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v a Felelősen 
a haza jövőjéért 

Megrendülten hallgattam a kö
zelmúltban a 90 esztendős, közel 
fél évszázaddal ezelőtt meghatáro
zó szerepet játszó államférfi szava
it a parlamentből, amikor féltő sze
retetből fakadó, szívet indító sza
vakkal intette, figyelmeztette, kérte 
a képviselőket a „szent haza." javá
ra és jövőjének érdekében való fe
lelős, építő, minden egyéb érdeket 
félretévő munkára és szolgálatra. 
Sajnos ez a fogalom manapság ki
esett, eltűnt a magyar sajtó, rádió, 
televízió, mind az országgyűlési 
felszólalások szóhasználatából. 
Minden más: alkotmány, jogálla
miság, nép, nemzet, nemzetiség an
nál sűrűbben hangzik! Mert kifo
gyott a telkekből, a szívekből s az 
értelmekből a történelem tanúságá
nak ereje. 

Azokban, akik 1848149 dicsőséges napjait előkészítették és március 
15-én elindították, a szent haza szabadságáért, a benne élők egyenlő
ségéért és testvéri együttéléséért való szolgálat tüze lobogott. Nekik 
úgy volt szent a haza, hogy abban a szabad hazában kiegyensúlyozott 
szabadságban, egyenlő jogokat élvezve, egymást testvérként megbe
csülve éljen, alkosson, munkálkodjék együtt minden rendű és rangú 
népesség. Volt történelmi tudatuk és öntudatuk. Volt hitük és erkölcsi 
tartásuk} A példa Széchenyi, aki így imádkozik: „Töltsd el szívemet 
angyaltiszta szerelettel embertársaim, hazám, földleim iránti Engedj 
a jövőbe pillantani, hogy elválasszam a jó magot a rossztól." Milyen 
jó lenne, ha ma így tudnának imádkozni lent és fent, a vezetők és a 
'vezetettek, acsarkodás helyett! 

Mi volt és mi lesz megmaradásunknak biztos záloga? Erre nézve 
kaptam egy üzenetet: „Es eljegyezlek téged magamnak örökre, éspe
dig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. 
Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak és megismered az Urat." 
(Hos.2:18-19.) Az ÚR ígérete megáll! Nádasdy Lajos 

A kétszázezer sorsa 
A lottósorsolást követően 

Kuthy Mártát , a Kemenesal jái 
Művelődési Központ igazgatónő
jét kérdeztem az adományozott 
összeg felhasználásáról. 

- Nagy örömünkre a gyermek
es a nyugdíjas klubot be tudjuk 
újra rendezni, hiszen 20 éve a 
meglévő bútorokat használjuk, s 
bizony eléggé elkoptak. 

- Mi re lesz elég ez az ösz -
s/.eg? 

- Az alapberendezésre min
denképpen, a kiegészítőket pedig 

majd próbáljuk m i , saját erőből 
megspórolva, más forrásból meg
venni. 

-Körü lbe lü l mikor láthatjuk az 
új berendezést? 

- Kikötés az, hogy a pénz fel
használásáról egy hét múlva a te
levízió már hírt tudjon adni. Én 
azt hiszem, két héten belül telje
sen készen lesznek a termek. Re
méljük, hogy a gyerekek, a nyug
díjasok és mindenki, aki igénybe 
veszi, ugyanúgy örül neki majd, 
mint mi . 

Hatoslottó-sorsolás w 

Celldömölkön 
Nem mindennapi e s e m é n y 

színhelye volt a múlt héten kis 
városunk. A Szerencsejáték Rt. 
Celldömölkön rendezte meg a „6 
a 45-ből" lottó március nyolcadi-

haladó közönség gyűlt össze hét
főn délután. 

A program öt órakor kezdő
dött. A nézőtér pillanatok alatt 
zsúfolásig megtelt. Akinek nem 

kai számsorsolását. A neves ese
ményre - amely a Kemenesaljái 
Művelődési Központban zajlott -
az rt. ingyenes meghívókat bo
csátott k i . Hogy erre miért volt 
szükség, az rejtély maradt, mert 
senki nem kérte a papírt a belé
pőktől. Ennek az lett a következ
ménye, hogy a színházterem be
fogadóképességét jócskán meg

jutott ülőhely, az a fal mellett, a 
lépcsőnél állt meg. Moccanásnyi 
hely sem maradt. Többen haza is 
mentek, mivel öt óra előtt pár 
perccel már képtelenség volt be
jutni a terembe. Még soha egyet
len házbéli program nem vonzott 
ennyi embert. 

A 19 óráig tartó gálaműsort 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Ebek harmincadja 
T ö b b e n kifogásolják a cel ldömölki m á s o d i k v i l ágháborús 

emlékműve l kapcsolatban, m i é r t helyezték olyan alacsonyra 
az á ldozatok nevét t a r t a l m a z ó t á b l á k a t , ugyanis g o n d o í jelent 
azokat elolvasni. Hogy miér t ezt a megoldást választot ta a 
tervező, o t u d n á megmondani. Ha csak az elolvasás nehézsége 
lenne p r o b l é m a , t a l án szóvá sem teszem a dolgot. Á m most 
ú j abb f e j l e m é n y e k r ő l " é r tesü l tem, így mós t m á r muszá j tol
lat ragadni. Köz i smer t , bogy Cel ldömölkön sok k u t y á t nevelőd 
szerető és megfelelő m ó d o n t a r t ó po lgá r lakik- Sajnos ennek 
az el lenkezője Is Igaz, sok az u t c á k o n k ó b o r l ó kutya. Ezek a 
k u t y á k pedig nem vá loga tnak . Az eml í te t t név t áb l ák magas
sága é p p e n megfelel ezeknek az oktalan á l l a toknak , hogy ott 
végezzék el a dolgukat. Azér t ez mégis t ű rhe t e t l en . 

Lehet, hogy az illetékesek m á r gondolkodnak a megoldáson? 
K.Gy. 
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Tudósítás a képviselő-testületi ülésekről 
Celldömölk képviselő-testületének február 

9-én megtartott ülésén az önkormányzati va
gyon témakörét érintették a napirendi pontok. 
Először a vagyongazdálkodás (kezelés, meg
terhelés, elidegem'tés) szabályairól szóló ren
deletet fogadták el. A vagyon tételes felsoro
lása után részletes rendelkezések találhatók a 
jogszabályban a vagyonhasznosítás pályázati 
eljárásáról. Ezt követően az önkormányzati 
lakások értékesítésének szabályairól döntöt
tek a képviselők. Jelenleg Celldömölkön 8 
házingatlant (21 lakást) minősítettek eladha-
tónak, az el nem adható 65 ingatlanra vetített 
összesen 624 lakással szemben. 

A testület új abb ülésére február 24-én került 
sor, amelynek elsőrésze az 1993. évi pénzügyi 
terv közmeghallgatása volt. A már többször 
megtárgyalt koncepcióban kisebb változások 
történtek: közülük talán az egyik legfonto
sabb, hogy céltámogatásra fogadták el az al
sósági iskola tornatermének építését, valamint 
a Gayer és Eötvös iskolák által használt tech
nika tantermek felújítását. A javaslat anyagi 

Fogadóórák 
a Polgármesteri 

Hivatalban 
Márc ius 18-án 

V A R G A L Á S Z L Ó CSABA 
alpolgármester 
du. 1/2 4-től 1/2 5-ig Celldömölkön, 
1/2 5-től 1/2 6-ig Alsóságon, 

má rc iu s 25-én 
M A K K O S I S T V Á N 
polgármester 
de. 9-11 óráig, 

ápri l is 8-án 
B A R A N Y A I ATTBLÁNÉ dr . 
jegyző 
de. 9-től 11 óráig 
fogadóórát tart. 

ÁFÉSZ részközgyűlés 
A Celldömölk és Vidéke ÁFÉSZ Igazga

tóságaértesíti szövetkezetének tagjait, hogy 
a RÉSZKÖZGYŰLÉST az alábbi helyen és 
időpontban tartja: 

CELLDÖMÖLK városhoz tartozó tagok
nak: 1993.március 26-án (pénteken) lSórakor, 
helye: volt pártszékház (Széchenyi u. 16.). 

CELLDÖMÖLK Alsóság városrészhez 
tartozó tagoknak: 1993. március 25-én (csü
törtök) 18.30 órakor, helye: általános iskola. 

Kérjük tisztelt Tagjainkat, hogy rendez
vényünkön minél nagyobb számban jelen
jenek meg. 

Amennyiben a részközgyűlés a meghir
detett időpontban nem határozatképes, 
ugyanazon a helyen, ugyanazon napirendi 
pontokkal 1 órával később arészközgyűlést 
megtartjuk. IGAZGATÓSÁG 

fedezetét a szennyvíztisztítómű előkészülete
inek előreláthatólag a tervezettnél lassabb üte
mű" megvalósítása biztosítja. 

Süle Ferenc a helyi kulturális rendezvé
nyek 800 ezer forintos támogatási keretét ke
vésnek tartotta, mert a színvonalas tevékeny
séghez ennek legalább kétszeresére lenne 
szükség. Portschy T a m á s szerint alig hihető, 
hogy a működési és fenntartási költségeken túl 
egyetlen centit se lehessen előbbre lépni a 
város arculatának alakításában. A Polgármes
teri Hivatal gazdálkodási szerepének erősíté
sét szorgalmazta, s utalt arra, hogy csupán 
„névleges részvények" vannak a város tulaj
donában. Hozzászólásában Á b r a h á m Ferenc 
megemlí tet te , hogy a jelenlegi tulajdonosi 
szerep sem érvényesül, mert a rendszerjelle
géből adódóan a bevételek szétforgácsolód
nak. Makkos I s tván csak annyit jegyzett meg, 
hogy 1992-ben egyetlen telket is milyen nehéz 
volt értékesíteni... 

A polgármester ezután áttért a telefonfej
lesztés kérdésére. A Műszertechnika Rt. 9,9 

millió forint értékű részvényeit 11,9 millió 
forintért eladja. Egy eddig ismeretlen ameri
kai cég (amelynek a magyar HTCC a leány
vállalata) meg fogja vásárolni a szabad rész
vényeket. A gyors technikai lebonyolítás ér
dekében a celli és a sárvári önkormányzat 
vállalta a szervezést, s így a R Á B A C O M Rt. 
fennmaradhat. Varga Lász ló Csaba aggodal
mait hangoztatta az átalakulással kapcsolat
ban. Szerinte a szolgáltatási jog akulcskérdés, 
amely jelenleg a M A T Á V kizárólagos joga, és 
a vállalat privatizációja még nem fejeződött 
be. Figyelmeztetett arra, hogy a környéken 
lévő viszonylag kevés gazdálkodóegység m i 
att nagyon hosszú a megtérülési idő, és a szük
séges befektetést csak egy nagyon tőkeerős 
cég lesz képes biztosítani. 

Az ülés végén Makkos István bejelentette a 
MATAV-tól kapott információkra hivatkoz
va, hogy a közeljövőben új, nyilvános telefon
fülkét állítanak fel Celldömölkön. 

Németh Tibor 

Nádasdy Lajos nyolcvanéves 
A szerkesztőbizottságnak Lajos bácsi. 

Az olvasóknak az az ember, aki lelkiekben 
ráhangol minket egy-egy ünnepre, s ilyen
kor szinte kinyilatkoztatás minden szava. 
Helytörténeti írásaiból az óriási és alapos 
tudás, s a szűkebb pátrián keresztül a haza 
szeretete világlik k i . Mértéket adó ember, 
mert súlya van annak, amit mond és leír. 
Egyfajta kétlakisággal élte életét, elosztva 
magát Pápa és Celldömölk között. Mind
annyian büszkék vagyunk rá, és örülünk, 
hogy kortársai lehetünk, s gondolatait meg
osztja velünk. 

Őszinte szívvel kívánunk nagyon boldog 
születésnapot, hosszú évekig tartó alkotó
munkát, és hozzá j ó egészséget! 

