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Dokumentumok a fogolytáborból 

A Savaria Múzeum anyagából 
nyílt kiállítás január közepén 
Ostffyasszonyfán, bemutatva a 
valamikori fogolytábor doku
mentumait, tárgyi emlékeit. A ki
állított tárgyak közt látható volt 
sok minden, a megrázó tablóktól 
a dísztárgyakon át a sétapálcákig 
és a faragott kehelyig. Arcok, me
lyek tán bizakodással néztek a fo-
toapparát lencséjébe, faragások, 
melyen a cirill betűk valakinek a 
szeretetet, a hazarepülő álmokat 
jelenthették, és a sírok, amelyek a 

gyászos utolsó állomássá lettek 
oly sok idegen katona, embertár
sunk számara. Gondolatokat éb
resztett a tárlat, azt kell mondani, 
megbékélést sugallt és vágyat, 
hogy ne még egyszer! 

Igazán jó lenne, ha ezt az anya
got városunk is kölcsönkérné 
egyszer, és nagyon sokan megte
kinthetnék, hogy elgondolkod
hatnának valamiről... 

Felvételünkön a hadifogolytá
bor tízkoronás papír szükségpén
ze. .,5? R. L. 

Celldömölkön sorsolják a HATOS-t 
Celldömölkön lesz a Hatos Lottó sorsolása március X-án (hét

főn) a Kemenesaljái MÜulodési Központban. A n vertes számokat 
színvonalas műsor keretében húzzák ki. A program délután 5 
órakor kezdődik, s a tetet ízió egyenes adásban közvetíti. 

A számsorsolás alkalmából a Szerencsejáték Rt. meghatározott 
célra 20» ezer forintot ajándékoz az önkormány zatnak. 

Választókerületi iroda nyílt 
Az eddiginél is gyakoribb kapcsolat létesítésére van lehetőség a 

választópolgárok és dr. Gömbös Ferenc országgyűlési képviselő" kö
zött. Sárváron ugyanis megkezdte működését az úgynevezett válasz
tókerületi iroda. Az iroda vezetőjét Celldömölkön is fel lehet keresni, 
hiszen minden hétfőn 11 órától 17 óráig az állampolgárok rendelke
zésére áll a Hollósy tér 1. szám alatti helyiségben. 

Sárváron kedden, szerdán és csütörtökön 8 órától 15.30 óráig 
fogadják az ügyfeleket a Sárvár, Várkerület 26. sz. (az Állami Gazda
ság udvarán lévő) épületben. Telefon: 24-210. 
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az önkéntes tűzoltó egyesület 
Azúj egyesületi törvény értelmé

ben újjá kellett alakítani Celldö
mölkön az önkéntes tűzoltó egyesü
letet Az alakuló ülés január 15-én 
volt. A szabályok értelmében Mak
kos István polgármester elnökölt. 
Az ülés során került sor Pödör Já
nos tűzoltóparancsnok beszámoló
jára, melyből megtudhattuk, hogy 
jónak mondhatók a vonulási idolt, 
jók az eszközök, de a munkában 
való részvétel nem egyforma, van
nak, alak háttérbe húzódnak, míg 
mások nagyon komolyan teljesíte
nek. A parancsnok elmondta azt is, 
hogy jó a kapcsolat a Polgármesteri 
Hivatallal és arendőrséggel is. Nem 
egyszervolt arrapélda, hogy adatai 
rendőri generáció tagjai tevőlege
sen is kivették részüket az oltási 
munkákból. 

Tolvaj József őrnagy, a megyei 
parancsnok helyettese dicsérő sza
vakkal méltatta a celli tűzoltók mun

káját, hiszen a megyei tűzesetek 
több mint egyharmadánál ők is ki
vették részüket az oltásból. 

Makkos István polgármester azt 
emelte ki, hogy a tűzoltók a város 
iránti szeretetből és nagyon becsü
lettel csinálják, amit csinálnak. 

Az ülés második részében meg
történt az újjáalakulás hivatalos 
procedúrája is, melynek során el
nökké Ábrahám Fercnccet, pa
rancsnokká Pödör Jánost, annak 
helyettesévé id. Császár Ferencet 
választották. Az ülés keretében tisz
teletbeli taggá választották Boz-
nánszki Ferencet. 

A jó hangulatú ülés végén Mak
kos István polgármester átadta az 
önkormányzati jutalmakat az arra 
érdemes tűzoltóknak, majd sok si
kert kívánt az újjáalakult egyesület
nek. R. L. 

Továbbtanulási körkép a két középiskolából 
Ezekben a napokban érkeznek meg a kö

zépfokú oktatási intézményekbe a nyolcadi
kosok továbbtanulási lapjai. Aki túl van rajta, 
az tudja, hogy mennyi tanakodást, gondot je
lent a hogyan tovább? kérdés megoldása. 

Az iskolák ugyan már 5-6. osztályos kortól 
foglalkoznak pályaorientációval, a családok 
lényegében nyolcadik osztályban kerülnek 
szemtói szembe ezzel a problémával. 

Külön - nemegyszer megoldhatatlan -
problémát jelent, ha az iskolaváltással egy 
időben a családi otthont is el kell hagynia a 
gyermeknek. Pedig városunk két középiskolá
ja több lehetőséget is kínál a pályaválasztó 
Fiataloknak. 

Jelen írásunkkal az a célunk, hogy városunk 
poglárainak nagyobb rálátást nyújtsunk a kö
zépiskoláink által kínált lehetőségekre, az ott 
folyó munka színvonalára. 

A410. Sz. Ipari Szakmunkásképző és Szak
középiskolában jelenleg 460-an, a Berzsenyi 
Gimnáziumban pedig 316-an végzik tanul
mányaikat. Ez a szám a későbbiekben sem fog 
lényegesen változni. 

Áz 1993/94-es tanévre az előzetes felméré
sek szerint a szakmunkásképzőbe 107 helyre 
75 + 52-en jelentkeztek, a szakközépiskolába 
30 helyre 13 +4-en. A gimnáziumba 60hely
re 53 + 45-en pályáznak. (Első + második 
helyen megjelölt iskola - VL.) 

A három celli általános iskola 229 tovább
tanulója közül első helyként megjelölve 107-
en pályáztak a helybéli középfokú iskolák va
lamelyikébe. 122-en más városokba küldték 
el továbbtanulási lapjaikat. • • • 

Elsőként Varga Lászlót, a szakmunkáskép
ző és szakközépiskola igazgatóját kerestem 
meg kérdéseimmel. 

- Igazgató úr! Szíveskedjék tájékoztatni la¬
punk olvasóit, milyen lehetőséget tud nyújtani 
az önök iskolája a végzős nyolcadik osztályo
soknak? 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Tudósítás a képviselő-testületi ülésről 
Celldömölk város önkormányzata 1993. 

évi első" ülését január 27-én tartotta. A képvi
selő-testület úgy határozott, hogy a turulma
dár áthelyezésével és az országzászló felállí
tásával kapcsolatban bizottságot kell kialakí
tani a körültekintő és szakszerű* végrehajtás 
érdekében. 

Az 1993. évi pénzügyi terv koncepciója 
alapján 514 millió forinttal gazdálkodhat a 
város. Ebből a költségvetési szervek működé
si kiadásai 441 milliót igényelnek. Mindezt 
úgy, hogy az 1992. évi bázisra épül, és a múlt 
évi központi és helyi intézkedések (bérfejlesz
tés, hatosztályos gimnázium indítása) éves 
szintű kihatását foglalja magába. Nem tartal
maz a kiadási szint fedezetet az 1993. évi 
bérfejlesztésre, illetve a dologi kiadások nö
vekményére sem. A rezsiköltségek nagy ará
nyát kitevő energia-áremelkedések és a hozzá 

kapcsolódó áfa-teher a költségvetési szerve
ket sújtja. A 13. havi illetmény vonatkozásá
ban úgy foglaltak állást, hogy elsősorban az 
intézményeknek kell kigazdálkodniuk, s csak 
ezt követően merülhet fel az önkormányzat 
esetleges segítsége. Az 1992-ről áthúzódó és 
egyéb kötelezettségek (hiteltörlesztés, szoci
álpolitikai feladatok céltartaléka, szennyvíz
tisztító terve stb.) további közel 34 millióval 
csökkentik az elosztható keretet A fennmara
dó 39 millió forintból 26 milliót a korábban 
benyújtott, céltámogatással megvalósítható 
beruházások (szennyvíztisztító, kórház gép-, 
műszerbeszerzése) saját erő fedezetére kell 
céltartalékként kezelni. A közalkalmazottak 
és közszolgálatot vállalók 1993. évi szerény 
mértékű, 5 százalékos bérfejlesztése 13 milli
ót igényel. A felhasználható keret ezzel ki is 
merült, holott forrásokra lenne szükség továb

bi sürgős feladatok elvégzésére (sport és egy
házak támogatása, városrészi „fejlesztés"). A 
tervezet ezt úgy hidalja át, hogy 10 millió 
forint összegű hitel felvételét javasolja. A 
pénzügyi koncepció a közmeghallgatás után 
kerül ismét a képviselők elé. 

A testület 340 ezer forint betét megszavazá
sával belépett a Thermál Golf Hotel Ság KfL-be, 
amelynek törzstőkéje 1 millió forint. A társaság 
további tagjai: Mikon Kft (Bp.) és Vasber Rt 
(Szombathely). A kft felügyelőbizottságába 
Varga László Csaba alpolgármestert és 
Poríschy Tamás képviselőt delegálták. 

A korábban megalapított CELLHO Kft. va
gyonértékelése lezajlott, és ennek alapján 
törzstőkéjét 15 millió 230 ezer forintra fel
emelte a testület, és a vagyontárgyakat apport
ként a kft. rendelkezésére bocsátotta az utolsó 
szegig. Illetve a kimutatás szerint precízebben 
fogalmazva az utolsó WC-papírig (á: 45 fo
rint) és felmosóruháig (á: 31 forint)... 

Németh Tibor 

Celldömölk város 1993. évi pénzügyi tervének koncepciója 
Városunk 1993-ban - ha külső forrást nem vesz igénybe - 524,5 

millió Ft-tal gazdálkodhat. Ebből központi forrásból származik 407 
millió Ft, mely normatív állami támogatásból, személyi jövede
lemadóból, annak kiegészítéséből és a társadalombiztosítási támoga
tásból tevődik össze. 

Saját forrásunk 107 millió Ft, melyből az intézmények bevétele (térítési 
díj ak, béried díjak) 51 millió Ft, szinte teljes egészében kiadással is le van 
terhelve. Egyéb jogcímeken várható bevételek közül a helyi adó nagysága 
jelentős, 11 millióFt, mely a megemelt mértékkel került a tervbe. Nagyobb 
tétel még az ingatlaneladásból származó bevételek tervezett Összege. 
Ebben üzletek, telkek, házhelyek eladásának ellenértéke szerepel. 

Számolunk 9,5 millió Ft 1992. évi pénzmaradvánnyal is, érmek egy 
része elmaradt, de 1993-ban kifizetésre kerülő feladat. 

Képviselő-testületünk január 27-i ülésén úgy döntött, hogy a forrá
sokat kiegészítendő, a szennyvíztisztítómű építésében lOmillió Ft hitel 
igénybevételével számol. így az összes figyelembe vehetőforrás 524,5 
millió Ft. 

Kiadásainkat meghatározza, hogy a meglévő intézmények működé
se 441,6 millió Ft-ot igényel. Ez az összeg csak az 1992. évi kiadásokat 
biztosítja,'az év közben kapott központi bérfejlesztésekkel növelten. 

Nem kerül ellentételezésre az áremelkedések és az áfa-kulcsok 
változása miatti többletköltség (utóbbi jelentős mértékben terheli a 
rezsiköltségeket). Maguknak kell kigazdálkodniuk az intézményeknek 
a 13. havi illetmény pénzszükségletét is. A kedvezőtlen feltételekhez 
való igazodás érdekében intézkedési tervet fogadott el a képviselő-tes
tület. Ennek értelmében a bizottságok átvilágítják az egyes oktatási, 
közművelődési és szociális intézményeket, és javaslatot tesznek vég
leges költségmegtakarító intézkedésekre. 

