer 
ajánlatos alkalmazni a megtisztított arcra, 
nyakra. Amíg a maszk kifejti hatását, feküd
jünk hanyatt és lazítsunk. 

Golda Erzsébet kozmetikusmester 

2#> HOL - M I - MENNYI? 
Változóak az árak, „vékonyak" apénztárcák. Nem mindegy, hogy mit mennyiért tudunk megvenni. 

A bevásárlás munkáját szeretnénk megkönnyíteni az alábbi táblázatunkkal. (A boltokat a közismert 
- és nem a hivatalos - nevükön neveztük meg.) 

Burgonya Vörös
hagyma 

Liszt Rizs Étolaj Mosópor Papír-
2 kg Tomi krist. zsebkendő 

3 kg 100 db 

Korona 20,0 40,0 57,4 63,6 87,0 399,0 _ 
Templomi ABC 21,0 25,0 59,5 66,5 97,0 452,0 68,5 
Kodály ABC 20,0 35,0 56,2 63,6 83,7 425,0 62,0 
Széchenyi úti Diszkont 18,0 20,0 55,5 64,5 86,9 366,6 65,7 
Sági ABC 21,2 26,5 58,0 58,7 87,0 410,0 71,0 
Telepi bolt 22,0 32,0 55,0 56,0 94,0 380.0 65,0 
A nagy ABC árait leltározás miatt nem tudtuk közölni.) 
A táblázat az 1993. január 4-i árakat tartalmazza. 

(vl) 

Könyvtári 
önyvszemle 

Most olyan kézikönyvekre hívjuk fel az olva
sók, az érdeklődők figyelmét, amelyek haszno
sak, szépek és drágák. Ezért sok család könyv
tárából hiányoznak. 

BROOKES, John: Kert a lakásban 
A növénykedvelők bizonyára emlékeznek a 

szerző 1991 -ben megjelent Kertek könyve című 
művére. Jelen kötetből mindent megtudhatunk 
arról, hogyan szépítsük otthonunkat növények
kel és virágokkal, hogyan ápoljuk, szaporítsuk, 
csoportosítsuk őket, hogyan készíthetünk vágott 
vagy magunk szárította virágokból csokrot, vi
rágkompozíciókat, koszorúkat. A kötetet több 
rrűnt 1000 gyönyörű színes fénykép és rajz i l 
lusztrálja. 

CAMBRIDGE ENCIKLOPÉDIA. Szer
kesztette: Dávid Crystal. 

A mai világ legátfogóbb egykötetes enciklo
pédiája. Több mint 30 000 címszó, 5500 életrajz, 
4000 földrajzi név, 15000 fogalom, 7000 cím
szavas önálló adattár és 750 illusztráció található 
az 1800 oldalon. Tömör, áttekinthető, olvasmá
nyos. 

KÉPES GYERMEKENCIKLOPÉDIA. 
Szerkesztette: Ann Kramer. 

Az ismerettárat 7-14,éveseknek a világsikerű 
Szemtanú sorozat alkotói készítették. Hasznos 
segédeszköz az iskolai tanuláshoz. 450 címszó 
és 1600 alcikk a gyermekek számára nélkülöz-

heteüen tárgyakban: a természet, a földrajz, a 
történelem, a kultúra, a tudomány és a technika 
területeinek legfontosabb tudnivalóiról. A gaz
dagon illusztrált enciklopédia használatát segíti: 
a 24 oldalas Tények Tára, a Gyorsmutató, az 
utaló rovatok és a közel 8000 szavas tárgymu
tató. 

KÉZIKÖNYV A BIBLIÁHOZ 
A kötet négy egységre tagolódik: 
1. rész. Áttekintést nyújt a Biblia keletkezésé

ről, földrajzi és történed, nyelvi és irodalmi, ré
gészeti és csillagászati, biológiai és matematikai 
elemeiről és hátteréről. 

2. és 3. rész. Sorra veszi az Ószövetség, illetve 
az Újszövetség könyveit, és szakaszról szakaszra 
magyarázza, támpontot nyújt az értelmezéshez. 

4. rész. Név- és tárgymutatót tartalmaz, me
lyek egyrészt megkönnyítik a kézikönyv haszná
latát, másrészt a Bibliában szereplő személyek
ről, helységekről, eseményekről ad tömör, lé
nyegre törő tájékoztatást. 

OFFICINA KÉPES VILÁGATLASZ 
Hogyan kezdődhetett az élet a Földön? Ho

gyan keletkeznek a hegységek, a vulkánok, a 
földrengések, a tornádók és hurrikánok, a légköri 
jelenségek, az apály és a dagály? Mi okozza az 
évszakok változásait? Mi határozza meg az idő
járást? Hogyan élnek a növények és az állatok a 
változatos klímájú területeken? Ezekre és hason
ló kérdésekre ad választ e rendhagyó világaüasz 
134 térképoldalával, a 126 oldalas mutatóval és 
a 96 oldalas képes melléklettel. 