RL 

Színházi varázs a református templomban 
Tavaszba hajló téli délutánon elsétáltam a re

formátus templomhoz, mert kissé bizonytalan 
információim voltak az előadókat és az időpon
tot illetően is, hogy talán Sütő András író szemé
lyesen itt lesz és Bánffy György szúiművészt is 
láthatom 1993. február 20-án Celldömölkön. Té
továzva léptem a templom ajtaja elé, megláttam 
a plakátot és ebben a pillanatban érkezett oda a 
református lelkész is, aki megerősített abban, 
hogy itt és most Sütő András írásaiból Bánffy 
György előadói estjét hallhatom. A kicsi temp
lom megtelt érdeklődőkkel és csendes várako
zással. Családias volt a hangulat, a legtöbbünk 
által csak a képernyőről ismert művész szorgos
kodott a magnetofon körül felesége segédletével. 

Szentpály Juhász Imre köszöntő szavai után a 
vendég és közönsége elénekelte a reformátusok 
legszebb és legismertebb zsoltárait. A pillanat 

ünnepélyessé vál t Hallottuk Bánffy Györgyöt és 
láttuk Sütő András világát. Ahogy Sütő András 
a Toldiban „nyelvünk erdŐzúgását" hallgatta, 
úgy hallgattuk a művészt, aki a havasok zúgását 
idézte fel akemenesaljai szelíd dombokat ismerő 
szemeink elé. Részletek hangzottak el az író 
„naplójegyzeteiből", az Anyám könnyű álmot 
ígér lírai szociográfiai regényből. A Sütő család 
és környezete krónikája után nem történelmi ada
tokból, hanem a képes beszéd megjelenítő erejé
ből, a Nagyenyedi fügevirág című esszéből az 
erdélyi magyarság történetét ismerhettük meg. 
Ezek az írások vallomások a magyar nyelvről, 
annak megtartó erejéről, a megmaradás titkairól, 
lehetőségeiről. 

Nem csalódtam, Bánffy György előadásának 
köszönhetően ezen a délutánon itt volt köztünk 
Sütő András. H . C. 



Araiiylakodalom az idősek klubjában 
Február 3-án aranylakodalmat tartottak az idő

sek klubjában, ahol Szabados József és felesége 
megismételte a fél évszázaddal ezelőtt tett kötést 
cs esküdött örök hűséget egymásnak. Rövid be
szélgetésünk során meglepődtem, hogy milyen 
fiatalosak (tíz évet mindketten letagadhatnának 
a 74, illetve 72 évből), s nagyon megdöbbentett 
cs tisztelettel töltött el az a bölcsesség, mellyel 
az elteli időmegajándékozta őket. Az eltelt ötven 
évről egybehangzóan mondták, hogy rövid volt, 
első esküvőjük mintha tegnap lett volna. Mikor 
esetleges összezördülésekről kérdeztem, Jóska 
bácsi elmondta, hogy nincs olyan család, ahol a 
tányér össze ne koccanna, de Irénke néni kiegé
szíti, hogy komolyabb veszekedésük soha nem 

volt, mindig meg voltak elégedve egymással. A 
jövőtől már csak egy kis egészséget kémek, mert 
úgy érzik, mindenük megvan, s a családot fiuk 
és két unokájuk teszi teljessé. 

Elmenőben is, és azóta is sokszor jár eszem
ben a két idős, boldog ember, s a titkon töröm a 
fejemet, hogyan lehet így, ilyennek megmaradni. 
Mindig Jóska bácsi szavaihoz érek k i a töpren-
kedés zsákutcájából. „Dolgozni, mozogni kell. 
Hetven évig nem szabad egy embernek elfáradni, 
sőt, eleget dolgozni egy emberéletben nem le
het." Talán ez a titok. 

Nagyon sok boldogságot kívánunk az újság 
szerkesztői és olvasói nevében! 

RL 
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Lakásépítési 
elképzelések 

Városunk képviselő-testülete több íz
ben foglalkozott a jelenlegi lakáshely
zettel, mely egyál talán nem nevezhető 
j ó n a k . Legnagyobb gondot t e r m é 
szetcsen a fiataloknak jelent a lakáshoz 
j u t á s , akik vagy már gyermekkel, vagy 
pedig még gyermek nélkül p r ó b á l n a k 
sa j á t o t thont teremteni maguknak . 
Egyre inkább csökken a szülői segítség, 
és így sokan p r ó b á l k o z n a k szociál is 
bér lakáshoz j u t n i . Sajnos ez a megoldás 
teljesen bizonytalan, hiszen az önkor 
mányza t ü re s lakásokkal m á r nem ren
delkezik , a v á r a k o z á s i i dő m i n d i g 
hosszabb lesz, mert csak az esetleges 
üresedésekkel csökkenhet a listán lévők 
száma. Az önkormányza t anyagi hely
zete nem teszi lehetővé ú jabb bé r l aká 
sok építését, ezért megoldást csak a sa
já te rős építkezés jelenthet. 

A képviselő-testület és a Polgármesteri 
Hivatal szakembcrl egyaránt azon a véle
ményen vannak, hogy az Önkormányzat
nak kezdeményezni és szervezni kell min
den olyan lakásépítési akciót, amelyek a 
gondok enyhítését teszik lehetővé. A je
lenleg érvényben lévő, az OTP-tÖl kapha
tó szociálpolitikai kedvezmények és tá
mogatott k a m a t ú hitelek segítségével 
esetleg elérhetővé válik lakás megépítése. 

Az egyik megoldás szerint kisebb alap
területű, szerényebb kivitelű, a k á r csak 
szer kezetkész lakások épülhetnének fia
taloknak, másik megoldás lehetne na
gyobb és igényesebb lakások építése, me
lyet m á r komolyabb egzisztenciával és 
már lakással rendelkezők vásárolhatná
nak meg, kiknek előző lakásához valószí
nűleg alacsonyabb áron és esetleg kedvez
ményt igénybe véve szerényebb jövedel
műek is hozzájuthatnának. 

Az önkormányzati lakásépítési támoga
tás mértéke jelenleg 200 ezer forint, mely 
kamatmentes hitel. Bővebb felvilágosítást a 
Polgármesteri Hivatal lakásügyi előadója 
nyújt. A mielőbbi megvalósíthatóság érde
kében kérjük, hogy komoly szándékaikat 
március 31-ig jelezzék a hivatalnál. 

Tájékoztató a szociális törvény helyi végrehajtásáról 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi I I I . törvény 1993. március 3-án 
hatályba lépett. Ezzel egyidejűleg számos - a szo
ciális igazgatás hatáskörébe tartozó - jogszabály 
hatályon kívül helyezésre került 1993. január 19-
étől megszűnt a tej- és tejtermékutalvány, valamint 
a lakbér megfizetésének támogatása. A 17/1986. 
(KII. 28.)EUM. sz. rendelet, mely azeseü szociális 
segélyről rendelkezett, 1993. február 26-átóI tovább 
nem alkalmazható. Ugyancsak megszűnt a szemét
díj elengedésének lehetősége is, illetve a munkanél
küli ellátásból kikerülő személyek szociális támo
gatása. 

A szociális törvény hatályba lépésétől számított 
6 hónapon belül az önkormányzat rendeletben kö
teles szabályozni a szociális ellátással kapcsolatos 
rendelkezéseket. Addig is a lakosság szociális tá
mogatását biztosítani kell. Ezért Celldömölk város 
önkormányzatának képviselő-testülete 7/1993. (III. 
10.) sz. rendeletével egyes szociális ellátási formák 
átmeneti szabályozásáról döntött. Eszerint átmene
ti szociális segélyezésben lehet részesíteni azt a 18. 
életévet betöltött személyt, akinek megélhetése ve
szélyeztetve van, és anyagi helyzetének javítása 
más módon nem biztosítható. Elsősorban azokat, 
akiknek jövedelme létfenntartásához nem elégsé
ges, illetve alkalmankénti jelentős kiadás következ
tében, vagy egyéb ok miatt anyagi segítségre szo
rulnak. Továbbá átmeneti segélyben részesülhetnek 
azok a családok, amelyek a kiskorú gyermekeik 
részére szükséges ellátást (élelmezés, ruházkodás, 
iskolai felszerelés, napközi térítési díj) időszakosan 
nem képesek biztosítani. 

A kérelmeket a celldömölki és az izsákfai város
részben lakók a Polgármesteri Hivatal közigazgatá
si osztályához, az alsósági városrészbenlakók pedig 
az alsósági kirendeltséghez nyújthatják be. A kére
lemhez mellékelni kell a kérelmező és vele közös 
háztartásban élők jövedelemigazolását 

A fentieken túl 1993. február l-jétől a munkanél
küliekjövedelempótló támogatását igényelheti az 
a munkanélküli ellátásra már nem jogosult munka
nélküli személy, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem amindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 80 százalékát nem éri el. Ez az összeg 
jelenleg 5120 forint, mely egyben a támogatás 
összegével azonos. 

1993. március l-jétől lehetőség nyflt a gyermek
nevelési támogatás igénybevételére is. Támogatás
ban részesülhet az az anya, illetve-külön kormány
rendeletben meghatározott esetekben az azapa-aki 
saját háztartásában 3 vagy annál több kiskorút nevel 
és a legkisebb gyermek a harmadik életévét betöl
tötte, de a nyolcadik életévét még nem haladta meg, 
és a kérelmező családjában az egy-főre jutó jövede
lem nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjmi
nimum háromszorosát, jelenleg 19 200 forintot A 

támogatás összege - a feltételek megléte esetén -
havi 6400 forint 

Ápolási dfjat igényelhet az a személy, aki az 
önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós fel
ügyeletre, gondozásra szoruló beteg hozzátartozót 
ápol, vele közös háztartásban él, és jövedelemmel 
nem rendelkezik. Az ápolási díj összege 18 éven 
aluli személy ápolása esetén jelenleg 6400 forint, 
egyébként ennek 60 százaléka. 

Temetési segélyt adhat az önkormányzat képvi
selő-testülete annak, aki a meghalt személy eltemet
tetéséről gondoskodott, és családjában az egy főre 
jutó jövedelemaz öregségi nyugdíjminimumot nem 
haladja meg. A kérelemhez mellékelni kell a jöve
delemigazolásokon túl a temetés költségeit igazoló 
eredeti számlát 

KÖzgyógy el látási igazolványban részesül ala
nyi jogon az intézeti elhelyezett, állami nevelt kis
korú, a rendszeres szociális segélyben részesülő és 
házastárs, valamint kikorú gyermekei, a pénzellá
tásban részesülő hadigondozott és házastársa, vala
mint gyermekei, a központi szociális segélyben ré
szesülő, valamint házastársa és kiskorú gyermekei, 
a rokkantsági járadékos, az aki I I . , I I . csoportú rok
kantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti 
nyugellátásban, és az aki után szülője magasabb 
összegű családi pótlékban részesül. Kivételes mél
tányosságból annak is megállapítható közgyógyel-
látásra való jogosultság, aki szociális rászorult 

Betegbiztosítási igazolvány állítható ki a szo
ciálisan rászorult személy részére, akinek a család
jában az egy főre jutó jövedelem jelenleg a 6400 
forintot nem éri el. 

A lakásfenntartási támogatás megállapításá
nak feltóteleit a helyi önkormányzat rendeletében 
fogja meghatározni. Különösen indokolt a támoga
tás akkor, ha a lakásfenntartás indokolt költségei 
elérik az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók 
összjövedelmének a 35 százalékát, és az egy főre 
jutó havi jövedelmük az öregségi nyugdíj minden
kori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja 
meg. 