Az önkormányzatnak hitel, i l l . kölcsöntöriesztési kötelezettsége 
7150 E Ft erre az évre. A megyei örikormányzatnak járó ez évi 5 milliós 
kölcsön törlesztésére sem kaptunk további engedményt. Az áthúzódó 
és egyéb, szerződésben rögzített feladatok pénzigénye 4,5 millió Ft. 

6 millió Ft-os keret áll rendelkezésre a fiatalok lakásépítési támoga
tására. Ez az összeg csak építésre, vásárlásra fordítható, a képviselő
testület a közművesítésre juttatott támogatást ez évben kizárta a lehe
tőségek közül. 

A szociális törvény által meghatározott új önkormányzati segélye
zési fonnák pénzügyi fedezetére 12 millió Ft-os többletkeret áll ren
delkezésre. Ebből 4 millió Ft-tal a szociális segélykeretet növeltük, 8 
millió Ft pedig céltartalékba került, a későbbiekben kialakuló szükség
letek fedezetére. 

Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy a céltámogatással megpá
lyázott szennyvíztisztítómű építéséhez, orvosi gép-, műszerbeszerzés
hez a saját erő összegét, 26 millió Ft-ot céltartalékba helyez. 

Ugyancsak elfogadta a testület, hogy a közalkalmazottak, közszol
gálati dolgozók jövedelmének emelésére - az inflációt és a jogos 
igényeket messze nem kielégítve - 13,5 millió Ft-ot biztosít. Ez az 
összeg a béralapra vetítve 5%-os növekményt jelent. 

Az egyházak, egyesületek, társadalmi önszerveződő kiscsoportok 
támogatására 3 millió Ft-ot hagyott jóvá a testület. 

A fenti kötelezettségeken túl összesen 6 millió Ft áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy új feladatok - beruházások, felújítások - kerüljenek a 
tervbe. Ez az Összeg az egyes városrészek között lakosságarányosan 
kerül felosztásra és a városrészek sajátos szükségleteinek egy részét 
hivatott megoldani. 

Celldömölk, 1993. február 3. 
Kustos Lászlóné 
osztályvezető 

Celldömölk város 1993. évi pénzügyi tervének koncepciójával kap
csolatos közmeghallgatás: 

Alsóságon: 
Az alsósági iskolában 1993. február 16-án 18.00 órakor. 

28% K E K - hírek 
A hónap bűnügyi krónikájának 

elkészítése előtt először az előző 
számunkban közölt fotókról, 
pontosabban a keresett szemé
lyekről kérdeztem a Városi Ren
dőrkapitányság illetékesét, aki 
kérdésemre elmondta, hogy a já
nosházi bűnügy kapcsán érkezett 
bejelentés ellenőrzése folyik, a 
celli üggyel kapcsolatban azon
ban nincsen új fejlemény. 

Január 17-én a késő esti órák
ban a Park presszó előtt több -
karókkal felfegyverkezett - sze
mély bántalmazott egy celldö
mölki fiatalembert, aki súlyos sé
rüléseket szenvedett. Január 19-
ére virradóra ismeretlen tettesek 

betörtek Bobán az iskolába és az 
óvodába. Január 18-án a délutáni 
órákban a Koptik Odó utca egyik 
lakásában vendégként tartózkodó 
férfitól 6000forint készpénzt lop
tak el. Január 23-án délben mű
szaki cikkeket tulajdonítottak el 
egy celldömölki lakos műhelyé
ből, mintegy 6000 forint érték
ben. Január 26-ára virradóra is
meretlen tettesek levagdalták a 
celldömölki szennyvíztisztító te
lepen a búvárszivattyúk rézkábe
leit, s ezzel mintegy 150 ezer fo
rint kárt okoztak. Az említett 
ügyekben az eljárások folyamat
ban vannak. 

RL 



Továbbtanulási körkép a két középiskolából 
(Folytatás az 1. oldalról) 

- Iskolánk fő feladata, mint arra a neve is 
utal, hogy biztosítsa városunk és a környező 
települések szakmunkás-utánpótlását. Ehhez 
rendelkezésünkre áll az új, nyolc tantermes, 
korszerűen felszerelt és tornacsarnokkal ren
delkező iskolaépület, valamint a 25 tagú tan
testület, melyből sokan több diplomával is 
rendelkeznek. 

- Nálunk a továbbtanulási lehetőség két 
ágon biztosított. Van egyrészt a 3 éves, szak
munkás-képesítést adó szakmunkásképző, va
lamint a 4 éves, a szakmunkás-képesítés mel
lett érettségit és (műszaki jellegű) továbbtanu
lási lehetőséget biztosító szakközépiskolai 
képzés. 

- A hároméves képzés érint több fiatalt. 
Hallhatnánk előbb erről részletesebben? 

- Valóban így van. Míg a szakközépiskolai 
részleg évente 25-30, addig a szakmunkás
képzőrész 100-110 fiatalt képes fogadni. 

- Sajnos a lányoknak nem tudunk alternatí
vát biztosítani, hisz csak nőiruha-készítő kép
zésre van lehetőségünk. Eddig 35-36 lányt 
tudtunk felvenni. Ha létrejön az iskolai tanmű
hely, ez a szám 52-re emelkedik. 

- A fiúknak nagyobb a választási körük. 
Pontosabban: hétféle szakma elsajátítására 
van lehetőségük. Közülük a géplakatos, a vas
úti járműszerelő és a vasúti villamossági sze
relők gyakorlati oktatási helyét - a gazdálko
dási egységekkel történt egyeztetés alapján -
az iskola biztosítja. Akik esztergályosnak, autó
szerelőnek, szobafestőnek vagy kőművesnek je
lentkeznek, azoknak maguknak kell gondoskod
niuk gyakorlati oktatóról, aki lehet kisiparos, 
magánvállalkozó vagy egy vállalat is. Az isko
lának ebben koordinációs szerepe van. 

- Vannak-e új tendenciák? 
- Igen. Már az elmúlt évben megjelent 

olyan egyedi szakmák iránti igény, mint pél
dául az órás, kalapos-sapkás, kárpitos stb. Az 
ő képzésüket is vállaljuk. A közismereti tár
gyakat nálunk tanulják, a szakmai elméleti 
tárgyakból pedig nagyobb iskolákban adnak 
számot. 

- Mint új tendenciát említhetem, hogy első
sorban az olyan szakmák iránt nőtt meg az 
igény, amelyek valamilyen módon kötődnek 
a szolgáltatóiparhoz. 

- Új jelenség az is, hogy egyre több kisipa
ros kapcsolódik be a szakemberképzésbe. Míg 
10 évvel ezelőtt 8-10, jelenleg 63 kisiparos 
segíti a gyakorlati oktatást. 

-Mi a helyzet a szakközépiskolával? 
- Szakközépiskolai osztályaink asztalos 

szakmai irányultsággal szerveződnek. A kép
zési idő - mint már említettem - 4 év. A 
tanulmányi időben 4 nap az elméleté, 1 pedig 
a gyakorlati oktatásé. A műszaki jellegű tár
gyak - matematika, fizika, szakrajz, technoló
gia - dominálnak. Az új kor követelményei
nek megfelelően - kiscsoportos képzésben -
naponta van német nyelvi oktatás. Ezen kívül 
még a francia és az orosz nyelv tanulására van 
lehetőség. 

- Négy év elteltével a tanulók érettségi 
vizsgát tesznek, és szakmunkás-bizonyítványt 

kapnak. A jó képességűeknek lehetőségük van 
felsőfokú oktatási intézményben folytatni ta
nulmányaikat. 

- Mivel biztatná a leendő nyolcadikosokat? 
- Talán azzal, hogy akik a szereléshez, az 

építő-, a ruha- és a faiparhoz éreznek kedvet, 
továbbra sem kell elhagyniok a várost tovább
tanulás miatt. 

A gimnáziumban Vinter József igazgató úr 
adott tájékoztatást. 

- Igazgató úr! Önben - az egyetemi, főis
kolai felvételek eredményességét tekintve -
Vas megye második legeredményesebb közép
iskolájának igazgatóját tisztelhetem. Erre 
joggal lehet büszke az iskola és a város b. 

- Valóban, több év átlagát átfogó felméré
sek szerint a szombathelyi Nagy Lajos Gim
názium előzött meg bennünket. Egyet azon
ban ne feledjünk: egy oktatási-nevelési intéz
ménynek számtalan mutatója van, ami az ott 
folyó munkát minősítheti. Ez csak az egyik, 
igaz nem jelentéktelen. 

- Kérem, tájékoztasson bennünket a Ber
zsenyi Dániel Gimnázium által kínált lehető
ségekről! 

- Iskolánkban jelenleg kétféle oktatási for
ma érvényesül. Az egyik a hagyományos, 4 
éves képzés, a másik pedig a 6 osztályos gim
názium, amely már az elmúlt tanévben bein
dult. (A megyében a celldömölkin kívül Kör
menden működik még ilyen - VL.) 

- A hagyományos gimnáziumba két osz
tályt - 60 tanulót - veszünk fel az idén. Álta
lános gimnáziumként indulnak az osztályok, 
de - két év tapasztalata alapján - már az 1. 
osztályba,.lehozzuk" a matematika fakultáci
ót, és emelt óraszámban - kiscsoportos formá
ban - oktatjuk az idegen nyelveket. A gimná
ziumban két idegen nyelv elsajátítása kötele
ző. Nálunk az angol, a német és az orosz nyelv 
választható. 

- Második osztályban a fakultáció tovább 
bővül. Az igazi fakultáció azonban 3. osztály
ban „lép be", ahol a tervezett továbbtanulás
nak megfelelően választhatják meg maguk a 
tanulók az emelt szinten elsajátítandó tárgya
kat Többszöri előzetes felmérés alapján a mű
szaki pályára készülők a matematikát és a 
fizikát, a bölcsészkarra pályázók a magyart és 
a történelmet, az orvosit választók a fizikát és 
a biológiát, az agrárpályát választók pedig a 
biológiát és a kémiát sajátíthatják el magasabb 
szinten. 

- Többek között a jól megtervezett és kivá
lasztott fakultációs rendszerünknek is kö
szönhető a jó felvételi eredményünk. Ezt ki 
egészítik még a szakköri lehetőségek és az 
egyetemi előkészítő foglalkozások. 

- Hírlik, hogy az elmúlt tanév kiugróan jó 
volt. 

- Iskolánkból a továbbtanulásra jelentke
zők 90,9 százalékát vették fel, ami az Összes 
végzős tanulónk relációjában 52,6 százalék 
volt. 

-Erre bármelyik patinás fővárosi gimnázi
um is büszke lehetne. 

- Én mégsem ezt tartom a legfontosabbnak, 

hisz ilyen évfolyam máshol is összejöhet. 
Sokkal inkább azt, hogy az utolsó 5 év átlagá
ban országosan az 56. helyen vagyunk, ami a 
már említett megyei 2. helyet jelenti. 

- Mi történik azokkal, akik gyengébb tanul
mányi előmenetelük miatt nem gondolhatnak 
továbbtanulásra ? 

- Számukra hoztuk létre az úgynevezett 
gyakorlati fakultációs kínálatot. Ez azt jelenti, 
hogy olyan ismereteket igyekszünk részükre 
biztosítani, melyet a gyakorlati éleibe kikerül
ve közvetlenül tudnak hasznosítani. Ilyen jel
legű fakultáció az államigazgatási ismeretek 
körét öleli fel. Az e tárgyból záróvizsgával 
rendelkezők ügyintézői munkakörben helyez
kedhetnek el. Nekik ajánljuk a gépírás tanulá
sának lehetőségét is. 

- Másik kínálatunk a számítógép-kezelői 
ismeretek elsajátítása. Akik ebből tesznek zá
róvizsgát, operátori munkakörben helyezked
hetnek el. 