Kemenesalja konyhájából 
Képvise lő fánk 
8 dkg zsír, 11 kanál víz, 10 dkg 

liszt, 3 tojás. A vizet forraljuk a 
zsírral, beletesszük a lisztet, a tűzről 
levéve jól összekeverjük és még 
visszatéve a tűzre kicsit főzzük, ke
vergetve. Ha kihűlt, a tojásokat 
egyenként beleütjük. Az egészet jól 
kikeverjük, zsírozott sütőlemezre 
díszítővel, vagy kiskanállal halmo
kat rakunk. Forró sütőben sütjük 

10-15 percig, utána takarékra 
tesszük. A sütőajtót nem szabad ki
nyitni, lassan szárítjuk. 

Krém: 1 liter tej, 2 cs. vanília
pudingpor, cukor ízlés szerint, és 
4 tojás sárgája. 4 tojás fehérjét 
kemény habbá felverünk és a 
megfőzött krémhez forrón kever
jük nagyon lassan. Tálaláskor a 
tetejét porcukorral meghintjük. 
(20 db van belőle.) 

Szemenyei LászlÓné 

O P T I K I 
• SZTK-vény b e v á l t á s a 
• Gyors szemüvegkészítés és -javítás 
• Kon tak t iencse-ápo ló szerek, tokok , szemüvegtör lök , 

szem ü v e g l á n c o k és -zsinórok n a g y vá lasz tékban k a p h a t ó k . 
CELLDÖMÖLK, Dr. Géfin L. tér 13. 
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RAMARA 
FARMERSZAKÜZLET 
CELLDÖMÖLK, Sági út 12/A (Patyolat mellett) 

A kínálatunkból: farmernadrágok, ingek, férfi
alsó, zokni, harisnya, bolyhos 
gyermek- és felnöttpulóverek 
10 színben, csíkos garbók, 
kőmosott garbók 6 színben, 
dzsekik nagy választékban, 
kedvező áron kaphatók. 

<JcL<DcLZZfL TEL! 
KOLOMBUSZ DIVATÁRU 
Celldömölk, Kisfaludy S. u. 13. 
Ajánlatunk: német divatáruk, egyedi darabok 

m színes női cipők 
* ballonkabátok 
* pulóverek 
m nadrágok 
* gyermekdzsekik 

^arasztpraktika 
a műit század közepéről 
Ha az új év napja tiszta szép és csendes. 
Bő termés lesz és az Időjárás rendes. 1 

Ha február hóban bundádat leteszed. 
Hidd meg, hogy húsvétkor ismét előveszed. 
A márciusi köd, sok jó eset hozand. 
Míg kora harmatja, késő dért okozand. 
Április hóban ha az eperfák hajtanak. 
Fagytól és derektől többé nem tartanak. 
Májusi mennydörgés biztat jó terméssel, 
Ha párusulva van hasznos esőzéssel. 
Amilyen idő van Medárdus napjára. 
Olyat szoktak várni négy hét folyamára. 
Jakab-nap a téli Időre határoz. 
Ha fénylik hideget, ha esős lágyat hoz. 
Ha Szent Lőrinc napja kellemes szép tiszta. 
Jó bor termésével a gazdát biztatja. 
Egyed napjától - azt tartják - hogy ha száraz. 
Még négy hétig szárazságot várhatsz, 
Ha leveleiket nem hullatják a fák. 
Azt hideg, s tartós téljelenségnek tartják. 
Novemberi esőt ha fagyás dermeszti, 
A lágy földre esett hó a vetést kiveszti. 
Fekete karácsony fehér húsvétot hoz, 
Sokszor a langyos tél késő tavaszt okoz. „ 

K. G y . 

1 

i 
\ 

J 

IDEA Diszkont 
Celldömölkön, a Baross úti 
Elektro Shopban. 

• Televíziók, 
• videók, 
• egyedi műholdvevők, 
• hűtők, 
• mikrosütők 
rendkívül kedvező áron. 

AKCIÓINKAT ÉS NAPI ÁRAINKAT KÍSÉRJE FIGYELEMMEL 
A MEGYEI NAPILAPBAN! 

Horgászok, vadászok, 
ha akarjátok, jól jártok! 

Botok, orsók 70 százalék árengedménnyel! 
Sörétlőszcr 17 Ft/dkg (minden méretben). ^ 
Magyar, cseh, finn golyós lőszerek 30-130 forintig. '( 
Diana légfegyverek, légpisztolyok. 
9 mm Parabollum, 
Bock sörétes puska kedvező áron! 

DINO horgász- és 
fegyverbolt 

Celldömölk, Dózsa Gy. u. 25. 

• * $ A Gondoljon 
m a télre! 