A lakásfenntartási kiadások körében figyelembe 
kell venni a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú 
pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét, a fűtés díját, 
illetve költségeit, a csatornahasználati díjat, a sze
métszállítás költségeit, valamint - e rendeletben 
meghatározott mértókig - a villanyáram, a víz-, a 
gázfogyasztás költségeit Az önkormányzat rende
letében egyéb feltételeket is előírhat 

Cikkünkben közöltek csak tájékoztató jellegűek, 
részletes információval a Polgármesteri Hivatal 
közigazgatási osztályán a szociálpolitikai ügyinté
zők szívesen állnak a lakosság rendelkezésére. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 
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Hatoslottó-sorsolás Celldömölkön 
{Folytatását 1. oldalról) 
Oltványi Tamás vezette. Először 
a helybéli előadók léptek színre: 
az Ádám Jenő Zeneiskola fúvós-
zenekara és a Balbakancs nép
tánccsoport, ő k e t a budapestiek 
színvonalas és változatos műsora 
követ te . Szandi kezdett, majd 
Sütz Ila és Sztankai István kettőse 
került sorra. Végül Maksa Zoltán 
parodista szórakoztatta a nagyér
deműt. Ezután történt az első sor
solás, a hostess kisasszonyok által 
kiosztott sorsjegyek közül húztak 
egyet. A nyertesnek jutott az a 
feladat, hogy a Szerencsejáték Rt. 
által a városnak felajánlott két
százezer forint sorsát eldöntse. A 
pénz felhasználására a polgár
mester úr tett három javaslatot, 
így a Kemenesaljái Művelődési 
Központ gyermek- és nyugdíjas
klubjába berendezési tárgyak vá
sárlására, vagy az alsósági klub
könyvtár nagytermébe berende
zési és technikai eszközök be
szerzésére, illetve az Eötvös Lo
ránd Általános Iskola diáksport 
egyesülete részére sportfelszere

lések vásárlására fordítható az 
összeg. A szerencse Karádi Kata
linnak kedvezett. S míg őt a szín
falak mögött kioktatták majdani 
feladatára, a színpadon folytató
dott a műsor, a nézők soraiban 
pedig egyre fokozódott a hangu
lat. Vastaps fogadta HaumannPé -
tert és rövid műsorát. Hogy ho
gyan vették e lő Soltész Rezsőt a 
könnyűzene süllyesztőjéből, azt 
nem tudni, de tény hogy Ő követ
kezett, és szólt is hangosan az 
ének. A gála e lső részét bŐrcuc-
cos férfiak és hosszú lábú lányok 
divat-showja zárta. 

A k i nem vett még részt é lő tv-
közvetítésen, az bizonyára meg
lepődöt t azon, hogy mennyire 
mesterséges, nem „élő" az élő 
adás. A színpadra felkerült a sor
solási kerék, a számhúzók elfog
lalták helyüket, közben pedig a 
rendező osztogatta az utasításo
kat, elsősorban a nézőknek. Fél 
hét előtt egy perccel a csonka 
Manhattan felállt a mikrofonok 
mögé, aztán pontban félkor ka
mera indul, magnó be, az együttes 

tátog a színpadon, a hangfalakból 
pedig szól a daluk... fél percig. A 
rendező pedig a színpad szélén 
állva integet a közönségnek, hogy 
mikor kell tapsolni. A nagyér
demű pedig tapsol az utasítások
nak megfe le lően . A sorso lás t 
most is Bay Éva vezette, a számo
kat pedig celldömölkiek húzták: 
Kuthy M á r t a , Kuthy Lászlóné , 
Nagy Józsefné , Borsos P é t e r , 
Kocsis Pé te r , Fekete A n d r á s . A 
pótszámot Makkos I s tván pol
gármester húzta. Eldőlt a sorsa a 
kétszázezer forintnak is, amit az 
ifjú hölgy a művelődési központ
nak ítélt. Az összeget a Szeren

csejáték Rt. képviselője adta át a 
polgármesternek, aki köszönetet 
mondott a felajánlásért. Ennyi fért 
az élő adásba. A műsor azonban 
folytatódott néhány ajándéktárgy 
kisorsolásával, majd pedig a Man
hattan együttes fellépésével. 

A műsor végén a hazafelé tar
tók már autóra rakva láthatták a 
nagy antennát, aminek segítségé
vel városunk tíz percre az ország 
közepévé vált, hisz 32 milliót ér a 
telitalálat. És sorsolás ide, tv-adás 
oda, aki látta a műsort, biztosan 
jól érezte magát. Hajnal 

Fotó: Szilvia 

\1S 
Utcai futóverseny 

Celldömölkön hosszú idő után 
először került sor utcai futóver
senyre: egy régi hagyományt, a 
hősök napi futást felelevenítve. A 
május 29-én, szombaton délelőtt 
megrendezendő eseményen az in 
dulók két távon mérhetik össze 
erejüket: férfiak 6, a nők és a 
gyermekek pedig 2 kilométeren. 
A különböző kategóriák mellett 
külön családi, illetve iskolák k ö 
zötti értékelés is szerepel az elő
zetes tervekben. A rendezvénnyel 
kapcsolatban a CELLKOLOR és 

a Pauz Gmk már jelezte, hogy 
anyagilag támogatja a futóver
senyt. Néhány lelkes sportember 
és városi lokálpatrióta kezdemé
nyezését az Eötvös iskola karolta 
fel, és vállalta a szervezési felada
tok Összehangolását. Olvasóinkat 
- köztük a remélhetőleg minél 
több résztvevőt - folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk az újabb fejle
ményekről . Akinek kedve van, 
már most elkezdheti a felkészü
lést... 

N. T. 

43 o 

Hűek lesznek a hóhoz!? 
Az Eötvös DSE február 5-től 

10-ig tartó síoktatást szervezett 
a cseh-lengyel határon fekvő 
Jeszenyikbe. (A közelebb levő 
Szlovákiában jelentősen drá
gább lett volna a túráztatás.) A 
35 gyerek és a 8 kísérő egy volt 
gyermeküdülőben ideális kö
rülmények között kapott elhe
lyezési. Valamennyien megsze
rették az egészséges téli spor
tot, és elsajátították a síelés 
alapelemeit. Nem mellékes az 
sem, hogy az egész társaság 
„épkézláb" ért haza. Gyerme
kenként négyezer forintba ke

rült a szülőknek a költségek fe
dezése. Az előre nem látható 
problémák megoldásában az 
autóbusz vezetője és egyben a 
túra egyik kezdeményezője .Ba
logh Zsolt sokat segített. Az is
kola vezetői szeretnék, ha éven
te rendszeresen sor kerülne az 
oktatásra. Terveik szerint ala
pítványt hoznak létre, amely 
céljának tekinti majd, hogy 
olyan gyerekek is részt vehesse
nek a sítúrán, akiknek a szülei 
nem engedhetik meg maguknak 
ezeket a költségeket. 

- b o r -

A tantestület és a szülők 
igent mondtak 

Február 23-án megkezdődött az igazgatóválasztási procedúra a Ber
zsenyi Lénárd Általános Iskolában, mivel a jelenlegi igazgató, Rosta 
Sándor mandátuma ez év augusztus l-jén lejár. A törvényben előírt 
határidőig egy pályázat - a jelenlegi igazgatóé - érkezett, így ezt tárták 
első fordulóban az iskola dolgozói elé véleményezésre. 

Az ülésen jelen volt Makkos I s tván polgármester és M o l n á r G á b o r 
művelődési szakreferens. 

A pályázat első fejezete az elmúlt 5 év változásait foglalta össze. Az 
oktató-nevelői munka körülményeinek változásaiban a legjelentősebb, 
hogy 1991. szeptember 1-jétŐl az addig három helyen üzemelő iskola 
- a több, mint 30 millió forintért épült új szárny elkészültével, és az 
ésszerű belső átalakítások után - egy helyen, a Sági út 167. alatt 
működhet tovább. A pedagógiai munka színvonalának emelkedésében 
jelentős szerepe volt a szakmai munkaközösségek aktivizálásának, és 
működésük hatékonyabbá tételének. 

A jövőre nézve az objektív feltételek további javításaként új torna
terem megépítésének lehetőségét, további osztálytermek kialakítását, 
új, tágasabb és modernebb könyvtárhelyiség létrehozását, valamint az 
A-épületben új vizesblokk kialakítását tervezi. 

Az oktató-nevelő munkában az ésszerű szaktantermi rendszer meg
valósítása az egyik legjelentősebb elképzelés. A szervezeti változások
nál a Közalkalmazotti Tanács létrehozásának szándéka kíván kieme
lést. Rosta Sándor, mint igazgatójelölt azzal fejezte be a pályázatát, 
hogy megválasztása esetén az általa 5 év alatt lerakott úton kíván 
tovább haladni. A program ismertetésén és a szavazáson - a táppénzen 
lévők kivételével - az iskola valamennyi dolgozója részt vett. 

A szavazás titkos volt, s a résztvevők háromnegyed része igennel 
voksolt. Március 4-én a szülői munkaközösség is tájékoztatást kapott 
a pályázatról. A választmány valamennyi tagja igennel szavazott. 

A továbbiakban a pályázat a művelődési bizottság, az alsósági 
részönkormányzat, majd a városi önkormányzati testület eló kerül. A 
végső szót ez utóbbi testület hivatott kimondani. 

- g y í -
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Kresznerics Ferenc anyanyelvi verseny Celldömölkön 
A celldömölki városi könyvtár 1993. február 

8-án - működése 40. évfordulóján - vette fel 
Kresznerics Ferenc nevét. A XVff l -XLX. század 
fordulóján élt polihisztor sokrétű tevékenységet 
folytatott, leginkább mégis nyelvészeti munkái
val vívott ki elismerést: a Magyar Tudós Társa
ság 1831. február 15-én tiszteletben tagjává vá
lasztotta. A tudós 1812-tól 1832-ig - a ma Cell
dömölkhöz tartozó - Ság plébánosa volt, életé
nek utolsó u'z esztendejében pedig Kemenesalja 
esperese. A méltatlanul elfeledett tudósról tanít
ványa így írt: „Nagyobb önáldozattal, gondo
sabb szorgalommal, csüggedéüenebb fáradság
gal a magyar szavakat, szójárásokat senki sem 
gyűjtötte." Nyelvészeti munkái a későbbi tudo
mányos kutatások forrásanyagát képezték. Köz
mondásgyűjteményét O. Nagy Gábor is eredmé
nyesen használta fel. 

Ezért döntött úgy Celldömölk Város önkor
mányzata, hogy a könyvtárosok javaslatára 
Kresznerics Ferenc nevét viselje az intéz
mény. 

A névadás jóváhagyásával egyidejűleg a vá
rosi könyvtár és a celldömölki Eötvös Loránd 
Általános Iskola magyar szakos munkaközössé
ge Kresznerics Ferenc anyanyelvi versenyt hir
detett Vas megye nyolcadik osztályos tanulói 
számára. Az volt a célunk, hogy a tanulók ismer
jék meg a tudós életét és nyelvészeti munkáit. Az 
anyanyelvi versenyt két fordulóban rendeztük: 
1992. december 3 l- ig pályázatot kellett elkészí
teniük a tanulóknak Kresznerics Ferenc élete és 
munkássága; jelentősége a magyar művelő
déstörténetben címmel. Az ajánló bibliográfia 
segítségével 18 pályázat született. Ezek közül a 
háromtagú bírálóbizottság tizenhétnek a szerző
jét méltónak ítélte arra, hogy meghívja a február 
8-i névadó ünnepségre. Itt dr. Koltai Jenő alsó
sági esperes-plébános, Kresznerics késői utódja 
és életének alapos ismerője, valamint dr. Szath-
mári István nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság alelnöke előadásait 
hallgatták meg. Megtekintették a könyvtárban a 
Kresznerics Ferenc életét és munkásságát bemu
tató dokumentumkiállítást, részt vettek a tudós 
sírjánál tartott koszorúzási ünnepségen. Meghí

vást kaptak a verseny második fordulójára, me
lyet 1993. február25-én, Kresznerics Ferenc szü
letésnapján rendeztünk meg. Az ünnepélyes 
megnyitón dr. Bellérné Horváth Cecília, aKresz-
nerics Ferenc Könyvtár igazgatója köszöntötte 
meleg szavakkal arésztvevőket,majdFüstMilán 
A magyarokhoz című versét Pőcze Lilla, az Eöt
vös Loránd Altalános Iskola kiváló versmondója 
adta elő. így a verseny mottójának is tekinthette 
mindenki a költemény első sorait: „Óh jól v i 
gyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok, 
s azt meg kell védened." 