-Az elmondottak a hagyományos gimná
ziumra vonatkoznak. Hallhatnánk valamit a 
6 osztályosról is? Hogyan lehet oda bejut
ni? 

- A 6 osztályos képzést az elmúlt évben 
indítottuk. Első tapasztalataink rendkívül ked
vezőek. Annyit mindenképpen érdemes ki
emelni, hogy ebben az osztályban - mivel 
hasonló, jó képességű tanulókból tevődik 
össze - jóval színvonalasabb munkát lehet 
végezni, mint egy hagyományos, heterogén 
összetételű általános iskolai osztályban. 

- A 6. osztály elvégzése \iián felvételi vizs
gával lehet bejutni. Felvételi tárgy a magyar 
és a matematika. A hozott pontszámok pedig 
magyar nyelvtanból, magyar irodalomból, 
matematikából és történelemből tevődnek 
össze. Az érdeklődőszülőknek februárban tar
tunk tájékoztatót. 

- Végezetül hadd mondjam el: a hozzánk 
érkező fiatalokat jó körülmények közön tud
juk fogadni. A korszerű oktatáshoz szükséges 
szaktantermekkel (fizikai, kémiai, biológiai 
előadó, gépírás, számítástechnika, nyelvi te
rem) rendelkezünk. Tornatermünk, szabadtéri 
sportlétesítményeink a testnevelés és a tömeg
sport igényeit kielégítik. 

- Menzánkon minden tanulónknak tudunk 
ebédet biztosítani. A pedagógiai munkát 25 
tagú lelkiismeretes j ó i képzett, tapasztalt tan
testület látja el. 

- Igazgató úr! Köszönöm a tájékoztatást, 
és kívánom, hogy az önök által magasra 
állított mércét a jövőben se kelljen lejjebb 
szállítani. # 0 # 

Az elmondottak szerint mindkét intézmé
nyünk igyekszik maximálisan megfelelni 
azoknak a kívánalmaknak, amit a város lakos
sága vár el tőlük. Vezetőik fogékonyak az 
újra, és igyekeznek a lehető legjobban kihasz
nálni saját adottságaikat és lehetőségeiket. 

Az általuk elmondott kínálatra érdemes 
odafigyelni mindazoknak, akik a következő 
egy-két évben érkeznek a pályaválasztás di
lemmájához. 

Völgyi 
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'a Negyvenéves 
a városi könyvtár 

1953. február 8-án kezdte meg működését városunkban a könyvtár. A 
nagy múltú könyvtárakhoz viszonyítva ez a 4 évtized nem is olyan jelentős. 
Az már jobban hangzik, hogy a nyitás óta 14 610 nap telt el. A könyvtárban 
ez idő alatt közel 1 millió olvasó fordult meg, keresett, talált tanuláshoz, 
kikapcsolódáshoz, csendes elmélkedéshez irodalmat, kölcsönzött ki több mint 
2 millió kötet könyvet 

Celldömölk képviselő-testülete a könyvtárosok javaslatát elfogadva Kresz-
nerics Ferenc nevét adományozza a városi könyvtárnak. A sokoldalú tudós 
esperes neve országos viszonylatban alig ismert, de városunkban és megyénk
ben nem felejtették el. Ez elsősorban Horváth Ferenc levéltár-igazgatónak 
és Zongor Ferenc iskolaigazgatónak köszönhető, alHlf szívósan kutatták és 
részben feldolgozták Kresznerics Ferenc kéziratait A publikációk száma 
Kresznerics Ferencről az évfordulók körül (születésének 200., halálának 150. 
és 160.) megsokszorozódtak a helyi sajtóban és néhány szaklapban. A városi 
könyvtár, amely ezentúl a nevét viseli, feladatának tekinti emlékének ápolását, 
munkásságának felelevenítését A névfelvételi ünnepség alkalmából a könyv-
tárosokdr. Koltai Jenő alsósági esperes-plébános közreműködésével kiálh'táést 
rendeznek Kresznerics Ferenc tiszteletére. Az anyagot a következő intézmé
nyek bocsátották rendelkezésre: eredetiben az Egyházmegyei Könyvtár 
(Szombathely), a Püspöki Levéltár (Szombathely), a Református Gyűjtemény 
(Pápa) és az Alsósági Plébánia; másolatban az MTA Kézirattára (Bp.), az 
Egyetemi Könyvtár (Bp.), a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola (Celldömölk). 

Valamennyi intézménynek ezúton is köszönetet mondunk a segítségért. 
(A kiállítás február 28-ig tekinthető meg.) 

A névfelvétellel egyidejűleg hagyományt káván teremteni a könyvtár a 
Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Verseny megrendezésével, amelyet ebben az 
évben az Eötvös Loránd Általános Iskolával közösen hirdetett meg a Vas 
megyei általános iskolák 8. osztályosai részére. A szakmai hátteret a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely) magyar nyelvi tanszékének tanárai 
biztosítják, akik a feladatsor összeállításában és a zsűriben is közreműködnek. 
Szeretnénk a versenyt - a szerzett tapasztalatok birtokában - 1994-től két
évente országosan meghirdetni. 

A város határain is túlmutató rendezvények megvalósítását a következő 
intézmények, szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek támogatják: a Ma
gyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezete, az Apáczai Kiadó, 
a PAUZ Fénymásoló Műszaki Tanácsadó Gmk, az ÁFÉSZ, az Aranykerék 
vendéglő, dr. Bellér Ferenc, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, a CELLÉP, a 
Csorna sütöde, a Csőre cukrászda. Fodor Attila, a Kiscelli patika, a Krajcsovics 
cukrászda, a Magyar Hitelbank Celldömölki Fiókja, Marics Sáridorné ko
szorúkészítő, a Premier könyvesbolt, a Rezgő Nyárfa vendéglő és a Vasi 
Volán. 

Köszönik segítségüket: a könyvtárosok. 

r 

Anyakönyvi hírek 
KEMENESMIHÁLYFA CELLDÖMÖLK 

Születés: Minárcsik János és 
Hadászi Erzsébet fia: Alex, Far
kas István és Kiss Judit leánya: 
Alexandra, Gyurii Zoltán István 
és Kecskés Zsuzsanna leánya: 
Laura, Vánkos Zoltán Tibor és 
Horváth Orsolya Mária leánya: 
Dominika, Dugmonits Róbert 
László és Tóth Eva leánya: Lilla 
Éva, Gaál Dezső és Somogyi Ilo
na Rozália fia: Tamás, Kolompár 
László és Banga Mónika leánya: 
Diána Hermina, Kékesi Sándor 
és Kocsis Gabriella leánya: Hella. 

Házasság: Csótár Adrienn és 
Salamon Szabolcs. 

Halálozás: Bánk Dezsőné 
Sztrelka Erzsébet, Tóth Istvánné 
Bakodi Mária, Németh József, 
Tóth Károly, Sebestyén Sándor, 
Kovács Kálmán, Miké Kálmán. 

Születés: Geiger József és Né
meth Erzsébet Fia: Krisztián. 

Halálozás: Szatmári János, 
Burdohány József. 

Születés: Csajbók Tamás és 
Porkoláb Magdolna Rita leánya: 
Eszter, Szabó Sándor és Szár Ka
talin Zsuzsanna fia: Sándor. 

Halálozás: Verő Antal. 

Születés: Szabó Sándor és 
Krizsai Klára Ilona leánya: Do
rottya, Farkas András József és 
Ipsics Krisztina fia: Roland. 

Születés: Bende Tibor és Mó-
rocz Beáta leánya: Bianka. 

KARAKÓ 
Születés: Papp József és Dé

nes Veronika fia: Richárd. ' 
Halálozás: Marton István. 

Születés: Szombathelyi András 
és Odonics Virág leánya: Daniella. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Páli Tibor és Stubán 

Erzsébet fia: Tibor. 
Halálozás: Páli Antal. 

N E M E S K O C S 
Születés: Hajós Zsolt és Fe-

renczi Tünde Jolán fia: Zoltán. 

T 0 K Ö R C S 
Születés: Kovács Ágoston és 

Csentes Magdolna fia: Richárd 
Ágoston. 

KÖCSK 
Halálozás: Lempek Vilmos. 

MERSEVÁT 
Halálozás: Somogyi Jánosné 

Fodor Irén, Hratovszky Lászlóné 
Horváth Margit. 

NAGYSIMÖNYI 
Halálozás: Gálos Ferencné 

Gazsi Erzsébet. 

OSTFFYASSZONVFA 
Halálozás: Szabó Rozália. 

VÜNÖCK 
Halálozás: Bognár Sándor. 

EGYHAZAK KÖZÖS IMÁDSÁGA 
AZ EGYSÉGÉRT 

Ha egy településen egynél több templomtorony emelkedik a házak fölé, 
joggal vetődik föl a kérdés: miért járnak az emberek más és más helyre, 
hogy Istennel találkozzanak? Sokan - talán kíváncsiságból - belépnek a 
„másik" templom kapuján, körülnéznek és méregetik a különbségeket A 
nemzedékek hagyománya azonban őrzi még a kereszténység családján be
lüli feszültségeket Az évenként meghirdetett ökumenikus imahetek alkal
mat adnák arra, hogy a kíváncsiságon túl mélyebb és tartalmasabb kapcsolat 
alakuljon ki az egyes felekezetek tagjai között Hiszen egy község népe 
sok szállal kötődik egymáshoz! Miért éppen a templom válassza el őket?! 

Január folyamán Alsóságon is megszólaltak a harangok, hogy közös 
összejövetelekre hívogassák a római katolikus, az evangélikus és a refor
mátus híveket Egy héten keresztül minden este istentiszeteleten vettek 
részt a falu keresztényei, hogy együtt imádkozzanak az egységért annak 
a bibliai igének az alapján, amelyet a Vatikáni Egységtanács és az Egyházak 
Világtanácsa közösen választott ki e világméretű rendezvénysorozat témá
jául. 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás." 

(Gal 52.2-23) 
Az idei imahét rendhagyóan kezdődött Izsákfán gyülekeztek össze a 

hívek ökumenikus istentiszteletre, melyen a sok vendég között megjelent 
városunk polgármestere és az önkormányzat több képviselője is. Az ünnepi 
liturgiát az új faluháza szentelése és megnyitása követte. Ezen az alkalmon 
Alsóság egyházainak képviselői is jelen voltak. 

Az imaheti sorozat első három napján a római katolikus egyházközség 

látta vendégül az egybegyűlteket. Elsőként Bállntné Varsányi Vilma cell
dömölki evangélikus lelkésznő állt az oltárhoz. Jézus szavaiból azt az üze
netet emelte ki igehirdetésében, amelyet a kereszt felé haladó Krisztus 
hagyott örökségként tanítványaira: „békességet hagyok rátok". Ez az egy
ségre törekvő kereszténység kincse, amely bátorságot és reményt ad a kö
zeledésre. Másnap Vető István, az alsósági evangélikusok lelkésze kérte 
imádságban az önmegtartóztatás és a megszentelődés Lelkét, amely nélkül 
elképzelhetetlen egymás megbecsülése, megértése és elfogadása. Szerdán 
Szentpály-Juhász Imre celldömölki református lelkész rámutatott az egy
ség felé vezető út következő állomására: ahhoz, hogy a másik ember felé 
odafordulhassunk, szükség van arra, hogy kilépjünk a saját magunk köré 
épített világunkból. Isten már közel lépett az emberhez Jézusban. Ez ad 
távlatot és jövőt egységtörekvéseinknek. 