Fagyálló folyadék kedvezményes áron kapható 
1,5. 10 kilós, 
valamint hordós kiszerelésben az alábbi címen: 

FEMO Barkácsbolt 
CELLDÖMÖLK. Sági u . 14. 

Hidegindítók, jégoldók és egyéb téli cikkek 
nagy választékban megvásárolhatók I 

J Miyoko, Seiko, Casio órák! | 
Olcsóbb órák már 150, óraelemek 30 forinttól kaphatók. 
Márkás svájci és Maxell ezüstoxidos (tartós) óraelcmek, 

magyar és import valódi bőr és műanyag óraszíjak, fémcsatok 
nagy választékban. 

Borosgazdáknak, pincegazdáknak hordóorák a tulajdonos 
nevével feliratozva megrendelhetők. 

Alkalmakra szoborórák, vadász faliórák, „szovjet" bim-bam 
faliórák vásárolhatók. 

FARKAS KÁROLY órásmester 
Celldömölk, Dózsa u. 20. 

H I R D E S S E N A Z UJ KEMENESALJÁBAN! 
Hirdetéseit feladhatja a következő címre: 

PANNONPRESS KFT. SZOMBATHELY, PF.: 293. 9701. 
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-0> SPORT -0- eredmények - események <0> SPORT 1 
tó A Handball SE és a Sirálycsorda duplázott 

Az 1992. évi szilveszteri parkettfocira 62 
csapat nevezett. A négynapos focigálán az idén 
is - a jókedv és a derű mellett - a nagy 
küzdelem volt a jellemző. Természetesen most 
is akadtak elégededenkedők, a rendezőkre mor
gók. Pedig a rendezők mindent elkövettek azért, 
hogy a naponta pályára lépők és a nézők is jól 
érezzék magukat. Az általános iskolák kérelmé
re a korcsoportok számát ötre emelték, s így az 
5-6. osztályosok is pályára léphettek. 

Az I. korcsoportban (5-6. o.) a celldömölki 
Eötvös Loránd Altalános Iskola végzett az első 
helyen. A csapat tagjai voltak: Vass Roland, 
Düh István, Németh Kornél, Németh Balázs, 
Kóbor Zoltán, Takács Tamás, Horváth Zoltán, 
Limpár Bertold és Bertalan Szabolcs. 

A I I . korcsoportban (7-8. o.) a celldömölki 
Berzsenyi Lénárd Altalános Iskola lett az első. 
A csapat tagjai: Németh Tibor, Kókai Gábor, 
Fenyő Miklós, Kőhalmi Péter, Nyári Róbert, 
Kerék József, Bogdán Gábor, Horváth Dániel, 
Somogyi Ferenc és Somogyi Balázs. Az általá
nos iskolák csoportjaiban 5-5 csapat indult A 
csapatok körmérkőzést játszottak egymás ellen. 

A LTI. korcsoportban (serdülők) kilenc részt
vevő volt, akik három hármas csoportban selej
tezőt vívtak a döntőbe kerülésért. A döntőbe 
végül is a Vörös ördögök, a Bajorok és Bartók 
Húgai FC fantázia névre hallgató csapatok ke
rültek. A legjobbnak a Bartók Húgai FC csapata 
minősült. A Vörös ördögöket 3-0-ra, míg a 
Bajorokat 7-1-re győzte le. A csapat tagjai 
voltak: Kovács Krisztián, Pőcze Tamás, Gulyás 
Gábor, Elek Péter, Hajba László, Körmendi 
Péter, Szabó Gábor és Balhási Csaba. 

A IV. korcsoportban (ifjúsági) 19 csapat 
indult öt hármas és egy négyes selejtező cso
portban. Az elődöntőbe a csoport győztesei 
kerültek, akik két hármas csoportban játszottak 
a döntőbe jutásért. Végül is a döntőbe a tavalyi 
győztes Sirálycsorda és Kemenesmagasi került. 
A jánosházai fiatalok csapata, a Sirálycsorda 
2-0-ra legyőzte a Kemenesmagask. A csapat
banjátszottak: Nagy Árpád, Bakos Gábor, Pacsi 
Bálint, Závecz Géza, Rétfalvy Gábor, Hermáim 
Tamás, Dongó Balázs, Balhási Szabolcs, Szabó 
György, Busa Csaba. 