Nagy Márta, az anyanyelvi verseny I . helyezettje 
veszi át a díjat dr. Guttmann Miklós zsürielnöktöl. 

Az írásbeli feladatokat Kresznerics Ferenc 
nyelvészeti munkáinak alapján állította össze a 
versenybizottság. Kresznerics Magyar Nyelv
könyvének megfelelően először hangtani, szó-
fajtani, mondattam elemzéseket kellett megolda
niuk a tanulóknak, majd közmondásokat, szólá
sokat, szóláshasonlatokat, illetve a tudós által 
gyűjtött szavakat,, jiépünk nyelvi mélységeinek 
paraszti kincseit" magyarázták, értelmezték a 
versenyzők. 

Ezután szóbeli verseny következett: az M T A 
első főtitkára, Döbröntei Gábor szerepében kel

lett köszönteniük a diákoknak Kresznerics Fe
rencet abból az alkalomból, hogy a Tudós Társa
ság tiszteletbeli tagjává fog adta őt. A versenyzők 
többsége ezúttal bizonyította, hogy valóban 
megismerkedett a nyelvész életével és munkás
ságával. 

A verseny döntője következett, melyen már 
csak a legjobb hat versenyző vehetett részt. 
Hat verset - a magyar nyelvről szóló lírai 
vallomásokat - sorsoltunk k i a döntő résztve
vői között. Húszperces felkészülés után a köl
teményt értően fel kellett olvasniuk a tanulók
nak, majd a költeménnyel kapcsolatos gondo
lataikat öt percben fejthették k i . E feladatmeg
oldása már nyilvános volt. A versenyzőtársak, 
a felkészítő tanárok, a könyvtárosok, a szülők 
egyaránt emelkedett szívvel hallgatták az ér
zelemgazdag előadásokat. A zsűri tagjai meg
hatottan és elégedetten értékelték a tanulók 
teljesítményét, hiszen valamennyien példásan 
megálltak helyüket a magas színvonalú verse
nyen. A k imagas ló te l jes í tményt ér tékes 
könyvjutalommal és oklevéllel díjazta a ver
senybizottság. 

A verseny díjazottjai: I . helyezett: Nagy Már
ta, aki a Nyelvédesanyánk elnevezésű különdíjat 
is elnyerte. I I . helyezett: Bolla Már ia , ő lett a 
Grammatikai különdíj tulajdonosa is. m. helye
zett: Marsai Krisztina. A legjobb pályamunká
értkülöndíjat kapott Gerencsér Péter és Janko-
vics Zsanett A résztvevőket könyvcsomaggal 
és emléklappal ajándékozták meg a rendezők, a 
felkészítő tanárok munkáját egy-egy könyvvel 
ismerték el. 

A bőkezű jutalmazást az tette lehetővé, hogy 
anemes ügynek sok támogatót sikerült megnyer
ni. Ezúttal is köszönetet mondunk a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szerve
zetének, a celldömölki Polgármesteri Hivatal
nak, a két celldömölki könyvkiadónak: az Apá
czai és a Pauz Kiadónak, valamint dr. Koltai 
Jenőnek. A rendezők a tapasztalatokat felhasz
nálva jövőre országos méretűvé szeretnék széle
síteni a versenyt az általános iskolák nyolcadik 
osztályos tanulói részére. 

Dörnyel László 

Kulturális programok 
Adám Jenő Zeneiskola 
M á r c i u s 19., péntek du. 5 óra

kor a zeneiskola vonós- és fúvós-
zenekarának hangversenye az 
ostffyasszonyfai művelődési ház
ban. 

Márc ius 21., vasárnap de. 10 
órakor a Liszt Ferenc Vegyeskar 
közreműködése a 10 órás szent
misén. 

Márc ius 24., szerda este 6 óra
kor növendékhangverseny a ze
neiskola kamaratermében. Előtte 
Sass Andrea játékkészítő iparmű
vész kiállításának megnyitása. 

Márc ius 25., csütörtök du. 2 
órakor ifjúsági hangverseny a 

Győri Zeneművészet i Főiskola 
hallgatóinak közreműködésével. 

M á r c i u s 31., szerda de. 10 óra
kor a sárvári Koncz János Zeneis
kola és a celldömölki Ádám Jenő 
Zeneiskola növendékeinek közös 
hangversenye. 

Ápri l is 3., szombat este 6 óra
kor a felnőtt hangversenysorozat 
4. előadása - Lajos Tar Németor
szágban élő gitárművész hang
versenye. 

Kemenesaljái 
Művelődési Központ 

M á r c i u s 20., szombat 9 órától 
12 óráig lelki tanácsadó szolgálat. 

M á r c i u s 22., hétfődu. 4 órakor 

Pedagógusok Fóruma. A fórum 
vendégei: SzőIlŐsi Istvánné, a Pe
dagógus Szakszervezet főtitkára, 
Beke Kata független országgyű
lés i k é p v i s e l ő , dr. J á n o s i 
György MSZP országgyűlési 
képviselő. 

Délután 5 órakor Weöres Sán
dor-emlékműsort rendez a Keme
nesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 
a Kresznerics Ferenc K ö n y v 
tárban. Előadó: Bata Imre iroda
lomtörténész. „Ha a világ rigó 
lenne" című zenés irodalmi ösz-
szeállítással közreműködnek az 
ostffyasszonyfai általános iskola 
tanulói dr. Mesterházyné Jánosa 
Magdolna tanárnő vezetésével. 

M á r c i u s 26., péntek este 7 óra
kor Rejtő Jenő Kabaréját láthat
ják az érdeklődők a veszprémi Pe
tőfi Színház előadásában. 

Ápr i l i s 2-, péntek este 6 órakor 
FIDESZ-fórum (FIDESZ Kocs
ma}. 

Ápri l i s 2-30-ig Vadászati k i 
állítás. 

Ápr i l i s 15., csütör tök du. 5 
órakor az Ország-Világjárók Ba
ráti Körének rendezvénye: Vá
r o s n é z é s H a v a n n á b a n c ímmel 
Szabó Ödön magántanár előadá
sa. 

Ápri l i s 16., péntek du. 5 órakor 
BaloghEdit textilművész kiállítá
sának megnyitása. Megnyitja dr. 
Lázár Imre. 

Ú s z ó t a n f o l y a m indul gyer
mekek részrée a Kemenesaljái 
Művelődés i Központ szervezé
sében a pápa i uszodában márci
us 3 1 . délután, április 6-7-8-9. 
délelőtt . Részvétel i díj : 700 fo
rint . 
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f i isósági a p r ó s á g o k H ű ü l 
Mindenki csodát várt... 

Természetgyógyászat címmel indított elő
adássorozatot az Alsósági Klubkönyvtár feb
ruárban. Azt hiszem, a témaválasztást nem 
szükséges indokolni. De az elhangzottakat is
mertetni annál inkább. 

Csoda nem történt. Legalábbis olyan érte
lemben nem, ahogyan Béky László közönsé
gének egy része várta. Nem tette rá kezét 
senkire, nem lettek fürgébbek a nehezen moz
gók, nem dobta el botját senki, hogy nélküle 
menjen haza. 

De minden szavát „itta" a közönség. Nem
csak azért, mert kiváló előadó, hanem: amit 
mondott, nem mindennapi volt. „Ahhoz, hogy 
egészséges légy, az kell, hogy T E kezdd cl 
magadat gyógyítani! Tedd mérlegre az életed: 
vedd számba sikereidet, örömeidet, kudarcai
dat! Bocsáss meg minden haragosodnak! Ha 
te hibáztál, kérd, hogy bocsássanak meg ne
ked! Fogadj el mindenkit olyannak, amilyen! 
Ha ezt teszed, a lelked kezd alkalmassá válni 
arra, hogy a testedet is rendbetedd! Vizsgáld 
meg táplálkozásodat! Először is méregtelc-
m'tsd a szervezeted! Ne egyél sokat! Mindent 
- még a vizet is - alaposan rágj meg! Ha 
tudnád, hogy energiát nemcsak a táplálékkal 
veszel fel, hanem a folyadékkal, a légzéssel is, 
nem ennél annyit! Hangolódj rá az univerzum 
törvényeire! Nézz a vöröslőnapba! Meditálj!" 

Szóval: megragadta az ember figyelmét, s 
szinte vitte magával egy „fentebb régióba". 
Egy más világba, amely nem olyan, mint a 
miénk. De mi, földi halandók lehúztuk őt min
dennapi bajaink, panaszaink közé: fáj a fe
jünk, nem tudunk aludni, megdagad a lábunk. 
Mit tegyünk? Nem ajánlott Algopyrint, de 
Eunoctint sem. Helyette javasolta a geopati-
kus sugárzásból való kifekvést, talpmasszázst, 
bioenergiával való feltöltődést. 

Hazafelé menet zsongott az agyam: biofizi

ka, biokémia, parapszichológia, prana, prana 
jana. Mind olyan tudományágak és fogalmak, 
amelyeket talán illene ismerni. De hát csak 
felszínes információim vannak. S gondolom, 
rajtam kívül másoknak is. De egy biztos: tisz
telem ezt az embert, mert hisz abban, amit 
mond, mert tudását megosztja másokkal, mert 
arra áldozza energiáját (a szó legszorosabb 
értelmében), hogy hitet, erőt adjon a betegek
nek, hogy gyógyítson. 

* * * 
Egy ismerősöm mesélte, hogy az előadás 

előtt megkereste Béky Lászlót. Ő, csak úgy, 
ránézésre megállapította, mi a baja. S nem 
tévedett. A korábbi orvosi vizsgálatok ugyan
azt a diagnózist állapították meg. Meg se nézte 
az eléje tett zárójelentést, s tudta, mit tartal
maz. Magam se hinnem, ha nem itt, nálunk 
történt volna! A csoda, mert ez aztán az! 

Én biztos kipróbálom! 
Nem, kedves Olvasó, most az egyszer nem 

az OMO-ról van szó. Ezzel a gondolattal a 
fejében ment haza az a 60-70 ember, aki feb
ruár 12-én végighal lgat ta Schwarcz Vera 
gyógyszerész előadását. A gyógynövények
kel való foglalkozás történetének rövid vázo
lása után beszélt arról, hogy zaklatott vilá
gunkban milyen kedvezőtlen hatások érik a 
szervezetünket, s az hogyan próbál védekezni 
ellenük. S arról, hogy a megelőzésben, a gyó
gyításban milyen szerepe lehet a gyógynövé
nyeknek. 

Láz ellen bodzát és hársfát, vírusok ellen 
fenyőrügyszörpöt, mosakodásra kamilla-cic¬
kafark-körömvi rág teá t , görcsök ellen kö
ménymagteát , vízhajtásra nyírfakéregnedvet, 
a szívkoszorúerek védelmére galagonya virá
gos ágának végéből főzött teát, szíverősítőnek 
feketeribizlit, gyulladásra orbáncfűt, az epére 
kálmos- és angyal gyökeret ajánlott. 

A nyugdíjas-találkozón részt vevők jól érezték magukat. 

Nekem a legjobban egy dolog tetszett. 
Friss csalánhajtásokat szedni, összevágni, 

jégkockába lefagyasztani, s ezt tenni levesbe, 
főzelékbe, joghurtba! 

Ezt "biztos kipróbálom! 

Új szövetkezet - régi hagyomány 
A tavalyi év kizökkentette a termelőszövet

kezeteket a korábbi, megszokott munkame
netből. A vagyonnevesítés, az üzletrészkivi
tel, az átalakulás, a részarány-tulajdonosi 
földalapok képzése, a földkiadó bizottságok 
megválasztásának segítése - mind-mind sok 
időt, rengeteg energiát vett el a vezetőktől. 