A hét második felében az evangélikus templom adott otthont az isten
tiszteleteknek. Nagy József celldömölki római katolikus plébános kezdte 
a sort Jelenléte az egyházak testvéri kapcsolatának kimagasló példája volt. 
Szentbeszédében hangsúlyozta, hogy bűnben születtünk, de gyógyulni aka
runk. Arra kérjük Istent, hogy kőszívűnket hússzívre cserélje. Enyingi Győ
ző nyugalmazott reformtáus lelkész, aki már évek óta Alsóság lakója, ez 
alkalommal szólalt meg először az evangélikus templomban. Személyes 
életének megpróbáltatásain keresztül értette meg, mit jelent a türelem és 
a reménység. Szükségünk van rá forrongó, reménytvesztett világunkban. 
Dr. Koltai Jenő helyi római katolikus esperes-plébános zárta az imahét 
alkalmainak sorát. Újra felidézte a hét kezdő gondolatait A békesség az 
egység kulcsszava. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha munkáljuk 
az emberek kőzött az igazságosságot Ehhez kérjük Isten Szendéikét! 

A béke jeleként naponta kezet nyújtottak a hívek egymásnak. E kézfogás 
élménye éljen tovább emlékezetünkben! 

Vető István 
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Kemenesalja műhelyei Cságolyné Kovács Szilvia és 
iyi László fényképészeknél 

A repülés titkának megfejtése 
mellett bizonyára a valóság meg
örökítésének titka volt a másik 
nagy misztérium, amely régtói 
fogva foglalkoztatta az emberisé
get. Mert más egy művészi meg
formálás, transzponálás, és más 
az, ha a valóságot ott akarom, ab
ban a pillanatban és úgy, a mulan
dóságnak, vagy tán az örökkéva
lóságnak mindent egybesűrítő 

van a tablófényképezés ideje. A 
Forte nem gyárt olyan minőséget, 
mint kellene, máshol végül sike
rült beszerezni, de körülményes 
volt. Gondok vannak néha a pa
pírral is. 

- Technika? 
- Nagyon drága, őrült befekte

tés, ha valaki követni akarja a dol
gokat, s ezt nagyon nehéz kiter
melni. Nehéz jó munkát csinálni 

éreztem, csinálnom kell. Kiváló 
kollégáim voltak, akik megtanítot
tak az ember karakterisztikus ábrá
zolására, az egyéniség visszaadásá
ra. Megfogadtam, hogy ezt a le
gegyszerűbb képnél is betartom. 

- Holt tart jelenleg? 
-Múlt év november l-jétől let

tem maszek, arninek azért is örü
lök, mert niinden munkafolyama
tot magam tudok csinálni, így va-

mellébeszélni, bizonyítani kell, 
hogy a megrendelő elégedett le
gyen. A legegyszerűbb munkát is 
jól kell megcsinálni, mert az élet 
valóságát a fotó a maga szépségé
ben mutatja meg. 

- Tervek? 
-Márciusban meglesz a video

kamerám, mellyel operatőri szin
ten lehet dolgozni. Jelenleg erre 
képzem magam. Ez a beruházás 

villanásában. Aztán, mint oly sok 
minden, ez is sikerült az ember
nek, a dagerrotípiától eljutottunk 
a videokameráig, egy szédületes 
és egyedülálló technikai fejlődés 
során. Mindezen gondolatok sok
szorosan kavarogtak a fejemben, 
amikor felkerestem Cságolyné 
Kovács Szilviát és Hetényi 
Lászlót. 

Első riportomat a Szomraki Z. 
úti üzletsoron, a „Szilvia Foto" 
parányi műtermében készítettem. 

-Hogyan került kapcsolatba a 
fényképezéssel? 

- Édesapám fényképész volt, 
először amatőr, aztán hivatásos, 
tőle vettem át a „szakmát". 

- Mi volt a vonzerő? 
- A mottóm tán az lehetne, 

hogy szeretem az embereket, sze
retek bánni velük. Az is számít, 
hogy ez egy igazán változatos, 
egyáltalán nem unalmas szakma. 
Gyerekfényképezéssel kezdtem, 
nagyon jól tudtam velük kapcso
latot tartani, s őket máig is jobban 
szeretem fényképezni, ők hálás 
kis „arcok". 

- Milyen gondokkal küzd? 
Vannak egyáltalán gondjai? 

- Akadnak gondok, főleg az 
anyagbeszerzéssel. Legutóbb 
filmőrület volt. Háromszor is te
lefonáltam Pestre, de nem sikerült 
portréfilmet kapnom, pedig itt 

a kevésbé modern berendezéssel, 
de jót kell csinálni. 

- Tervek? 
- Több lábon kell állni, több 

mindent kell csinálni, amiből pro
fitálni lehet, így kezdtem el vide
óval foglalkozni, s a Sooter's 
egyik helyi képviselete is nálam 
van. 

- Mekkora igény van a videó
ra? 

- Az igény egyre inkább nö
vekszik, zömében esküvőkről 
kémek felvételt. Azt hiszem, ha
marosan vennem kell egy másik 
kamerát, hogy ne jöjjek zavarba, 
ha az egyik elromlik, és gondol
nom kell a jövő generációra is, 
hátha családon belül lesz folyta
tója a szakmámnak. 

-Köszönöm a beszélgetést. 
* 

Hetényi Lászlóval szintén azo
nos mederben folyt a beszélgetés. 

- Hogyan került kapcsolatba a 
fényképezéssel? 

- 1961-ben érettségiztem, s 
egy osztálytársamnak volt fény
képezőgépe, meg laborja, s le
nyűgözött a varázslat, hogy a 
semmiből a szemem láttára lett 
valami. így kerültem a Vasi Fény-
szövhöz tanulónak, ahol egyből a 
mély vízbe dobtak be, mert riport
sorozatot kellett készíteni egy új
ságba. Mikor az sikerült, úgy 

gyok képes a tudásom maximu
mát nyújtani. 

- Gondok? 
- Nagyon jó kapcsolatban va

gyok a régi cégemmel, ők minden 
segítséget megadnak az anyagel
látás területén. Minőségi anya
gokkal dolgozom, itt nem lehet 

szinte elviszi az összes bevétele
met, de a fejlődéstől nem lehet 
lemaradni. Negyvenkilenc éves 
vagyok, még lehet és van mit ten
nem a szakmában. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
A riportot készítette és 

a fotósokat fotózta: RL 

33^ 
Fogadóórák 

Február 18-án (csütörtökön) 
Makkos István 
polgármester 
de. 9-től 11 óráig, 
du. 1/2 3-tól 1/2 4 óráig 
fogadóórát tart 
a Polgármesteri Hivatalban. 

Február 25-én (csütörtökön) 
Varga László Csaba 
alpolgármester 
du. 1/2 4-től 1/2 5 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban, 
1/2 5-től 1/2 6 óráig 
az alsósági kirendeltségen 
tart fogadóórát. 

Március 4-én (csütörtökön) 
Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 
de. 9-től 11 óráig és du. 1/2 
3-tól 1/2 4 óráig 
fogadóórát tart 
a Polgármesteri Hivatalban. 
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Ügyfélfogadás 
Az Adó és Pénzügyi Ellenőr

zési Hivatal Vas Megyei Igazga
tósága 1993. február 3-tól 1993. 
március 20-ig minden szerdán de. 
8.30-tól 12.30-ig, 

ezt követően minden hónap el
ső szerdáján 8.30-tól 12.30-ig ki
helyezett ügyfélfogadást tart a 
Polgármesteri Hivatalban. (Cell
dömölk, Szentháromság tér 1.) 

Helyesbítés 
Legutóbbi lapszámunkban saj

nálatos elírás történt. A Keresz
ténydemokrata Néppárt Celldö
mölki Szervezete karácsonykor 
természetesen nem 50, hanem 
500 forint értékű vásárlási utal
ványt ajándékozott 42 rászoruló
nak. 
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magyar történetírás nagy ígérete volt 

Arcképvázlat Guoth Kálmánról 
Kevesen ismerik Kemenesalján Guoth Kál

mán nevét, akinek csupán tragikusan rövid 
élet adatott. Történészi kutatómunkájának 
alig egy évtizede is a magyar történelemnek 
arra a nehéz időszakára esett, amely a fasizá-
lódó tendenciáktól a diktatórikus kommuniz
musig ívelt. 

Guoth Kálmán 1912. május 6-án született 
Kemenesmagasiban. Édesapja MÁV-altiszt 
volt, aki fiát gimnáziumba adta. Előbb Szom
bathelyen tanult, majd Budapesten, a híres 
fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségi
zett 1932-ben. Ezt követően a Pázmány Péter 
Tudományegyetem történelem-latin szakos 
hallgatója lett. Az egyetemen Mályusz Elemér 
és Szentpétery Imre tanítványaként vált belőle 
jól képzett medievista (középkorkutató) és a 
latin nyelv kitűnő ismerője. Szorgalmasan és 
kitartóan szívta magába az ismereteket, és 
vizsgáit kiváló eredménnyel tette le. Jellegze
tesenmarkáns volt külsőmegjelenése: göndör 
haj, horgas orrú arc, séta közben zenei ütemre 
mozgó kéz. Fanyar humor és szkeptikus alap
természet társult kritikus világszemléletéhez. 
Nem volt kifejezetten társasági lény, de - ha 
úgy alakult - kellemesen szórakoztató tudott 
lenni, és vonzódtak hozzá az emberek. 1936. 
október 2-án szerzett bölcsészdoktori okleve
let, értekezésének címe: „Az okleveles bizo
nyítás kifejlődése Magyarországon". 

Egy esztendeig állástalan diplomásként díj
talan gyakornok Szentpétery Imre professzor 
mellett. 1937-től az aszódi evangélikus gim
náziumban tanított Gyóni Mátyással, a híres 
bizantinológussal együtt. 1938 novemberétől 
francia állami ösztöndíjasként 9 hónapot töl
tött kutatással a párizsi könyvtárakban és le
véltárakban. Sokat dolgozott, de emellett - a 
háború előtti utolsó percekben - igyekezett 
magába szívni a Nyugat levegőjét, a neki oly 
kedves szabadságeszméket. Annak a magyar 
értelmiségi nemzedéknek volt a tagja, amely 
szakított a feudális maradványokkal terhelt 
magyar múlttal és demokratikus társadalmi 
változást akart. Tisztán látta, hogy ha a dolgok 
nem változnak, az a magyarság pusztulását 
eredményezheti. Egyik, Párizsból írt levelé
ben így vall erről: „...utolsó és egyetlen ments

vár a végső pusztulás elől: bevenni a magyar 
milliókat nemcsak az alkotmány, hanem a 
nemzeti élet sáncai közé is. És soha erre na
gyobb szükség nem volt, mint ma, amikor a 
germán nyomás olyan vészesen nehezedik 
ránk, s olyan öntudatosodott formában, mint 
még soha." 

Észak-Erdély visszacsatolásakor megpá
lyázta és elnyerte Kolozsvár főlevéltámoki, 
tulajdonképpen igazgatói állását. 1942 és 
1944 között itt írta máig alapvető forrás
kritikai tanulmányait az Árpád-kori krónika-
és legendairodalomról. Keményen szembe
szállt az aktualizáló politikai magyarázatok
kal, szigorúan a X I . század valóságának tala
jára helyezve az értékelést. Mesteri forrás
elemzéssel tisztázta Hunyadi Mátyás szüle
tésének pontos dátumát: 1443. február 23-át. 
Napjainkban ünnepelhetnénk Mátyás király 
születésének 550. évfordulóját, ha ez az idő
pont jobban a nemzeti köztudatban szerepel
ne. Persze ne legyünk telhetetlenek, hiszen az 
1990. évi Mátyás-kiadványok sokaságában 
Guoth Kálmán neve lábjegyzetben sem fordul 
elő... Szakirodalmi tevékenységének teljessé
géhez tartoznak és felkészültségét mutatják 
azok a publikációk, amelyekben történet
filozófiai és történetelméleti kérdésekkel fog
lalkozott. 1944. szeptember 15-én Kolozsvár 
polgármesterének utasítására a városi levéltár 
egy részét Szombathelyre szállította. Szolgá
lati helyére azonban a háború változásai kö
vetkeztében már nem tudott visszatérni. Buj
kálásra kényszerült, mivel megtagadta a Szá-
lasi-kormánynak az engedelmességet, és tör
ténész kollégáival a Teleki Intézetben húzó
dott meg. 1945. január 20-án került fogságba 
és - többek közt Kosáry Domokossal - a 
gödöllői gyűjtőtáborba vitték. Innen néhány 
hónap múlva a romániai Focsaniba, majd a 
Szovjetunióba került. A lágerélet amúgyis 
gyenge idegrendszerét teljesen tönkretette, 
különösen akkor, amikor - koholt politikai 
vád alapján - egy évre különleges büntetőtá
borba zárták. 1948. október 20-án tért haza 
megrongált egészséggel és megviselt idegál
lapotban. 