Az V. (felnőtt) korcsoportban 24 csapat ne

vezett és indult el a tornán. Nyolc hármas 
selejtező csoportból az első helyezettek két 
négyes csoportban folytatták a döntőbe kerülé
sért a játékot. A két csoportgyőztes az 1-2. 
helyért, míg a második helyezettek a 3-4. he
lyért játszottak egymással. Eredmények: 3-4. 
helyért: Zöld Sasok Tokorcs-Hajdúhadház-
Téglás-Felső 3:1. 1-2. helyért: Celldömölk 
Handball SE-Kemenesmihályfa 0-0, hétméte
resekkel 2-1. A kézilabdások már nem bíztak 
magukban, ezt bizonyítja az, hogy két labdarú
góval erősítettek, mégpedig a Dobány testvér
párral. A döntőbe a két legjobb csapat került, s 
bizony a Handball SE volt a szerencsésebb a 
hétméteresek rúgásában. Igaz, ebben már rutin
juk van, hiszen a tavalyi kupát is hétméteresek
kel nyerték meg. A döntő és kisdöntő nagyszerű 
mérkőzést hozott, sokáig emlékezni fognak rá 
a nézők és játékosok egyaránt. 

Végezetül megállapíthatjuk, a Szilveszteri 
Kupa elérte célját, jól szórakoztak a résztve
vők és a szurkolók is. Viszontlátásra 1993-
ban! A győztes Handball SE tagjai voltak: 
Horváth Gábor, Nagy Attila, Simon EmŐ, 
Fonyó László, Gulyás László, Márczi Győző, 
Skriba Zsolt, Tóth Árpád, Dobány Lajos és 
Dobány Gábor. 

Az őszi megyei labdarúgó-bajnokságban a CVMSE színeiben a 
képen látható serdülő csapat játszott. 

Álló sor, balról jobbra: Horváth Dániel, Nováky Károly, Horváth 
Zsolt, Szentgyörgyí Jószef edző, Horváth Zsolt II., Rúzsa Norbert, 
Mórocz Tamás, Káldi Zoltán. 

Guggolnak: Pintér Zoltán, Kerék József, Nyári Norbert, Kiss Ta
más, Finta Tamás, Balhási Balázs, Varga Zoltán. 

% Az őszi bajnok az első ellenfél 
Asztaliteniszben nincs pihenő. Január 16-án indul a pontgyűjtés. A 

CVMSE hazai pályán áll asztalhoz a véreden Hévíz ellen. A vendégcsa
patban több volt NB l-es játékos is asztalhoz áll. A hazaiak mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy megtörjék a Hévíz sikersorozatát. Egy 
biztos, az eredménytől független kitűnő mérkőzéseknek lehetnek szemta
núi a nézők. A CVMSE mérkőzéseit a Gayer Gyula Általános Iskola 
tornatermében szombatonként 11 órai kezdéssel játsza. Az NB ü l tavaszi 
bajnokságának sorsolása: 

Január 16. 
Február 6. 
Február 20. 
Február 27. 
Március 6. 
Március 27. 
Április 17. 
Május 8. 
Május 22. 

CVMSE-Hévíz SK 
CVMSE-Mosonmagyaróvár 
Vértessomló-CVMSE 
CVMSE-Keszthely 
Vasi Épílők-CVMSE 
Pápa Elekthermax-CVMSE 
Győri Széchenyi Főiskola-CVMSE 
CVMSE-Ajka 
CVMSE-Scarbantina Sopron 

Sportról röviden 
- 1992-ben a megyei asztalitenisz Tizek-baj

nokságában a CVMSE felnőtt játékosai jobban 
szerepeltek, mint az ifjúságiak. Eredmények: 
Felnőtt: 2. Tarr S., 6. Botfa Péter, 7. Máthé 
Gyula, 10. Balázs Béla. Ifjúsági: 5. Szálai Péter, 
7. Tekét Gábor, 8. Kiss Péter. 

- Az Eötvös Loránd Általános Iskola fiú kézi
labdázói Győrben a Gárdonyi Kupán az első 
helyet szerezték meg, megelőzve Tatabánya és 
Győr legjobbjait. A torna legeredményesebb já
tékosánakjáró díjat, Németh Tibor kapta. 

-Mesterházy Szabolcs, a CVMSE labdarúgó
ja Rohoncon folytatja pályafutását a tavaszi sze
zonban. 

- A hideg idd beálltával a CVMSE a sportte
lepén lévő kézilabdapályáján készített jeget a 
korcsolyázók részére. 

- Az 1992. évi megyei összesített pontver
senyben a falusi szpartakiád során területünkről 
a legjobb eredményt Nagysimonyi érte el, a 6. 
helyen végzett. 

Félidőben 
Az őszi szezon utolsó mérkőzését Sopronban 

játszották a CVMSE asztaliteniszezői. A szerep
lés várakozáson felüli fölényes győzelmet ho
zott. A hazaiak 14:4 arányban maradtak alul. 
Tarr S., Botfa és Máthé mind a négy egyéni 
mérkőzését megnyerte. Az NB III őszi bajnoksá
gának végeredménye: 

1. Hévíz 9 9 - - 111-51 18 
2. Ajka 9 8 - 1 103-59 16 
3. CVMSF, 9 6 1 2 90-72 13 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 
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