A Sághegyal ja Mezőgazdaság i és Ipari 
Szövetkezet vezetésének mégis volt ideje ar
ra, hogy nyugdíjas tagságával is szót váltson, 
s az idén is megrendezze hagyományos nyug
díjas-találkozóját. 

Székeket kellett még behordani az ebédlő
be, hogy mindenkinek jusson ülőhely. Kovács 
Lajos, az igazgatóság elnöke köszöntő szavai 
után ismertette az 1992. év főbb eseményeit. 
Más volt ez az esztendő. Korábban egy évben 
egy közgyűlést tartottak, tavaly viszont né
gyet. Megtörtént az átalakulás, bár a tulajdo
nosok még nem igazán érzik azt, hogy a va
gyon az övék. Még nem alakult k i igazi tulaj
donosi szemlélet. A tagság érzi a változás 
szükségességét, csak nem olyan ütemben, 
ahogy a politika diktálja. Szólt a kiválókról, a 
tavalyi év gazdálkodásának mutatóiról, ered
ményeiről. 

Minden nyugdíjas 500 forintot kapott, és 
egy „vadvacsorával" látta őket vendégül volt 
munkahelyük vezetése. 

Maga a gesztus szép és emberi. A minden
napok rohanásában, a feszítő munkaütem el
lenére is megállni egy pillanatra: figyelni rá
juk, meghallgatni őket, hogy érezzék: igenis 
fontosak, nem felejtik el őket! 

Én csak egy félórát töltöttem köztük. Mikor 
indulni akartam, többen körbevetlek, és csak 
úgy engedtek el, hogy szent ígéretet tettem: 
köszönetüket a sajtó hasábjain keresztül tol
mácsolom. 

í m e : „A Sághegyalja Tsz (mert ők legtöbben 
annak voltak akü'v tagjai) nyugdíjasai köszönik 
a szövetkezet vezetésének, kiemelten Kovács 
Lajos elnök úrnak, hogy nem feledkeznek cl 
róluk. Köszönik a meleg, emberi szavakat és az 
anyagi támogatást. A vezetésnek, az akü'v dol
gozóknak jó egészséget és elég erőt kívánnak a 
további feladatok megoldásához!" 

Zárszámadás 
1993. február 19. 9 óra 30 perc. Lassan 

megtelnek a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont széksorai. Elfoglalja helyét az elnökség 
is. Kezdetét veszi a közgyűlés. László Ervin 
köszönti a megjelenteket, ismerteti a napiren
det, majd felkéri Kovács Lajost, a most már 
Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Szövet
kezet igazgatóságának elnökét beszámolója 
megtartására. 

» • » • » • » • » > » > » • 
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Kép a zárszámadásról. 

- Ünnepi, jubileumi ez a közgyűlés - kezdi 
beszámolóját az elnök. - Ünnepi is, jubileumi 
is, mert 25 évvel ezelőtt, 1968. január l-jén 
alakult meg Alsóságon a termelőszövetkezet. 

Felidézi a 25 év főbb eseményeit. Úgy ér
tékeli, hogy a 25. évet olyan pénzügyi alapról 
lehetett indítani, amely biztosította a talpon
maradást. Most - immáron már többedszer -
szól az átalakulásról, majd elemzi az 1992. évi 
gazdálkodást. Szól arról, hogy az aszály közel 
9,6 millió forintos kárt okozott, hogy a kivit t 
tehénállomány hiánya hatással volt-e az állat
tenyésztés eredményeire, hogy a vegyiüzem 
rekordnyereséget hozott, hogy nehéz helyzet
ben voltak a számviteli dolgozók, s hogy a 
konyha - amelyről eddig nyilvánosan soha
sem szóltak - tavaly 33 607 adag ebédet fő
zött. Az ágazatok eredményeinek ismertetése 
után szól az aktív dolgozók bérhelyzetéről, a 
fizetendő osztalék mértékéről. 

Az idei év elé nézve hangsúlyozza, hogy 
még nagyobb a bizonytalanság, mint tavaly. 
Nem tudni, hogy politikusaink nyilatkozatai
ból mi valósul meg. Most, év elején úgy érzi, 
ez évben sem lesz elég csak a gazdálkodásra 
figyelni. 

Tóth János, a megyei szövetség titkárhe
lyettese elismerését fejezi k i a szövetkezet 
tagságának és vezetésének a nyereséges gaz
dálkodásért. A megyében működő 64 szövet
kezetből 10 alatt van azoknak a száma, akik 
nyereséget tudtak produkálni. Nagyon szép 
teljesítmény az a közel 20 millió forintos tiszta 
nyereség, amiről most itt számot adhatott az 
igazgatóság. 

Ezek után vezetők és tagok együtt emlékez
tek a tavaly elhunytakra, együtt tapsoltak 
pénzjutalomban részesített társaiknak, együtt 
búcsúz tak az ideiglenesen és véglegesen 
nyugdíjba vonulóktól. 

Jgen, ezt az egyetértést, ezt az egységet, ezt 
a közösséget őrizzék meg!" - kérte Tóth János. 

Majd a második... 
Megalakult a U. Alsósági Tavaszi Napok 

szervezőbizottsága, amely első, alakuló ülését 
1993. február 10-én tartotta. 

Először Géczi At t i la , a tavalyi rendezvény 
szervezője értékelte az „első próbálkozást". 
Már az is eredmény, hogy az egyhetes rendez
vénysorozat létrejöhetett. Sok a tanulság, de 

mind közül a legfontosabb: nem szabad csak 
egy-két emberre bízni. 

- A megfelelő színvonal elérését egy ko
moly szervezőgárdával lehet csak biztosítani! 
- ezt már Varga László Csaba, a részönkor
mányzat vezetője mondta. Ezért is alakult így 
a szervezőbizottság: valamennyi helyi intéz
mény, az egyházak, a részönkormányzat, az 
alapítvány képviselői lettek tagjai. Már most, 
az e lső alkalommal gyűltek az ötletek. 

- A következő alkalomra már hozom a 
programtervezetet - mondta Rosta S á n d o r , a 
szervezőbizottság elnöke. - Ha még más is 
eszetekbe jut, keressetek meg - búcsúzott a 
többiektől. 

Talán az idei is olyan emlékezetes lesz, mint 
atavalyi! Most még minden esély megvan rá! 

Lesz-e? 
Egyvalakiben vetődött fel a gondolat: Miért 

nincs Alsóságon focicsapat? Ekkor faluban, 

közel 2700 lakossal? A környezőkis , 300-400 
fős településeken szinte mindenütt van. Pró
báljuk meg! Hívjuk össze azokat, akiket ez 
érdekel! 

Február 19-én este 6 órakor össze is gyűlt 
az előkészítő bizottság, mintegy húszan - Er
délyi Antal képviselő vezetésével. - Ke l l , le
gyen, akarjuk! - volt az egyöntetű álláspont. 
De: kihez tartozna, van-e rá anyagi fedezet, 
k ik lennének a csapat tagjai, k i lesz az edző, 
hol lesz pálya, van-e öltöző, zuhanyozó, ho
gyan utazik majd a csapat, m i lesz a nevük? -
sorjáztak az akkor és ott meg nem válaszolha
tó kérdések. Végül is két dolog teljesen letisz
tult: 

1. A CVMSE „háttércsapata" szeremének 
lenni. Vele j ó együttműködést kívánnak kiala
kítani. 

2. Az előkészítő bizottság tagjai megosz
toztak a feladatokon: 

- támogatók, szponzorok keresése, 
- j á t ékosok keresése, 
- a március 20-i alakuló közgyűlés előké

szítése. 
A jelenlévők nagy lelkesedéssel indultak 

haza, bízva abban, hogy tervük, álmuk talán 
valóra válik! 

* * * 
Az Alsósági Sportegyesület megalakítását 

előkészítő bizottság az ALSÓSÁGI SPORT
EGYESÜLET alakuló üléséi 1993. március 
20-ára (szombat) 16.00 órára hívja össze. 

Helye: Alsósági Klubkönyvtá r (Sági u . 
l l í . ) 

Várja mindazokat, akik szívügyüknek tart
ják a sági focicsapat megalakítását, támogatá
sát, akik vállalják a sportegyesületi tagságot 
vagy annak pártolását! 

ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG 

Elmegyünk... 
Van, aki fiatalon, van, aki öregen, megfárad

tán, megtörten. Egy pillanat, és mindennek vége! 
Az ember - amikor már felfogja önmaga tété

nek lényegét - tudja, hogy egyszer meg kell hal
nia. De elhessegeti magától a gondolatot: még 
nem.'Sa mindennapok rohanó forgatagában meg 
is feledkezik róla. Csak akkor döbben meg, ha 
közvetlen környezetéből távozik valaki: szülő, 
gyermek, testvér, barát, munkatárs, ismerős. Ta
lán elviselhetőbb a fájdalom, ha hosszú szenve
dést követ a megváltó halál. 

De sajnos, egyre több a váratlan, megdöbben
tő tragédia. 

Soha nem felejtem el azt a temetést, amikor 
Szombathelyen egyszerre négy koporsót tettek a 
sírba: a fiatal apáét: Arnoldét, az anyáét, a kis
gyermekét és anagymamáét. Autóbaleset áldoza
tai leltek. Szinte látom azt a 8 éves kisfiút, aki az 
Alföldről „elvándortáborozott" Vas megyébe, 
hogy az első éjszaka kisétáljon a Hámán Kollé
gium emeleti ablakán, s a Romkert kövei között 
lelje halálát. 

Megdöbbentett a hír, amikor a Vas Népében 
azt olvastam, hogy Jocó (mert mindenki csak így 
ismerte) öngyilkos lett. A mindig vidám, viccelő
dő szentgotthárdi testnevelő az iskola tornater
mében vetett véget életének. 

Egyszer csengett a telefon. Felvettem, mint 
máskor. Pécsről hívtak. Menjenk Győrbe teme
tésre, mert volt csoporttársunk. Huszár Márta 

meghalt. Valahol Jugoszláviában karamboloz
tak. Férje és a kisgyermek életben maradt, ő, 
sajnos, nem. 

Egy nagyon tehetséges ismerősömnek segí
tettem abban, hogy országos pályázat jutalma
ként nyelvet tanulni az Egyesült Államokba me
hessen. Még jóformán el sem utazott, néhány 
nap múlva teljesen összetörve, kisírt szemekkel 
állított be hozzám. Épp kiért New Yorkba, álmai 
városába, s még szinte körül se nézhetett, egy 
telefonüzenetet kapott: édesanyja súlyos rákbe
teg, ha még találkozni akar vele, azonnal indul
jon, ő gépre szállt, s néhány nap múlva eltemet
te édesanyját. Azt az édesanyát, aki még eluta
zásakor kikísérte a vonathoz, s aki nem volt több 
43 évesnél. 

Megnősült. Talán az a szombat volt élete leg
boldogabb napja. S a csodás nászajándék: nyu
gati kocsi! Vasárnap meg már siratni kellett! Egy 
kanyar! Igen, az volt az oka! 

Miért vagyok ily szomorú? Miért járnak a 
fejemben ezek a gondolatok? Csupán azért, mert 
itt állok Alsóságon, a Marx utcai kiégett ház 
ajtajában. Előttem a 88 éves Ágota néni holtteste, 
ami inkább emlékeztet egy megégett, elszenese
dett fára, mint emberre. Vajon, mit érezhetett ott, 
akkor, a halál közelében? Akkor, amikor az első 
lángnyelvek nyaldosni kezdték? És vajon mire 
gondot az, aki ott van a közvetlen közelben: az 
autó kerekei előtt, a kanyarban áfánál, zuhanás 
közben, vagy épp akkor, ha kikerülhetetlen az 
ütközés? 