1949 elejétől a Történettudományi Intézet

ben kapott állást és lehetőséget a tudományos 
munkára. Nagy tervek foglalkoztatták: meg 
akarta írni a magyar politikai gondolkodás 
történetét és egy, a magyar történelem egészét 
átfogó mű ötlete foglalkoztatta. Ebben az egy
mással szembenálló vagy egymást váltó ten
denciákat nagy történelmi személyiségek pár
huzamos életrajzain keresztül bontotta volna 
ki. Látszólag kezdett magához térni, sőt a 
házasságot is fontolgatta. Találkozott egyete
mi évei nagy szerelmével, és a kapcsolat újra 
fellángolt. Súlyos betegségén, schizoid lelki 
alkatán azonban nem tudott úrrá lenni. Végze
tes lépésre szánta el magát. Július 23-án -
alkoholtól sem mentesen - gyalog elindult a 
város széle felé, s Érd mellett, a kanyarban a 
vonat elé vetette magát. Az ily típusú öngyil
kosok szokása szerint ruháját szépen összehaj
totta, s cédulát tűzött a csomagra „Elegem volt 
a Paradicsomból" felirattal. Az érdi temetőben 
hantolták el Öt nappal halála után. 

A sors csapásai megtették a magukét: a 
talpig becsületes ember és komoly tudós 
összeomlott, bár mindig igyekezett erős ma
radni. Mindössze 37 éves volt. A magyar tör
ténetírás nagy ígéretét vesztettük el benne. 

Németh Tibor 

Kulturális programok f5D>- Ádám Jenő 
^ 1 Zeneiskola 

Február 20., szombat ete 6 
órakor a Kemenesaljái Alkotókör 
kiállítása és irodalmi estje a zene
iskola kamaratermében. 

Február 23., kedd este 6 óra
kor: harmadik növendékhangver
seny. Közreműködnek a zeneis
kola hangszeres szólistái. 

Március 4., csütörtök du. 2 
órakor a Veszprémi Zeneművé
szeti Szakközépiskola növendé
keinek hangversenye. 

Kemenesaljái Művelődési 
Központ 

Február 12., péntek du. 5 
órakor. Edgár Schenk ausztriai 
festőművész kiállításának meg
nyitása. Megnyitja: Hans Gusz
táv Edőcs. 

Február 13., szombat este 7 
órától a Kereszténydemokrata 
Néppárt jótékonysági bálja. 

Február 17., szerda de. 10 óra

kor „Mágikus ujjak" címmel bű
vészműsor gyerekeknek. Belépő
jegy: 40 forint 

Február 18., csütörtök du. 5 
órakor az Ország-Világjárók Ba
ráti Körének rendezvénye: Vá
rosnézés Pekingben címmel Sza
bó Ödön magántanár előadása. 

Február 19., péntek este 8 
órától Profil-bál. Belépőjegy: 
100 forint. 

Február 20., szombat de. 9-
től 12 óráig lelki tanácsadó szol
gálat. 

Március 8., hétfő du. 5 órától 
7 óráig a hatoslottó-sorsolás és 
műsor az MTV egyenes adásá
ban. 

Március 13., du. 5 órakor jazz-
balett gála Kozma Béla balett
mester vezetésével. 

Március 15-én városi ünnep
ség nemzeti ünnepünk alkalmá
ból a Széchenyi utca sarkán lévő 
S zécheny i-domborműnél. 
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Háromnegyed óráig tartó különös fényjelenség 

Családlátogatás Alsóságon 
Felröppent a hír, miszerint Ságon leszállt 

egy ufó. Pontosabban családlátogatást tett egy 
áramszünetes éjszakán Alsóság egyik tisztes 
polgárának házában. Az emberek fényekről, 
zajokról és hihetetlen dolgokról beszéltek, így 
jobbnak láttam nyomozást indítani ufóügy
ben. Titkon reméltem, hogy .mikrofonvégre" 
kaphatok egy földönkívülit, vagy legalább azt, 
aki látta a jelenséget. 

A nyomozást a Vadász borozóban kezdtem, 
mert hol hallhat az ember biztos információt, 
ha nem a kocsmában. Kérdésemen - hogy mit 
tudnak a sági ufóról - kicsit meglepődtek az 
emberek, és úgy néztek rám, mintha én ma
gam lennék egy földönkívüli. Aztán egy férfi 
bőszen bólogatni kezdett, ő hallott az ügyről: 

- Egy bizonyos családban - kezdte, az illető 
nevét tapintatosan elhallgatva - volt valami
lyen változó fény, hol erŐsebb, hol gyengébb, 
de senki nem tudta pontosan, hogy mi az. 

- Állítólag - szólt közbe az asztaltársa - a 
temető fölött nagy fényességet láttak a hegy 
alatt lakók. És az egyik családi házon belül 
olyan fényjelenséget észleltek az előszobá
ban, mintha táncolna nekik az a láng. Ennyit 
tudok - mondta, persze nevet ő sem említett. 
Egy asszony szerint mintegy egyméteres 
gömbalak volt a szobában, csillogó valamiket 
sugárzott és kopogó hangokat hallatott. Tőle 
nem is kellett kérdeznem, hogy kinél történt 
az eset, mert ezzel kezdte a beszámolóját. S 

míg beszélgettünk, az asztalnál ülő fiatal lány 
mindvégig nevetve tiltakozott a számára hihe
tetlen és badar történet hallatán. Egy srác 
állítólag szintén azon az éjszakán a hegyről 
hazafelé menet a réten látott fényeket. Volt, 
aki úgy hallotta az esetet, hogy az idegenek 
távozásakor a villanyóra mérője veszettül 
pörögni kezdett, holott azon az éjszakán nem 
is volt áram a faluban. Egy másik fiatalember 
szerint a ház ura és felesége moccanni sem 
mertek, amikor a szobában megjelent a fény. 
Háromnegyed órát töltöttek „hármasban", 
majd a jelenség távozásakor helikopterzúgást 
hallottak. Másnap a férfi kezén égésnyomokra 
leltek. Persze volt, aki nem hitte a szóbeszédet, 
így az a férfi sem, aki nagyon meggyőzően 
magyarázta az eset lehetetlenségét. 

- Nézze - mondta végül - három sör után 
lehet, hogy én is látnék ufót... - ezzel uffogva 
elhagyta a helyiséget. A legtöbben persze nem 
utasították el a történteket, de magyarázatot ők 
sem találtak, hitték is, nem is. 

A sokféle történetet hallva úgy gondoltam, 
hogy rendszeresen látogatják a környéket az 
ufók, vagy csak mindenki mást hallott az 
esetről. S mivel ez utóbbi variáció valószí
nűbbnek tűnt, felkerestem az érintett családot, 
hogy tőlük tudjam meg az igazat. Csak a 
családfőt találtam otthon, aki készségesen 
megmutatta az események helyszínét: 

- Péntekről szombatra virradó éjszakán 
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történt. Kopogásra ébredtem fel, aztán a szo
baajtó előtt az előtérben megjelent a fény. 
Olyan volt, mintha gyertya lángja lenne. Fel
ébresztettem az asszonyt, hogy nézd, itt van
nak az ufók. ő azelőtt sosem hitte az ilyen 
történeteket. Háromnegyed órán át ott volt, 
hol felerősödött a fénye, hol eltompult. Mon
dom az asszonynak, hogy kimegyek, megné
zem. Erre ő azt mondta, ne menjek, nem 
tudhatjuk, kivel állunk szemben, semmi véde
kezőeszköz nincs kéznél. Maradtam, egyszer 
csak eltűnt a fény, kimentünk, de semmi 
nyomot nem találtunk. Ajtók, ablakok zárva, 
minden a helyén. Ez körülbelül 3 óra körül 
volt, visszafeküdtünk és egyszerre megint 
erős fény keletkezett. Egy nagy fenycsóva 
látszott az ajtó előtt, mire kiértem, már távo
lodott a másik ajtóig. Egy nagy kunkort 
láttam, erre-arra kanyargott, aztán egy nagy 
csettenés és eltűnt. Nyomtalanul. 

- M i t gondol erről a történetről, így utólag? 
- Mit gondolhatnék? Láttuk, mégsincs nyo

ma. Nem utcáról beszűrődő fény volt és nem 
is a gyerekek szórakozása. Nem tudom. 

* m « 

íme egy megmagyarázhatatlan eset. Vala
mi történt, de semmi bizonyíték rá. Önökre 
bízom kedves olvasók, hiszik-e vagy sem az 
idegenek látogatását. Álom volt csak, vagy 
valóság? Álmodhatja-e két ember ugyanazt? 
Hihetünk-e az elmesélt történetnek? Mi oka 
lenne valakinek ilyesmit kitalálni? Szóval: ufó 
vagy nem ufó, ez itt a kérdés 

Hajnal 

Celldömölki eseménynaptár 
Január L, 1968 25 éve 

Egyesülés útján Sághegyalja néven megalakul anagy termelőszövetke
zet. 
Január 11., 1898 95 éve 

Ezt a dátumot viseli a Kis Czelli Városi Kaszinó alapszabálya. Elnök 
Porkoláb Mihály. 
Január 11., 1903 90 éve 

A közgyűlés elfogadja a Katholíkus Legényegylet alapszabályát. Elnök 
Grátzer Piusz. 
Január 13., 1918 75 éve 

Huss Gyula, a Kemenes Vidék című lap szerkesztő tulajdonosa haláláról 
tudódít a Kemenesalja. 
Január 19., 1938 55 éve 

48 éves korában elhunyt Szomraky Zoltán igazgató főorvos. 1923-tól 
dolgozott sebész főorvosként A szegények és a sport támogatója volt 
Február 1., 1903 90 éve 

A villanyvilágítás behozatalát tervezik, a városi hajdú aláírásokat 
gyűjt - írja a Kis Czelli Lapok. 
Február 8., 1953 40 éve 

Megnyílt a Városi (Járási) Könyvtár. Elődje, a Községi Népkönyvtár 
1524 db „vegyes" könyvet adott át. 
Február 10., 1698 295 éve 

Kazó győri kanonok egyházlátogatása során Nemesdömölkön 283, Pór-
dömölkön 50 személyt talált 
Február 16., 1883 110 éve 

Született Gáyer Gyula, a jogtudományok doktora, neves botanikus, 
Celldömölk díszpolgára. 
Február 27., 1783 210 éve 

A 84 éves Makótzy apát szobájában „tűztámada, mely mindenét magával 
együtt elégeté". 

Március 1., 1903 90 év* 
Kis Czell és Nemesdömölk képviselő-testülete kimondja az egyesü

lést, egyenlő vagyon és teherviselés mellett - közli a Kis Czelli Lapok. 
El Amerikába címmel a sági lakosok kivándorlásáról úr a helyi lap. 

Március 1., 1968 25 éve 
Megnyílt a 40 férőhelyes 2. Sz. Bölcsőde. 

Március 8., 1858 135 éve 
A már több éve működő társasági takarékpénztárnak 60 fizető tagja van 

190 részvénnyel, igazgató Brunner György kalmár. 
Március 14., 1943 50 éve 

Kcdolányi János és Sinka István részvételével tartott irodalmi estről 
számol be a Kemenesalja. 
Március 16., 1848 145 éve 

Horváth Eleket választják meg Kis Czell országgyűlési képviselőjének. 
Március 16-17., 1938 55 éve 

Olaj után kutatnak a Sághegy körül. 
Március 27., 1803 190 éve 

Kis János a felfedezett Berzsenyi néhány versét elküldi Kazinczynak. 
Március 30., 1913 80 éve 

A Celldömölki Sport Egyesület alakuló közgyűlése a „városháza" ta
nácstermében. 
Április 3., 1618 375 éve 

Sági jobbágy asszony úriszéki pere, amiért az úr kocsmárlásra kivetett 10 
akó borát 3 esztendő alatt nem adta el, és vissza sem vitte. 
Április 20., 1743 250 éve 

Sajghó Benedek főapát tudatja Koptik Odóval, hogy nem vállalkozhat a 
nemesi akadémia felállítására. 
Április 24., 1798 195 éve 

Kelt a .Privilegizált Kis Czell mezővárosban lakó Bötsülctcs Csizma
dia, Szabó, Szüts és több béli Mesterségben Levő Chcnek"... Articulusa. 
Április 25., 1938 55 éve 

Aláváltásból eredő vasúti karambol volt a I I . számú őrhelyen. 
Összeállította: Káldos Gyula 
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Vágás is lesz koo °^ Kétszáz éves 
a szergényi evangélikus templom (1.) Megifjodnak 

a ligeti fák 
Parkjaink, ligeteink vé

delme közügy, fontossága 
nem vitatható. Ahogy azon
ban véges az emberi élet, 
ugyanúgy véges a fák élete 
is. Mindenki tudja, mégis ne
hezen szánjuk rá magunkat 
az elöregedett fák kivágásá
ra, hisz lombjuk árnyékot 
ád, levelük nekünk susog. 
Arra is kell gondolnunk 
azonban, hogy egy elörege
dett és hirtelen kidőlő faóri
ás komoly veszélyt jelenthet 
környezetére, s így fájó szív
vel, de a kivágás mellett kell 
dönteni. Városunk legked
veltebb helyei közé tartozik 
a liget, s egy tavaly nyári 
baleset, mely majdnem tra
gédiába torkollt, arra kész
tette a Polgármesteri Hiva
tal műszaki és vállalkozási 
osztály illetékeseit, hogy 
részletes szakértői véle
ményt készíttessenek a ligeti 
fák és egyes fasorok egyede
inek állapotáról. 

A szakvéleményt dr. Var
ga Szabolcs erdészeti szak
értő, a Mérnöki Kamara 
tagja készítette el, a termé
szetet szerető ember alapos
ságával. Ahol lehet, ott ja
vasolta megtartani az idős 
fákat, vagy megadja fiatalí
tásuk módját. Ahol azonban 
közvetlen balesetveszélyt je
lentenek a lehulló ágak, 
esetleg kidőlhet egy egész fa 
is, ott a kivágást javasolja. 
Szakvéleménye kiterjed a li
get minden fájára, még a 
madárvédelemre is. Ezen 
szakvéleménynek megfelelő
en rövidesen elkezdődik a li
geti fák fiatalítása, ahol pe
dig ez elengedhetetlen, ritkí
tása. Ez természetesen csak 
egy nagyobb lélegzetű mun
ka bevezető fázisa, hiszen tu
datosan tervezik a kivágan
dó fák pótlását, olyan fafaj-
iákat keresve, melyek jobban 
tűrik a városi klímát. 

Reméljük, hogy jelen írás 
eléri célját, s megnyugtat 
minden, természetet szerető 
embert, hogy ligeti fáink a 
vágás következtében nem
hogy elfogynának, hanem 
inkább majd megifjodnak, 
hogy gyermekeink és azok 
gyermekei is gyönyörköd
hessenek bennük. RL 

Szemelvények a szergényi evangélikus gyülekezet történetének 
korai időszakából (1535-1732) 

A reformáció korában Szer-
gény lakossága az „Quius régió 
eius religió" (akié a föld, azé a 
vallás) elvén evangélikus hitre 
tért át, és 90 százalékban jelenleg 
is az. A jelenlegi tűzoltószertár 
helyén álló középkori Szent M i 
hály-templom is evangélikusok 
kezelésében volt 1732 augusztu
sáig, az ellenreformáció szergé
nyi térhódításáig. Bizonyára a 
Marcal mocsarai által jól védett 
környezetnek köszönhetően a tö
rök hódoltság vérzivataros korá
ban is egyházközség működhe
tett Szergényben (például 1698-
ban Szergénynek 314, Nemesdö-
mölknek 283 lakosa volt). Ezt bi
zonyítja Kazó István vasvári ka
nonok 1698. január 31-i szergé
nyi visitatió canonicája/: J t A 
templomot Isten dicsőségére és 
Szent Mihály arkangyal tisztele
tére építették, keletre néz, teme
tője körülötte fekszik és elég tá
gas, vágott fával körülkerítve és 
kellően el van látva. Maga a 
templom zsindellyel fedett, kő
tornya van, cementművel falazva 
és kidolgozva. A temető előtt 
délre egy haranglábban van a ha
rangjuk, de el van törve. A temp
lom mennyezete fából durván fa
ragva, szószéke köbül, szentélye 
meg boltíves, kŐasztallal. Pado
zata téglás. Más egyéb hiányzik. 
Különben épületeiben megújul
va, még jó állapotban található. 
A tatarozás és a reparálás köte
lezettsége a plébániából ieket ter
heli. A többi dologról is ők gon
doskodnak." 

E Kazó-féle visitatió híven 
tükrözi a korabeli felekezeti, tör
ténelmi, jogi és gazdasági viszo
nyok összetettségét és érdekessé-

gét is. Elismerően szól Kazó a 
templom és a parókia jó állapo
táról, karbantartásáról, bizonyára 
a háborús viszonyok közepette, 
azok ellenére a szergényi lelki
pásztori poszt viszonylag nyu
godt és kiegyensúlyozott egzisz
tenciát biztosított az itteni prédi
kátornak. A XVII . század végén, 
a XVIJJ. sz. elején többször is be
töltötte szergényi lelkipásztor a 
kemenesaljai esperesi pozíciót. 
Többször is volt esperességi gyű
lés a szergényi Szent Mihály-
templomban. Az 1711. március 
5-i itteni gyűlésen tette Boros 
György dömölki tanító azt a szép 
ajánlatot, hogy „Isten iránt való 
kegyes buzgalomból a saját költ
ségén építtet Dömölkön egy fa-
kápolnát, ha a dömölkiek a fát 
odaszállítják". 

Az 1711 és 1715 között szer
gényi lelkipásztorként dolgozó 
idős Lénáit Benedek esperessel 
történt meg az alábbi fura eset. 

1713-ban Lénárt Benedek espe
res volt a szergényi lelkész, aki 
negyedszer is házasságot kötvén, 
Szakmári pápai református lelké
szének az özvegyét vette el, s mi
vel ennek vejét, egy református 
papot a szergényi templom szó
székére felbocsátott, esperesi hi
vatalából megfosztották. Nemso
kára aztán itt halt meg. Utóda, 
M . Hegyfalusi György is szeren
csétlenüljárt Szergényben, hol öt 
évet szolgált. Egy nővel való vi
szonya miatt ugyanis Őt is elmoz
dították esperesi hivatalából. 
Hegyfalusi idejében a jeles Mis
kei Ádám volt a szergényiek ta
nítója. 

Két vérzivataros évszázadon 
keresztül sikeresen, sokszor fur
fangos eszközökkel óvták a szer
gényiek evangélikus hitüket, lel
kipásztoraikat és tam'tóikat. 

A Szergényben Kiss Bertalan 
püspök által 1631-ben felavatott 
Sárvári Dragonits György után 
1646-ban a büki zsinatra nem en
gedték el lelkészüket a szergényi 
hívek. A Musay püspök által 
1661-ben is anyagyülekezetnek 
említett szergényi egyházközség 
1674-ben a híres-hírhedt pozso
nyi idéztetés idején eltitkolja lel
késze nevét. Hegyfalusi György 
esperes után Varjú István (1721¬
30) és Perlaky János (1731-32) 
ev. prédikátorok működtek itt. 
1732 augusztusában az erősen 
katolikus Erdődy család érvénye
síti jogait a közel 200 év után 
visszavásárolt birtokain, a vár
megyei hajdúk elűzik a protes
táns papokat és tanítókat. 

Bokányi Imre 



9 ÚJ K E M E N E S A L J A 

Születésének nyolcvanadik évfordulóján 

Weöres Sándorra emlékezünk 

A csöngei „piros-görbe" ház kis szobájá
ban álmodta meg költészetét, küldetését, 
amely európai rangra emelkedett. Weöres 
Sándor az idén lenne nyolcvanéves. Szom

bathelyen született 1913. június 22-én, de 
Csönge és Kemenesalja volt a mindene. A 
hatalmas mű, amelyet alkotott, e tájról ere
deztetett, éjjeli menedéke az említett ház szo
bája volt. 

Összefogás szerveződik, s talán terebélye
sedik, hogy az évfordulót méltóvá tegyük 
Weöres Sándorhoz. Januárban már tervek 
születtek, a javaslatokból megvalósíthatónak 
tűnik a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársa
ság március 8-i összejövetele, ahova vendég
ként a költő jó barátját, munkatársát, Bata 
Imrét hívják előadónak, valamint az ostf-
fyasszonyfai iskolásokat műsoruk előadására. 
Ez méltó indítás lehet a további programok 
kiteljesítéséhez. Túlzások nélkül, a költő sze
rénységéhez híven, mértéktartóak szeretnénk 
lenni. 

Májusban Cellbe várjuk Halász Judit mű
vésznőt, aki remek tolmácsolója a költő meg
zenésített verseinek. Műsorát az óvodások
nak és az általános iskolák alsó tagozatainak 
szánják a szervezők. 

A továbbiakban Csöngcre terelődik a fi
gyelem. A még meglévő egyik Weöres-ház 
falára, Kodály emléktáblája mellé Weöres 
Sándorét tervezik elhelyezni. Itt lenne egy 
alkalmi kiállítás is. Avatás cs megnyitás jú
nius 19-én. Erre az alkalomra az önkormány
zat kiadna egy ünnepi, csöngei helyi újságol 
„Csöngei Száncsengő" címmel. Az ebben 
megjelentetett írások a költő munkásságát, 
„csöngeiségéi" méltatják, egyben emlékül ál
lítják az utókor számára. Június 22-én kül
döttség utazik Budapestre, a Farkasréti teme
tőbe, sírjának megkoszorúzására. Remény 
van arra, hogy országos és megyei megmoz
dulások is segítik a szülőföldi táj tisztelet
adását. 

Az említett fontosabb mozzanatokat kiegé
szítő, gazdagító kisebb tervek is szerepelnek 
a programban. A legfőbb cél, hogy életművet 
szerény lehetőségeinkkel felmutassuk a má
nak és hagyományozzuk a jövő nemzedéké
nek. 

DJ. 

Megemlékezés a gimnáziumban 
Január 15-én, pénteken a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 

megemlékeztünk a hazánk történelmében 50 évvel ezelőtt 
történt, doni katasztrófa néven ismert eseményről. A tanuló
ifjúság és a tanári kar előtt Németh Lajos nyugdíjas igazga
tóhelyettes mondta el 1943. január 14-ének és 15-ének az 
általa megélt eseményeit és történéseit. Akkor ő zászlósként 
egy híradóegység parancsnoka volt a szombathelyi III. hadtest 
kötelékében. 

A szomorú és megrázó eseményeknek kijáró figyelemmel, 
a harcokban részt vevők, a helytállók és elesettek iránti tisz
telettel hallgattuk az emlékezőt. 

Ma hazánkban egymás után emelkednek a JX világháború 
áldozatainak, hősi halottainak emlékművei. Márványtábla őr
zi az elesettek neveit. Valahányszor olvassuk e nevekgt, hall
gatjuk a még élő emlékezőket, szálljanak gondolataink hoz
zájuk Oroszországba, a Don-kanyarba és más egykori csata
terekre. 

Lenner Tibor 

Az alsósági klubkönyvtár 
februári programja 

Február 11.: Farsangi műsor 
az Idősek Otthonában. (13.30 
órától) 

Február 12.: Termé
szetgyógyászati előadás: a 
gyógynövények szerepe házi 
patikánkban. Előadó: dr. 
Schwarcz Vera gyógyszerész. 
Kezdési időpont: 18.00 óra. Utá
na bemutató; tartja: Tóth József 

gyógynövénytermesztő és -fel
dolgozó. 