Bár ne tudnám meg se én, se más - sohase! 
Varga Margit 
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Görög Lajos 
kitüntetése 

Mindennap feltűnik a celli utcán a szerény, 
közismert, kedves Lajos bácsi. Nagy idők tanú
ja, részese a zord és a békésebb éveknek egya
ránt. Nem kenyere a dicsekvés, legyint, ha róla 
esik szó. Most mégis kivételt tett. A múlt év 
decemberében meghívót kapott kitüntetési ün
nepségre Szombathelyre, ahova elkísérte a le
ánya. Meghaló megemlékezés volt, átnyújtot
ták a Für Lajos honvédelmi miniszter aláírá
sával ellátott elismerő okmányt és kitüntetést. 
Az okmány így szól: „A Magyar Köztársaság 
Honvédelmi Minisztere az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány határozata alapján a nácizmus elle
ni harcra szervezett Magyar Honvédség ön
kéntes katonájának, GÖRÖG LAJOSNAK ér
demei elismeréséül a Független Demokratikus 
Magyarországért emlékérmet adományozza." 

Nézegetve az érmet, a dokumentumokat. 
Görög Lajos bácsi emlékezik, hozzátéve, hogy 
már sok mindent kihagy a lassult gondolkodás. 
Mondja: „ Voltam valamikor valaki, ma már 
senki sem." Szerénysége fogalmaztatja vele e 
súlyos mondatot. Alsóságon születeti 1915. 
február 10-én, édesapja elsőbéres volt a gró
fok birtokán, édesanyja mesteri származású. A 
családba hét gyermek született, öt fiú és két 
leány. A háború elszólított négy fiút - sorolja: 
Józsefet, Ferencet, Lajost és Jánost. A negyve
nes években fiatalon a celli huszár- (ménes) 
laktanyában szolgált. Mutatja a fényképet, a 
piros csákós katonát pillanthatjuk meg. Majd 
a háború vihara következett. Rövidre fogja a 
szót: „ Budapesten estem fogságba, Debrecen
be vittek,ott hirdetlékki,hogy lehet jelentkezni 
a németek ellen. Én jelentkeztem. Légvédelmi 
ágyúval lőttünk, irányító voltam, a löveg ma
gyar volt. Debrecenből majdnem Bécsig jutot
tunk, Körmend mellett egy kis falu határában 
léptük át az osztrák határt. Hamarosan jött a 
hír, hogy vége a háborúnak. Ez nagy meg-
könnyebülésl jelentett, díszsortüzzel köszön
töttük az emlékezetes napot." Ezzel nem ért 
véget a katonasors. Görög Lajos még egy évet 
szolgált Veszprémvarsányban az új Magyar 
Honvédségben, újoncokat képeztek ki. 1946-
ban szerelték le. Munkát a postánál kapott, 40 
évig mozgóposta-kezelő volt. Ezért is nevezik 
barátilag postás Lajos bácsinak. 

Elérzékenyült, amikor a kitüntetési ünnep
ségről beszélt. Három leánya, hat unokája, az 
egész család büszke lehet reá, szeretetlel ve
szik körül. 

Dala József 

^ Kétszáz éves 
a szergényi evangélikus templom (2.) 

Szemelvények az egyházközség 
életéből (1732-1784) 

Szergénybcn 1732 augusztusában változóit a 
földesúr, és a régi elvnek megfelelően meg akarta 
változtatni a jobbágyok vallását is. A virágzó 
evangélikus anyagyülekc/.cl prédikátorát, Pcr-
laky Jánosi elüldözték, és természetesen a taní
tónak is menni kellett. Az elűzött tanító helyett 
évekig nincs is újabb. Az egy évvel későbbi 
parókiaösszeírási aktákban már azt írják a leltá
rozók Szcrgényről, hogy „templomának falai 
megrepedeztek, a homlokzatán levő tornya is. 
Egyébként 40 pár ad párpénzt." 

A tanító háza a templom közelében van (a régi 
Szt. Mihály-templomról van szó), szobából, 
konyhából, kis istállóból áll. Minden pártól a 
harangozásérl 5 dézsmál kap, szolgálatáért 1/4 
cub (köböl) gabonát és 1 kenyeret. Összes jöve
delme 12 Ft 50 dénár. A lakosság tiltakozása 
ellenére a vármegyei hajdúk és a pórdömölki 
ellenreformátorok az egész Kemenesalján végre
hajtják a földesurak és a király ( I I I . Károly) 
akaratát. 

A katolikus adminisztráció megszüntette a 
szergényi evangélikus egyházközség működé
sét, az elűzött tisztségviselők helyett katolikuso
kat nem adott (a község el sem fogadta volna), 
viszont a szomszédos Hőgyész fíliájává tette 
Szergényt. (A kevés számú szergényi katolikus
ság számára az is maradt 1960-ig.) 

A hivatalos hatalom, amelynek nem volt elég 
ereje ahhoz, hogy Szergénybcn következetesen 
végrehajtsa az ellenreformációt, nem tehetett az 
ellen semmit sem, hogy a szegényi evangéliku
sok utána menjenek elűzött lelkipásztoruknak, 
Perlaky Jánosnak Gergelyibe istenüszteletekre, 
átvigyék keresztelendő gyermekeiket. A kifulla
dóban levő ellenreformáció nem tudta megaka
dályozni, hogy temetésekre vissza ne hívják lel
készüket, hiszen Szergény az uradalom központ
jától - Jánosházától - legmesszebbre esik. 

A hivatalos (katolikus) egyházlátogatási jegy
zőkönyvek 1773-ban, 34-ben és 1752-ben, 
1770-ben, 1786-89-ben is következetesen Szt. 
Mihály-templomról beszélnek, amelyet időn

ként az Erdődy kegyuraság még tataroztat is. 
Minden alkalommal leírják apapi tizedek mérté
két, a plébánia javadalmait, a tanító tiszteletdíját 
is. Pontosan közlik ezek a dokumentumok a fe
lekezeti megoszlást is, a katolikusság száma idő
közben 41 és 48 lélek között változik, míg az 
evangélikusoké 350-362 körüli. 

A tanulók számáról is tesznek megjegyzéseket; 
1770-ben a tanító Madarász László 45 éves, a 
Sopron megyei Szent Miklósról való, jelenleg ,,ta-
nítváhya nincs, bár olvasás tanítására képes lenne". 

A Türelmi Rendelet (1781 után építhetnek 
különleges megkötésekkel úgynevezett „pajta
templomokat" az evangélikus egyházközségek 
(félreeső helyre, torony nélkül stb.). Ettől az 
időponttól szerveződhetnek újjá az evangélikus 
gyülekezetek. Szergéhyben, kissé elrejtve a hi
vatalos hatalom szeme elől, már az 1732 és az 
1781 közötti időben kialakultak olyan kötődések 
és szokások a gergelyi lelkipásztorral és gyüle
kezettel, hogy annak fíliájaként alakultak meg, 
pedig lélekszámban akkor is és jelenleg is a 
szergényi evangélikusság erosebb: 1798-ban 
385 a szergényi, 280 a gergelyi evangélikusság 
létszáma. Szerencsére az akkori időben a hivata
los okiratokat egyik-másik lelkipásztor nem 
szűkszavúan töltögette, így ajegyzőkönyvekből, 
hasonlóképpen a kántortanítók által vezetett 
pénztárkönyvekből sok kortörténeti adatot, do
kumentumot tudhatunk meg. 

Szergénybcn 1784. március 10-én egyszerre 
két halottat temetett Tompos Balázs, ezt az ese
ményt hazamenvén a következőképpen örökítet
te meg fontos kordokumentumként: 

„Szergénybcn egyszersmind 2 halottat temet
tem: 1. Pap István élt 52 évet. Ennek a szüle
tésekor tettetett és záratott bó a Szergényi Exora¬
torium (régi imaház, a Szt, Mihály-templom) 
ajtaja és imc halálakor nyittatott meg. 2. Özvegy 
Molnár Jánosnét, élt 70 évet, Tóth Jánosnak na
pát. Prédikációval temettem úgy, hogy Molnár 
Jánosné testét Pap István udvarára vitettem és ott 
az udvaron szergényi kedves Gyülekezetének 
nagy Örömére prédikálhattam." 

Bokányi Imre 
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^^YÍSÍÍIETI df t & £ j £ £ £ MM £ §i If £ 
Klubnapot szerveznek az ebtenyésztők 

Nem volt túl nagy érdeklődés a 
Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete celli szervezetének az 
évi első" taggyűlése iránt. A 60 tag
ból mindössze 28-an vettek részt a 
megbeszélésen, amely többször is 
kiscsoportos beszélgetésekké ala
kult. 

Sajnos tavaly óta nem sikerült 
megoldani a húsellátás problémá
ját, és a kiképzőpálya végleges he
lyéről sem születelt dönlcs. A részt
vevők szükségesnek tartották, hogy 
az egyesület néhány tagja kutyaki
képző tanfolyamon vegyen részt, az 
ebek mind hatékonyabb kiképzése, 
kiállításra való felkészítése érdeké
ben. A korlátozott anyagi lehetősé
gek miatta Dunakeszin évente szer
vezett nyári gyakorlaü táborban va
ló részvételt tartották a legoptimáli
sabb megoldásnak. Szó esett a ku

tyaeladás nehézségeiről és az eset
leges külföldön való értékesítés le
hetőségeiről. Éles vita alakult ki az 
alomcllcnőri tevékenység szüksé
gessége körül. 

A tagság minden hónap második 
hétfőjéretűzteaklubnapot, amelyet 
az alsósági klubkönyvtárban tarta
nak 18 órától. Céljaaz ebtenyésztők 
közti szorosabb kapcsolat megte
remtése, és a felmerülő problémák 
megoldásában való segítségadás. 

A vezetőség kéri a tagokat, hogy 
az évi tagdíjat a celli szervezet 
számlájára fizessék be az OTP-nél. 
Csekket az egyesület vezetőjénél, 
titkáránál és pénztárosánál kérhet
nek. S persze továbbra is várják az 
ebtenyésztőket vasárnaponként ku
tyakiképzésre az alsósági újtemető-
ben. 

Hajnal 

^5 KÖSZÖNET 
A Vas megyei mozgáskorlátozottak celldömölki helyi csoportja 210 

felnőtt és 27 gyermek tagból áll. A csoport 1992. december 19-én az Eötvös 
iskola éttermében karácsonyi és előszilveszteri ünnepélyt rendezett tagja
inak. Száznál több tagunk vett részt, s hogy e rendezvény sikeresen 
lezajlott, köszönhető az alább felsoroltaknak: az Eötvös igazgatójának, 
Rozmán László úrnak, ezen iskola tanulóinak, felkészítő tanárainak a 
kedves kis műsorukért, az 1. Sz. Idősek Klub vezetőjének és klubtagjainak, 
Szita Antal úrnak, a SZTTARO Kft. vezetőjének, Piri Zoltán úrnak, aki 
nílianeműkkel kedveskedett tagjainknak, a kemenesszentmártoni tsz elnö
kének, clr. Kelemen Józsefnek, a Celldömölki ÁFÉSZ vezetőjének. Füzesi 
Lászlónak, a Celldömölki kenyérgyár vezetőjének, a Csorna Sütödének, a 
megyei egyesület vezetőjének és a helyi csoportok vezetőinek, hogy 
megtisztelték ünnepélyünket, s végül, de nem utolsósorban a Celldömölki 
Polgármesteri Hivatalnak, valamint a Celldömölk környéki összes telepü
lés polgármesteri hivatalainak, hogy az 1992. évben elért sikereinkhez, 
eredményeinkhez segítséget nyújtottak. 

Köszönetünket fejezzük k i Celldömölk és környéke vállalkozóinak, 
kisiparosainak, hogy 1992. december 23-án ünnepséggel és műsorral 
kedveskedtek mozgássérült tagjainknak és az időseknek. 

Ezúton kívánok amegye összes sorstársai nevében sok sikert, egész
ségben, eredményekben gazdag 1993-as esztendőt. 