Február 13.: 20.00 órától: 
FARSANGI BÁL. Zenél: a For
tuna együttes. Belépőjegy ára: 
120 forint. 

Február 18.: Bábelőadás óvo
dásoknak, kisiskolásoknak. Kez
dési időpont: 9.30 óra. Bemutat
ja: az MMDC bábcsoportja. 

Petőfi-relikviák az Eötvösben 

Celldömölkre, az Eötvös iskolába költözött néhány napra ja
nuár közepén az ostffy asszony fai Petöfi-szoba anyagának egy ré
sze, hogy hangulatosabbá tegye a szavalóversenyt, melyet két ka
tegóriában rendeztek a nagy költő születésének 170. évforduló
jára . Az 5-6. osztályosok versenyét Vinter Krisztina, a 7-8. osz
tályosokét Benkö Barbara nyerte. Gratulálunk a győzteseknek, s 
itt mondunk köszönetet Balogh Ernő igazgató úrnak, akinek jó
voltából a Petőfi-relikviák „ellátogathattak" városunkba. 
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Szerkeszti: B. Horváth Cecília 

uOÍo Ételed 
legyen orvosságod! 

Vitammszükségletünket fedezzük termé
szetes forrásból. 

Csipkebogyó. A C-vitarnin-forrás királynő¬
jének tekinthető. A csipkebogyólekvár, -szörp 
kitűnő szíverŐsítí. Teája ezen kívül meghűlések 
és érelmeszesedés ellen hatásos. Szobahőmér
sékleten estétói reggelig áztatunk egy evőkanál 
csipkehúst két deciliter vízben. Másnap szűrjük, 
melegítjük. (Nem forrósítjuk, mert a C-vitamin 
hőre érzékeny.) Mézzel édesítve fogyasszuk. Ha 
nyomelem tártaim át akarjuk hasznosítani, akkor 
8-10 percig főzzük. Magjával együtt jó vízhaj
tó, mellékhatás nélkül, ezért terheseknek 
előnyös. 

Káposzta. A szegények orvosa. Vitamin- és 
ásványi anyag tartalmán kívül elősegíti a mé
reganyagok kiválasztódását a szervezetből. A 
káposztából készült ételek belsőleg tisztítanak. 
Vesehólyag betegségek, máj- és epebajok, re
uma, köszvény, de légzőszervi megbetegedés 
esetén is kedvező hatást fejt ki. Táplálékként 
akkor fejti ki legjobban a hatását, ha nyersen 
fogyasztjuk (étkezésünk kezdetén). A sárgaré
pán és az almán kívül nem nagyon túr meg 
más társítást. Sokan óvakodnak tőle emésztési 
zavaroktól tartva. Az óvatosság valóban indo
kolt, ha főtt ételként fogyasztjuk. Mindig fedő 
nélkül főzzük, hogy a puffasztást okozó enzi
mek eltávozzanak. A hagyma párolása viszont 
mindig fedő alatt történjen, így a gyomorégést 
elkerülhetjük. A káposzta kétszer annyi C-vita
mint tartalmaz, mint a citrom. Az egész télen 
át fogyasztott gazdag vitanünforrás fokozza a 
szervezet ellenállóképességét. A nyers, sósze
gény savanyúkáposzta gyógyhatású, de megelő
ző szer is. Gátolja a bél rothadási folyamatait. 
Gyomorfekély esetén étkezés után elfogyasztott 
fél deciliter nyers káposztáié gyógyhatású lehet. 

- Sch -

oV Humor 
— Hogyan tudja betartani a szigorú diétát 

János bácsi? — kérdezi az orvos. 
- Azt hiszem, nagyon jól, főorvos úr! 
- Megmagyarázná? 
— Képzelje, az anyjukom már azt a finom 

füstölt tokaszalonnát is étolajban pirítja meg 
nekem! Beküldte: Balázs Rudolf 

HOL - M I - MENNYI? 
Kenyér Tej Tejföl Kr.cukor Trappista S.comb S.zsír Párizsi Tojás 

Nagy ABC 34,— 34,— 31,— 65,— 370,— 400 — 60,— 190,— 7,50 
Korona 34,— 34,— 32,— 59 — 370,— 400,— 56,— 190 — 7,50 
Kodály ABC 35,60 33,20 31,40 58,30 339 — 417,— 56,— 210,— 7,50 
Templomi bolt 36,— 33,60 31,40 65.— ' 339 — — 56,— 210,— 7,50 
Széchenyi úti 
diszkont 32,90 31,50 29,30 69,80 345 — — 74,30 200,— 7,00 
DömÖlkJ ABC 35,60 33.20 31,40 65,— 339.— — 56 — 210,— 8,50 
Sági ABC 35,— 33,50 31,— 65,— 362,— 400,— 57,50 200,— 6,60 
Telepi bolt 34,— 32,— 31,— 66,— 360,— 410,— 56,— 200,— 8 — 

Táblázatunk a február l-jei árakat tartalmazza. (vl) 

* * 

Akar On sikeres lenni? 
Amikor valakivel beszélsz, sohase azzal 

kezdd, amiben eltér a véleményetek. Kezdd 
azzal, hogy kiemeled - és hangsúlyozod -
azokat a dolgokat, amikben megegyeztek. 
Mutass rá, ha lehet, hogy mindketten ugyan
azt akarjátok, és az egyetlen különbség köz
tetek a módszerben van, nem a célban. Szók
ratész kidolgozta az emberi gondolkodás új 
módszerét, amely azon alapult, hogy olyan kér
déseket tett fel, amelyekre ellenfeleinek igen
lően kellett válaszolniuk, Alkalmazd ezt a mód
szert, és jusson eszedbe a kínaiak bölcs köz
mondása: „Aki könnyen lépdel, messzire jut!" 

* 
La Rochefoucald, a híres francia gondol

kodó mondta: „Ha ellenségeket akarsz, tégy 
tűi a barátaidon; ha azonban barátokat akarsz, 
engedd, hogy a barátaid túltegyenek rajtad." 
Ha így történik, ez fontossági érzést kölcsö
nöz nekik, ha azonban mi látszunk különb
nek, ez kisebbrendűségi érzést, irigységet és 
féltékenységet kelt bennük. Szerénynek kel
lene lennünk, mert sem én nem számítok so
kat, sem az olvalsó, mindketten elmúlunk és 
- száz év sem telik bele - tökéletesen fe
ledésbe merülünk. Az élet túl rövid ahhoz, 
hogy másokat saját kicsike sikereink fitog-
tatásával untassunk. Hallgatni arany: beszél
jen a partnered! 

Nem hiszel-e jobban azokban az eszmék
ben, amelyeket te fedezel fel a magad szá
mára, mint azokban, amelyeket ezüsttálcán 
nyújtanak át neked? Senki sem szereti, ha 
megvásároltatnak vagy megetetnek vele bár
mit is. Jobban szeretjük azt érezni, hogy saját 

jószántunkból vásárolunk és saját elhatáro
zásunkból cselekszünk. Lao-ce, a kínai bölcs 
így fogalmazott: „A folyók és a tengerek 
azért nyerik el száz és száz hegyi patak hó
dolatát, mert mélyebben fekszenek, mint 
emezek, tehát uralkodni tudnak a hegyi pa
takok felett. így a bölcs is, aki az emberek 
fölött akar állni, alájuk helyezi magát, ha 
előttük akar járni, mögéjük áll. Ilyen módon, 
bár felettük van a helye, nem érzik a súlyát, 
és bár előbbre való náluk, létét nem érzik 
sérelemnek." Vésd emlékezetedbe: a dicső
ség mindig a másiké...! 

Gondolj arra, hogy a partnerednek esetleg 
egyáltalán nincs igaza, de Ő nem ezt hiszi. 
Ne szidd tehát, hiszen ezt minden ostoba 
megteheti. Inkább próbáld megérteni. Csak 
bölcs, türelmes, kivételes ember képes rá. 
Állj meg egy percre és hasonlítsd össze a 
saját dolgaid iránti eleven érdeklődésedet az
zal az enyhe unalommal, amelyet másokéi 
iránt érzel. De mindenki így van vele! Ha 
tudomásul veszed, akkor megszerezted azt az 
egyetlen szilárd alapot, amely bármiféle fog
lalkozásra képesít: akkor tudsz az emberekkel 
ügyesen bánni, ha rokonszenvvel kezeled 
mások szempontjait. A harwardi kereskedel
mi iskola igazgatója mondta: „Inkább sétál
nék két óra hosszat fel s alá valakinek az 
irodája előtt, akivel megbeszélésem van, 
minthogy úgy lépjek be hozzá, hogy nem tu
dom pontosan, mit fogok mondani és - ér
dekeit és céljait ismerve - ő mit válaszol." 
A dolgokat főként a másik szempontjából 
nézd! N. T. 
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J^önyvtári önyvszemle 
G E E S I N G , Hermann: Életerő -
életstílus: Immuntréning 

Nemcsak izomzatunk, immunrendsze
rünk is fejleszthető - csak edzés kérdése 
az egész! Ha időben elkezdjük tudatosan 
erősíteni testünk védelmi rendszerét, nem
csak a már meglévő bajainktól szabadul

hatunk meg, hanem ellenállóbbak leszünk 
a ránk leselkedő veszélyekkel, makacs, el
húzódó betegségekkel, korral járó nyava
lyákkal szemben. 

A receptet dr. Hermann Geesing, a híres 
német Schwarzwald Szanatórium főorvosa 
dolgozta ki, s elsőként ő alkalmazta rend
kívül jó eredménnyel. 

Könyvében mindenki számára érthetően 
írja le, mitől betegszünk meg, hogyan gyó
gyulhatunk meg, s ami talán még fonto-
sabb: miként lehetnénk igazán egész
ségesek. 

Ajándékruhák 
Pagnaccóból 

Pagnacco város énekkara minden 
évben ruhákat és adományokat gyűjt 
a Vöröskereszt részére. Az elmúlt év
ben úgy döntöttek, hogy ezeket az ado
mányokat a celldömölki Gáyer Gyula 
Altalános Iskola eltérő tantervű (kise
gítő) tagozatának ajánlják fel, amit a 
gyerekek már meg is kaptak. 



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

HIRDESSEN AZ UJ KEMENESALJÁBAN/ 
Hirdetéseit feladhatja a következő címre: 

PANNONPRESS KFT. SZOMBATHELY, PF.: 293. 9701. 

Azt hiszem, méltán számit január egyik legnagyobb „eseményének" k hó 
megjötte, hisz oly régen örülhettünk neki. Ne restelljük bevallani, felnőttként 
is szeretünk járkálni * hóesésben, hógolyózni, szánkózni, egy kicsit másnak 
lenni. Hagyjuk most egy kicsit eldlopóznl gyermekkorunk csengó, szánkós 
álmait, és ne bánjuk, ha piros lesz az arcunk és az orrunk, és tán a száguldástói 
kicsordul a könnyünk is... Kép és szöveg: -r-

OPTIK! 
• SZTK-vény b e v á l t á s a 
• Gyors szem üvegkészítés és -javítás 
• Kon tak t lencse-ápo ló szerek, tokok , szemüvegtör lők , 

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. 

RAMARA 
FARMERSZAKÜZLET 
CELLDÖMÖLK, Sági út 12/A (Patyolat mellett) 
A kinálatunkból: farmernadrágok, ingek, férfi-

alsó, zokni, harisnya, bolyhos 
gyermek- és felnöttpulóverek 
10 színben, pólók 24 féle szín
ben, kómosott garbók 6 szín
ben, dzsekik nagy választék
ban, kedvezó áron kaphatók. 

IDEA Diszkont 
Celldömölkön, a Baross úti 
Elektro Shopban. 