Holpert JcnŐné 
csoportvezető 

RAM A R A 
F A R M E R S Z A K Ü Z L E T 
CELLDÖMÖLK, Sági út 12/A (Patyolat mellett) 
A kínálatunkból: farmernadrágok, ingek, férfi

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

4 4 ̂  Az éremgyüjtők első éve 
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete celldömölki csoportja, amely 

egyben a Kemenesaljái Művelődési Központ éremgyűjtő szakköre is, 
egy éve működik. Megtartották közgyűlésüket, számot adva az első év 
munkájáról. A lelkes vezetőség és tagság szép eredményeket tudhat 
magáénak. Eddig 36 rendes és 22 pártoló tagot tartanak nyilván. 
Többcn,.vidékről is csatlakoztak, például Sárvárról és környékéről is. 

Borbánd i József elnök és Hetényi József titkár beszámolói körvona
lazták a csoport munkáját, kapcsolataikat és terveiket. Kitüntetésben 
részesítették Fehé r Lászlót , aki régi numizmatikus, kiemelkedő mun
káját ismerték el. A csoport nagy figyelemmel van az utánpótlás 
nevelésére. Megható jelenet volt a közgyűlésen, amikor az ifjú érem-
gyűjtőket megvendégelték egy szelet tortával. Jelentős eredmény, hogy 
képesek voltak saját lapjuk megjelentetésére. A csoport a Kemenesaljái 
Művelődési Központban tartja összejöveteleit minden hó első és har
madik vasárnapján délelőtt 10-12 óra közölt. Szeretettel várják az 
érdeklődőket és az új tagokat, a pártolókat. (Képünkön az ifjú érem
gyűjtők.) 

Új sajtótermék Celldömölkön 
Egy időszaki kiadvány első száma jelent meg 1993 januárjában, 

amely valóban politikamentes, de korántsem „értéktelen" dolgokkal 
foglalkozik. Az „Éremgyűjtő" a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete cell
dömölki csoportjának előreláthatólag évente két alkalommal megjele
nő lapja. Hetényi József, a szerkesztő, bevezetőjében így fogalmaz: „A 
numizmatika minden rendű és rangú, e területen született vagy idekap
csolódó anyagát „ H Í R " ér tékűnek tartjuk. A papírszükségpénzen, 
kegyérmen, jelvényen, plaketten át a bárcáig, zsetonig, emlékéremig 
minden megtalálható volt itt a történelem folyamán. Ezek ismertetése 
nemcsak az éremtan, hanem a helytörténet iránt érdeklődőknek is 
hasznos lehet." Ezt követően az ostffyasszonyfai hadifogolytábor pa
pírszükségpénzeiről található érdekes forrástanulmány ugyancsak He-
ténvi József tollából. -bor 

OPTIlfl 
> SZTK-vénybevóltása 
• Gyors szemüveg készítés és -javítás 
• Kontaktlencse-ápoló szerek, tokok, szemüvegtörlők, 

szemüvegláncok és -zsinórok nagy választékban kaphatók. 
CELLDÖMÖLK, Or. Géfin L. tér 13. 
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Szerkeszti: B. Horváth Cecília 

K önyvtári 
önyv szemle 

T A V I A N I , Paolo Emilio: Kolumbusszal 
Amerikába, 1492 

A kiváló olasz történész műve Amerika 
felfedezésének 500. évfordulójára jelent meg 
magyarul. Az 1492 szeptemberétói 1493 már
ciusáig, összesen 32 hétig tartó utazás históri
áját mozzanatról mozzanatra haladva idézi fel 
a könyv. Taviani művének ismeretanyaga 
rendkívül tág: a korabeli tengerészeti és csil
lagászati földrajz mellett a hajózástudomány, 
a tengerismeret, a humanista-merkantil képze
letvilág éppúgy megjelenik a kötet lapjain, 
mint a gazdag flóra- és faunaleírás, az a termé
szeti világ, amellyel a három hajó legénysége 
a Karib-tengeri szigeteken találkozott. 

A Helikon Kiadó nagy-nagy gonddal jelen
tette meg a művet, kitűnő' fordításban, jegyze
tekkel, Kolumbusz utazásainak időrendi átte
kintésével, változatos illusztrációkkal: kora
beli ábrák reprodukcióival, színes fotókkal, 
térképekkel. 

Tavaszváró tisztítókúra 
A természet tavaszi újjászületése az em

bert is megújulásra, tisztulásra indítja. A ta
vaszi nap első sugarai a lelkiismeretes házi
asszonyt a tavaszi nagytakarításra serkentik. 
Szervezetünknek is hasonló takarításra van 
szüksége, hogy testünk megtisztuljon a télen 
felhalmozódott slakanyagoktól. A kiürülést 
segítsük elő tisztítókúrákkal, mert a kívül-be
lül megtisztult szervezet sokkal intenzíveb
ben fogadja be a tápanyagokat. A testi-lelki-
szellemi megújulásnak több módszere van. 

A kúra során ajánlatos a naponkénti légző-
gyakorlat reggel-este 5-10 percig a friss leve
gőn. Jelentősen javul a keringés hatásfoka, a 
kiválasztó méregtelenítő funkció, s a szellemi 
teljesítőképesség. A nap első itala a gyógytea 
legyen. Langyosan, kortyolgatva, mézzel íze
sítve fogyasszuk. A különböző friss tavaszi 
levelekből összeállított teák igen gazdagok v i 
taminokban, ásványi anyagokban. 

A tavaszi fáradtság leküzdésére használ
juk k i a természet adta lehetőségeket. Sokat 
tartózkodjunk friss levegőn. Sétáink, kerti 
munkáink során szedjük le a csalán zsenge 
hajtásait, ami nemcsak a tisztító teakeverék
be, de apróra vágva salátában, levesben, fő
zelékben felhasználható, növelve annak tá
pértékét. Medvehagymából, gyermekláncfű 
leveléből 1-2 evőkanál hidegen sajtolt olaj 
hozzáadásával kitűnő (olcsó) saláta készíthe
tő. Utóbbi kedvező hatással van a májra. 
Tavasszal különösen fontos, hogy szerveze
tünk sok folyadékhoz jusson. A gyógyteán 
kívül legjobb az ásványvíz, mely javítja az 

anyagcserét. Ajánlatos alkalmanként egy-
egy l é b ö j t k ú r á t t a r t an i . A friss gyü
mölcsökből, zöldségekből préselt levek a 
tisztítókúra elengedhetetlen részei. A gyü
mölcslevek természetes cukrai fellazítják és 
kimossák a felhalmozódott méreganyagokat 
a szervezetből. A zöldséglevek serkentik a 
belső tisztulás folyamatát. Fontos ásványi 
anyagokat, nyomelemeket szolgáltatnak a 
vér, a csontok, a kötőszövetek regenerálódá
sához. Étrendünk döntően friss növényi ere
detű legyen. 

A kúra ideje alatt a rozmaringgal dúsított 
fürdő és a váltott hideg-meleg zuhanyfürdő 
javítja a vérkeringést, nyugtatja az idegeket. 
Ha ésszerűen végezzük a tisztítókúrát, egész
ségi állapotunk javul, és megújult életenergi
ával láthatunk hozzá a természet gyógyásza
tához is, mégpedig a biogazdálkodás mód
szereivel. 

T A V A S Z I G Y Ó G Y T E A K Ú R A : nyír
falevél, csalánlevél, csipkebogyó, bodzavi
rág, borsmenta, édeskömény, pitypanggyö
kér. Egyenlő mennyiségben összekeverjük. 
A keverékből 1 evőkanálnyit leforrázunk 2 
dl vízzel, 10 percig áll, naponta 2-3 csészével 
fogyasztunk 4 héten át. 

C S A L Á N S Z I R U P : 1 kg cukorból, 1 liter 
vízből szirupot főzünk. Hozzáadunk 3 dl le
darált, friss csalánlevelet. Hűtőben tároljuk, 
de tartósíthatjuk citromsawal is. Hígítva fo
gyasszuk. E G É SZ SÉ G Ü K RE! 

-Sch-

<£? MESE # MESE & MESE # MESE * 

Mese a királykisasszonyról, aki 
karcsú szeretett volna lenni 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király és annak három lánya. A 
két kisebbik olyan szép és karcsú volt, hogy a Napra lehetett nézni, de rájuk 
nem. De a legnagyobbik! Nagyon kövér volt és csúnya. Nagyon búsult 
ezért az öreg király. 

Ahogy egy nap lapozgatta a TV-MAGAZINT, látott ám egy hirdetést, 
melyben ez állt: FIGYELEM! FIGYELEM! Biotonic fogyasztótea, kizá
rólag kövér királykisasszonyoknak! Garantált minőség, két hét múlva 
küldjük. Telefon: 75-57-00. Cím: Csodavára, Sárkány út 17. 

A király nagyon megörült a hirdetésnek. Mindjárt meg is rendelte. Telt, 
múl t az idd, eltelt két hét. A király befogatott egy hatlovas hintóbaés elment 
a Sárkány út 17-be. Benyitott egy szobába. Egy boszorkány ült bent. A 
király azt mondta: 

- Jó napot öreganyám! Itt kotyvasztják a csodateákat? Add elő hamar! 
A boszorkány kékre, zöldre, pirosra vált ijedtében. A katonák nyakon 

csípték és elvitték a királyhoz. Ott betették mindenféle szer közé. Azt 
mondták neki: 

- Ha három fertály órán belül kész nem lesz a csodaszer, a király karóba 
húzatja a fejedet! 

A banyának eszébe jutott egy csel: olyan teát készít, amitől a lány nem 
fogy le, hanem békává változik. El is készítette. 

A három óra eltelt. Vitték a katonák a király elé. Elvették tőle a szert és 
a lány megitta. Mindenki figyelte a hatást. A lány a legnagyobb meglepe
tésre békává változott A boszorkány nagyot kacagott és seprűnyélen 
elrepült 

A lány még ma is él békaként, ha meg nem ette a gólya. 
* * * 

Kreif Noémi, a mese írója, a Gayer Gyula Általános Iskola 
negyedikese első díjat nyert a városi könyvtár meseíró pályázatán. 

A CELLSZOLG KFT. 
(volt Költségvetési Üzem) 
szakipari részlege 

a lakosság részére az alábbi munkákat 
vállalja: 

- egyedi fa és acél nyílászárók gyártása, 
javítása, 

- külső-belső víz- és csatornaszerelések, 
-duguláselhárítás, 

- kémény béléscső utólagos elhelyezése, 
- parkettázás, PVC-padló fektetése, 
- üvegezés, 
- csövek, csőszerelvények árusítása. 

Érdeklődni: SÍPOS FERENC 
építőipari részlegvezetőnél 

CSONKA GYULA 
termelési irányítónál 

Címünk: 
CELLDÖMÖLK, Temesvár u. 16. 



A CELLSZOLG KFT. 

várja megrendelőit 
az alábbi szolgáltatásokkal: 

- fuvarozás fixes és 
billenős gépkocsikkal, 

- autódarus emelőmunkák 6 tonnáig, 
- MTZ kotróval történő földmunka. 

Érdeklődni: 
SÍPOS FERENC 

építőipari részlegvezetőnél, 
SEBESTYÉN CSONGOR 

termelési irányítónál. 

Címünk: 
CELLDÖMÖLK, 
Temesvár u. 16. 

A CELLDÖMÖLKI [ 
HANGYASZÖVETKEZET | 

a Széchenyi út 12. szám alatt - átalakítás után újra - | 

VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT [ 

Kiskereskedelmi tevékenységben alapvető 
élelmiszereket forgalmaz. 

A KÍNÁLATUNKBÓL: | 
• házi tej, kimérten 27 forint/liter 
• lisztek, száraztészták | 
• dabronci hentesáruk § 
• déligyümölcsök | 
• egyéb áruféleségek | 

Vásárolhatók és megrendelhetők a Vetőmag
termeltető által forgalmazott termékek. 