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

AKCIÓINKAT ÉS NAPI ÁRAINKAT KÍSÉRJE F I G Y E L E M M E L 
A MEGYEI NAPILAPBAN! 

M O L N Á R - M O L N Á R BOSCH szerviz 
Autójavító, Gépjármű- és 
Alkatrész-kereskedelmi Kft. 
9500 CELLDÖMÖLK, Tompa Mihály u. 5/A. Telefon: 250 

- A B O S C H cég által gyártot t teljes termékválasztékot forgalmazzuk, raktárról 
vagy megrendelésre , viszonteladóknak is. (Dízelüzemű gépkocsikhoz is.) 
Külön ajánlatunk: SR t ípusú gondozásmentes akkumulátorok 2 év garanciával. 

- Rendelkezésre áll a C A S T R O L kenőolajok teljes választéka. 
- Megrendelés alapján forgalmazunk nyugati gépkocsikhoz a légszűrőtől az ékszíjon át 

a M O N R O E lengéscsillapítóig szinte mindent. 

VÁLLALJUK 
- a benzinüzemű, katalizátor nélküli gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatát, 
- minden nyugati t ípusú személygépkocsi diagnosztikai vizsgálatát, beállítását, javítását, 
- elektromos riasztók, rádiók beszerelését (hozott anyagból is). 

Rövid határidővel, 
jó minőséggel dolgozunk. 
Várjuk Kedves Ügyfeleinket! 
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í <0> SPORT <$• eredmények - események <0> SPORT -$> 

Terematlétika 
Január 30-án rendezték meg a sportcsar

nokban az 1993. évi fedettpályás általános 
iskolai atlétikai terembajnokságot. Eredmé
nyek: 

Lányok - JJ. korcsoport 
30 m-es rajtverseny: 1. Kiss Lilla (C. 

Gayer) 5,5 mp., 2. Balogh Bibiáne (C. Gayer) 
5,5 mp., 3. Kiss Krisztina (C. Berzsenyi). Ta
gozatos: 1. Kiss Andrea (C. Eötvös) 5,2 mp. 
6 körös futás: 1. Balogh Bibiáne 2:05,7, 2. 
Bertha Emőke (C Eötvös) 2:07,5, 3. Töm-
böly Tímea (C. Eötvös) 2:10,8. Tagozatos: 
1. Somogyi Beáta (C. Eötvös) 2:09,5. Ötös
ugrás: 1. Kiss Lilla 9,82 m, 2. Fábián Melinda 
(C. Gayer) 9,40 m, 3. Kiss Katalin (C. Ber
zsenyi) 9,40 m. Tagozatos: 1. Ölbei Lívia 
(C. Eötvös) 8,54 m. Magasugrás: 1. Finta Ka
talin (C. Gayer) 115 cm, 2. Dezső Rita (C. 
Gayer) 110 cm, 3. Somogyi Henriette (C. 
Gayer) 105 cm. Tagozatos: 1. Kiss Andrea 
110 cm. Súlylökés: 1. Finta Klaudia (C. 
Gayer) 8,76 m, 2. Fábián Melinda 8,66 m, 
3. Kiss Katalin 8,40 m. Tagozatos: 1. Márton 
Linda (C. Eötvös) 7,08 m. 

Lányok - ü l . korcsoport 
30 m-es rajtverseny: 1. Mészárics Anikó 

(C. Berzsenyi) 5,1 mp., 2. Czékman Ddikó 
(C. Berzsenyi) 5,2 mp., 3. Bindics Katalin 

(C. Gayer) 5,2 mp. Tagozatos: 1. Takács Ka
talin (C. Eötvös) 5,3 mp. 6 körös futás: 1. 
Bindics Katalin (C. Gayer) 2:01,5, 2. Pethő 
Gabriella (C. Eötvös) 2:13,0, 3. Czékman I l 
dikó 2:14,2. Tagozatos: 1. Geiger Szilvia (C. 
Eötvös) 1:41,9. ötösugrás: 1. Kovács Beatrix 
(C. Berzsenyi) 10,75 m, 2. Mészárics Anikó 
10,73 m, 3. Czékman Ildikó 10,58 m. Tago
zatos: 1. Nagy Márta (C. Eötvös) 10,93 m. 
Magasugrás: 1. Bödör Veronika (C. Berzse
nyi) 125 cm, 2. Czékman Ildikó 125 cm, 3. 
Kovács Beatrix 120 cm. Súlylökés: 1. Jóna 
Georgia (C. Eötvös) 8,26 m, 2. Lada Éva (C. 
Berzsenyi) 7,82 m, 3. Mészárics Anikó 7,72 
m. Tagozatos: Nagy Márta 7,70 m. 

Fiúk - II . korcsoport 
30 m-es rajtverseny: 1. Farkis Roland (C. 

Berzsenyi) 4,8 mp., 2. Böröcz Zoltán (Ke
nyéri) 5,1 mp., 3. Jankó Péter (C. Gayer) 5,2 
mp. Tagozatos: 1. Gulyás Balázs (C. Eötvös) 
4,8 mp. 6 körös futás: 1. Sebestyén János 
(C. Berzsenyi) 1:58,5, 2. Farkis Roland 
2:01,8, 3. Csói Gábor (C. Berzsenyi) 2:03,8. 
Tagozatos: 1. Gulyás Balázs (C. Eötvös) 
1:44,1. Ötösugrás: 1. Farkis Roland 10,85 m, 
2. Németh András (Kenyéri) 9,44 m, 3. 
Hencz János (C. Eötvös) 8,80 m. Tagozatos: 
1. Tóth Milán (C. Eötvös) 9,87 m. Magas
ugrás: 1. Simon Zoltán (C. Gayer) 115 cm. 
2. Boráczi Zsolt (C. Gayer) 110 cm. Tago-

Március 27., szombat 17.00: 
Április 3., szombat 17.00: 
Április 10., szombat 17.00: 
Április 11., vasárnap 15.00: 
Április 14., szerda 19.30: 
Április 25., vasárnap 15.00: 
Május 1., szombat 17.00: 
Május 8., szombat 18.00: 
Május 29., szombat 17.00: 
Május 31., hétfő 11.30: 
Június 5., szombat 17.00: 
Június 13., vasárnap 11.30: 

SORSOLÁS 
Kézilabda NB II 

CVMSE-CELLKOLOR-Mecseknádasd 
CVMSE-CELLKOLOR-Segesd 
Szentgotthárd-CVMSE-CELLKOLOR 
Vonyarcvashegy-CVMSE-CELLKOLOR 
CVMSE-CELLKOLOR-Zalaszentgrót 
PEAC-CVMSE-CELLKOLOR 
CVMSE-CELLKOLOR-Szekszárd 
Simon tomya-CVMSE-CELLKOLOR 
CVMSE-CELLKOLOR-Csurgó 
Balatonfüred-CVMSE-CELLKOLOR 
CVMSE-CELLKOLOR-Kaposvár 
Sz. Tanárképző-CVMSE-CELLKOLOR 

Asztalitenisz 
Hazai pályán sem sikerült a listavezető 

Hévízt megállítani. A vendégcsapat to
vábbra is veretlenül vezeti az NB III-as 
listát. A jobb erőkből álló Hévíz megérde
melten vitte el a két pontot Cellből. Igaz, 
ehhez a meglepően gyengén játszó Botfa 
is hozzájárult. Ha tudta volna magát hozni, 
akkor egy pontot szerezhettek volna a ha
zaiak. 

Eredmény: CVMSE-Hévíz 7:11. Győz
tesek: Tarr S. (3), Máthé (2), Botfa és a 
Tarr S.-Botfa páros. 

Január 30-án rendezték meg az általános 
iskolák asztalitenisz alapfokú bajnokságát 
Celldömölkön. 

Eredmények: Lányok - I I . korcsoport: 
1. Borsodi Krisztina, 2. Agárdi Renáta, 3. 
Bödör Anita. Mind a három versenyző a 
C. Berzsenyi tanulója. 

Lányok - I I I . korcsoport: 1. Hanzsér 
Barbara, 2. Horváth Anikó, 3. Boros Haj
nalka. Szintén mind a három versenyző a 
C. Berzsenyi tanulója. Testnevelő tanárjuk: 
Tinger Vendelné. 

Fiúk - I I . korcsoport: 1. Mesterházy 
Adrián (C. Eötvös), 2. Monostori Ákos (C. 
Eötvös), 3. Kasza Sándor (C. Gayer) és 
Baráth Tamás (C. Gayer). 

Fiúk - I I I . korcsoport: 1. Nyári Róbert 
(C. Berzsenyi), 2. Garai Ádám (C. Eötvös), 
3. Horváth Dániel (C. Berzsenyi) és Simon 
Zsolt (Ostffyasszonyfa). 

zatos: 1. Nagy Zoltán (C. Eötvös) 105 cm. 
Súlylökés: 1. Farkis Roland 10,76 m, 2. Bö
röcz Zoltán 9,07 m, 3. Horváth Zoltán (C. 
Eötvös) 8,48 m. 

Fiúk - III . korcsoport 
30 m-es rajtverseny: 1. Németh Szabolcs 

(C. Gayer) 4,8 mp., 2. Csói András (C. Ber
zsenyi) 4,9 mp., 3. Szabó Csongor (C. Gayer) 
5,0 mp. Tagozatos: 1. Joó Balázs (C. Eötvös) 
4,6 mp. 6 körös futás: 1. Németh Szabolcs 
(C. Gayer) 1:44,5, 2. Somogyi Ferenc (C. 
Berzsenyi) 1:48,2, 3. Szabó Csongor 1:49,3. 
Tagozatos: 1. Döbrönte Csongor (C. Eötvös) 
1:41,9. Ötösugrás: 1. Gerencsér Roland (C. 
Gayer) 12,45 m, 2. Németh Szabolcs 11,72 
m, 3. Somogyi Ferenc 11,35 m. Tagozatos: 
I . Nagy Zsolt (C. Eötvös) 12,20 m. Magas
ugrás: 1. Németh Szabolcs 145 cm, 2. Szabó 
Csongor 140 cm, 3. Gerencsér Roland 135 
cm. Súlylökés: 1. Gerencsér Roland 11,18 
m, 2. Sebestyén Ferenc (C. Berzsenyi) 10,24 
m, 3. Kókai Gábor (C. Berzsenyi) 9,94 m. 
Tagozatos: 1. Németh Tibor (C. Eötvös) 
I I , 90 m. 

I 

Sportról röviden 
- Újszerű kezdeményezés az Eötvös DSE-nél. 

Február 5—10. között 40 fős fiú-leány vegyes csapat 
Csehországban, Jeszenyikben síláborozáson vett 
részt Kazári József, Síile Nándor és Molnár János 
testnevelő tanárok vezetésével. Az iskola és a DSE 
rendszeressé kívánja tenni a sítáborozást. 

- Május 27-én és 28-án kézilabdatorna a sport
csarnokban. 27-én az általános iskolák, rm'g 28-án 
a felnőttek lépnek a közönség elé. Az általános 
iskolai tornán Győr, Veszprém és Tata a résztvevő. 
A felnőttek tornáján öt csapat részvételével tíz mér
kőzésre kerül majd sor. Három NB l-es ifjúsági 
(Dunaújváros, Győr, Veszprém), valamint a Ta
nárképző és a CVMSE CELLKOLOR NB H-es 
csapatainak bemutatkozásával. 

- A 410. Sz. Szakmunkásképző DSK fiú kézi
labdázói a Vas megyei Savaria Kupán 3. helye
zettek lettek. A CVMSE felnőtt férfi csapata az 
idén nem indul el a Savaria Kupán, csak a nők 
voltak ott. Az NB Il-es férfi csapat január 26-tól 
heti három edzéssel készül a bajnoki rajtra. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: 

Celldömölk, Szentháromság tér 1. 
Megjelent a PANNONPRESS KFT. 

(9701 Szombathely, Pf.: 293, 
telefon: 94/13-586) gondozásában. 

Szövegszerkesztés: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető. PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

Szignatúra Kft., Szombathely. 
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. 

ISSN 0865-1175 