NÉZZEN BE HOZZÁNK! j 
ÉRDEMES! 

* ÚJ PROFIL * ÚJ PROFIL * ÚJ PROFIL * ÚJ PROFIL * 

A KORONA ÜZLETHÁZ 
lakástextil részlege a régi helyén 

ÚJ PROFILLAL 
várja Kedves Vásárlóit! 

MÁRCIUS 16-TÓL MEGKEZDTE 
- papír, írószer, irodaszer, 
- műanyag áruk, 
-zoknik, harisnyák, 
- és folytatja bizonyos lakástextíliák 

árusítását. 

Korábban nyitunk, később zárunk! 

KORONA ÜZLETHÁZ 
CELLDÖMÖLK és Vidéke ÁFÉSZ 

* ÚJ PROFIL * ÚJ PROFIL * ÚJ PROFIL * ÚJ PROFIL * 

Az Ön fürdőszobájában is lehet baj. 
Az Ön csatornája is eldugulhat. 

Celldömölkön egyedülálló technikával 

• VÁLLALOK • 
* bontás nélküli duguláselhárítást 
* csatornarendszer tisztítását, 

felújítását 
* vízvezeték- és központifűtés

szerelési munkák 
terveztetését, kivitelezését 

* szerelvények javítását, felújítását. 

Ha szüksége van rám, 
hívjon, megyek. 

CSUKA GÁBOR 
vízvezeték- és központifűtés-szerelő 
CELLDÖMÖLK, 
Uzsok u. 6. 
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Kézilabda Kamara Kupa '93 
Két celldömölki vállalkozó. Szita Antal és Po-

/.sonyi Mihály kezdeményezésércaMagyar Vállal
kozói Kamara Vas megyei tagjai vállalták a február 
27-28-i kczilabdatornák erkölcsi és anyagi támoga
tását Szombaton az utánpótlás, vasárnap a felnőttek 
vívtak nagyszerű mérkőzéseket egymás ellen. 
Szombaton az Eötvös Loránd Altalános Iskola 
együttese, mint a CVMSE serdiilőcsapata volt a 
házigazda. Ellenfelei: Balázs Béla Győr, Gárdonyi 
Géza Győr és 4. Sz. Ált. Iskola Tata voltak. A 
vendéglátó fiatalok Celldömölkön sem maradtak 
adósak, mind a három ellenfelüket legyőzne meg
nyerték a kupát Eredményeik: Eötvös-Balázs 
17:10. Eötvös-Gárdonyi 24:11. Eötvös-Tata 20:16. 
A toma legjobb kapusának. Jenéi Gábor Balázs Béla 
Győr, legtechnikásabb játékosának, Nagy Zsolt C. 
Eötvös és gólkirályának, Horváth Ádám (31) Gár
donyi Géza Győr bizonyult. Sajnos a torna 5. részt
vevője, a Tatabányai Kodály Általános Iskola az 
influenzajárvány miatt nem tudott részt venni. 

Vasárnap már a szurkolók részéről is nagyobb 
érdeklődés nyilvánult meg a felnőttek találkozói 
iránt. A küzdelmekben nem is csalódtak a nézők, 
néha a hazaiaktól vártak volna jobb játékot. Sajnos 
a játékon észrevehető volt, hogy néhányan még 
ugyancsak adósak a felkészüléssel, néhányan pedig 
elfelejtették azt, hogy vasárnap több mérkőzést kell 
játszani. Különösen korainakbizonyultakilencórás 
kezdés a Rába ETO junior csapata ellen. Igaz, csak 
egy góllal, de. 16:15-re alulmaradt csapatunk egy 
olyan mérkőzésen, melyet gólokkal kellett volna 
nyerni - ha lett volna „szufla"! Ezt követően aztán 
mérkőzésről mérkőzésre javult a játék, bár azért az 
utolsó percekkel „sok baj" volt. Mire a toma utolsó 
mérkőzése következett, arra már formába lendültek 
a celliek. Az addig veretlen tornagyőztes Ajkát há-
rom(!) gólkülönbséggel legyőzték. Ezen a mérkő
zésen búcsúzott a játéktól Tóth Attila, akit további 
munkája elszakított a játéktól. Köszönjük Attila, 
további sok sikert kívánunk. A Kamara Kézilabda 
Kupa "93 eredményei: CVMSE-CELLKOLOR-
Rába ETO Junior 15:16. Tanárképző-FOTEX 
Veszprém Junior 12:15. Ajka ALU-Rába ETO 
16:14. C VMSE-CELLKOLOR-Tanárképző 16:16. 
Ajka ALU-FOTEX Veszprém 19:13. Tanárképző¬
RÁBA ETO 15:20. CVMSE-CELLKOLOR-FO-
TEX Veszprém 18:18. Ajka ALU-TanárképzŐ 

25:15. FOTEX Veszprém-Rába ETO 15:14. 
CVMSE-CELLKOLOR-Ajka ALU 14:11. 

Azelsőízbcn kiírt KamaraKupa '93 győztesének 
a vándorserleget Makkos István Celldömölk polgár
mestere adta át és gratulált a győzelemhez. A továb
bi csapat- és egyéni díjakat a Magyar Vállalkozók 
Kamarájának tagjai adták áL A torna győztese: 1. 
Ajka ALU, 2. FOTEX Veszprém, 3. CVMSE-
CELLKOLOR, 4. Rába ETO, 5. Tanárképző Szom
bathely. 

A toma legjobb kapusa, Vártok Ákos (Tanárkép
ző), legtechnikásabb játékosa, Bene Tamás (FO
TEX Veszprém) és gólkirálya Csik István (27) Ajka 
ALU lett, akik a rendezők különdíjait kapták. 

A CVMSE elnöksége köszönetet mond a Komp
lexitás Kft. Szombathely, a Dekopan Kft. Szombat
hely, a Villamos Kft Szombathely, a Vas-Viharsa
rok Kft Bük, a Vas Gép Kft. Bük, a Calor Kft, Bük, 
a Cellép Kft. Celldömölk és a Szitaró Nyomdaipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. Celldömölk elnö
keinek, igazgatóinak azért, hogy szponzorálásukkal 
lehetővé tették e rangos esemény megrendezését 
Viszontlátásra jövőre! 

/ i i 

n Sportról röviden 
- Február 6-án az JPOSZ szponzorálásával ren

dezték meg az ifjúsági teremlabdarúgó kupát A 
CVMSE két csapata mellett elindult a Répcelak, a 
Pápai Vasas, a Kemenesalja és a Kemenesmagasi. 
A kupát Varga László Csaba alpolgármester, az 
JPOSZ elnöke adta át a győzteseknek. Eredmé
nyek: 1. Répcelak, 2. P. Vasas, 3. Kemenesmagasi. 
Egyéni díjat kaptak: Krajcsovics Krisztián 
(CVMSE) legjobb kapus. Baranyai T. (Kemenes
alja) legtechnikásabb játékos, Király P. (Répcelak) 
legjobb játékos és Szele S. (Répcelak) gólkirály. 

- Február 12-én Szombathelyen a megyei felké
szítőleány torna diákolimpián valamennyi kötelező 
és szabadon választott egyéni gyakorlatot azEötvös 
Loránd Altalános Iskola tornászai nyerték meg. L 
Somogyi Judit, 2. Holczer Helga, 3. Tánczos Júlia, 
4. Hende Anikó, 5. Buti Mónika. 

- A megyei általános iskolás terematlétikai baj
nokságon Gulyás Bluázs (C. Eötvös) nyert bajnok
ságot a 6 körös futásban. 

- A megyei felnőtt asztalitenisz egyéni bajnoksá
gon az idén csak egy bronzéremmel vigasztalódtak 

Labdarúgás 
megyei I. o. sorsolása 

Március 21 . 

Március 28. 

Április 4. 
Április 11. 

Április 18. 

Április 25. 

Május 2. 

CVMSE-Kőszeg Május 9. 
Pecöl-Kemenes alj a 
Püspökmolnár i -CVMSE Május 16. 
Kemenesalj a-Ikervár 
CVMSE-Kemenesalja Május 23. 
Rábatótfalu-CVMSE 
Kemenesalja-Csörötnek Május 30. 
CVMSE-Sz. Pamut 
Egyházasrádóc-Kemenesalja Június 6. 
Sz. Spartacus-CVMSE 
Kemenesalja-Urai újfalu Június 13. 
CVMSE-Sárvár i Vasas 
Horvátzsidány- Június 20. 
Kemenesalja 

Vasvá r -CVMSE 
Kemenes alj a-Kószeg 
CVMSE-Pecö l 
PüspÖkmolnán-Kemenesalj a 
Dcervár-CVMSE 
Kemenesalj a-Nárai 
Ná ra i -CVMSE 
Kemenesalja-Rábatótfalu 
CVMSE-Csörö tnek 
Sz. Pamut-Kemenesalja 
Egyházasrádóc-CVMSE 
Kemenesalj a-Sz. Spartacus 
CVMSE-Uraiújfalu 
Sárvári Vasas-Kemenesalja 

a CVMSE versenyzői. Párosban Botfa Tibor és 
Máthé Gyula szerezte. 

- Február 18-án diákolimpia kézilabda körzeti 
döntő mérkőzést játszottak a sportcsarnokban az 
Eötvös és Gayer iskola fiúcsapatai. Eredmény: 
Eötvös-Gayerl8:ll (.10:6). 

- A Falusi Spartakiád megyei asztalitenisz dön
tőjében Köcsk végzettapontversenyben a harmadik 
helyen 27,5 ponttal. A női párosban Nagy Mónika 
és Orbán Katalin a harmadik, míg vegyes párosban 
Elekes Tihamér és Orbán Katalin a második helye
zést érték el. 

- Az általános iskolák megyei alapfokú asztali
tenisz-bajnokságán a Berzsenyi Lénárd Általános 
Iskola leánycsapata aranyérmet nyert A csapat tag
jai: Hanzsér Barbara, Horváth Anikó. Az utóbbi 
versenyző az egyéni bajnokságban ezüstérmes lett 

Asztalitenisz 
A CVMSE NB III-as asztaliteniszezői február

ban az alábbi eredményeket érték el: 
- CVMSE-Mosonmagyaróvár 10:8. A 14. 

mérkőzésig fej-fej mellett haladt a két csapat Rit
kánlátható izgalmas találkozónak voltak szemtanúi 
a jelenlévők Ekkor lépett asztalhoz Máthé Gyula. 
Ellenfele, aTarrtlegyŐzŐZömbik volt Az elsőszett 
a várt eredményt biztos Zömbik-győzelmet hozott 
Ezt követően azonban Máthé olyan játékot produ
kált, amelyet végig vastapssal honorált a közönség. 
A második szettben a jónevŰ óvári játékos még a 
10-ből sem tudott kijönni. Ettől viszont Máthé vált 
a harmadik szettben magabiztossá, és teljesen meg
érdemelten győzte le ellenfelét Közben az ifista 
Vas is legyőzte rutinosabb ellenfelét, ezzel a két 
mérkőzéssel már meg is fordították az egyébként 
vesztesnek tűnt mérkőzést Győztesek: Máthé (4), 
Tarr S. (3), Balázs (1), Vas (1) és a Máthé-Tarr 
páros. 

-Vértessomló-CVMSE4:14. Magabiztos győ
zelem az újonc otthonában is. Győztesek: Tarr S. 
(4), Máthé (4), Balázs (2), ölbei (2), Tarr S.-Máthé 
és Botfa-Balázs páros. 

-CVMSE-Keszthely 8:10. Ezt a vereséget még 
akkor sem volt ildomos összegyűjteni, ha a Tarr S. 
be is vonult katonának. Sajnos Máthé és Balázs is 
egy-egy mérkőzést eljátszott Győztesek: Botfa (3), 
Máthé (2), Balázs (1), Ölbei (1) és Botfa-Máthé 
páros. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
M A K K O S ISTVÁN polgármester. 
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