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Választás előtt 
állunk. Rövidesen megtartják a társadalombiztosítási választáso
kat, de nem is annyira annak részleteiről és szükségességéről, 
hanem sokkalta inkább a választáson való részvételről kell néhány 
szót ejteni. Választottunk, szavaztunk nem is oly rég, ezt megelő
zően népszavazás is volt, gyűjtöttek, gyűjtenek aláírásokat folya
matosan mindig valamilyen ügyben, s néhány körzetben már idő
közi választásokat is megértek a polgárok. 

Általánosnak mondható a tapasztalat, hogy az emberek nagy 
részének elege lett a választósdiból, véleményük ugyan van, de 
sokan akarnak a választásoktól távol maradni, úgy gondolván, 
hogy ez is egy megoldás lehet. Ez pedig nem megoldás. Akár 
vétkesnek is mondható a közömbösség, mely nem visz előbbre, hisz 
előrelépés csak a kinyilvánított - az korántsem baj, ha egymással 
ütköző - véleményekből lehet. 

Ezért kellene minél nagyobb számban megjelenni a társada
lombiztosítási választásokon. És még valamiért, a vélemény kinyil
vánításának lehetősége joga és tán kötelessége mellett. Kell, hogy 
érvényes legyen a választás, de csak akkor lesz az, ha megfelelő a 
részvételi arány. A választások megszervezése-ezt mindenki tudja 
- nagyon sok pénzbe kerül, s az ismétlésük legalább ennyibe. Ha 
másból nem, hál ilyen megfontolásból kívánatos, hogy legyen meg 
az eredmény az első körben, mert minden megtakarítottforintnak 
száz helye van, sokkal érdemesebb helye, mintha egy érvénytelen 
első kör után egy másodikra költenék. Találkozzunk május 21-én, 
az urnáknál! Egy választópolgár 

Hősök napi futás 
Márciusi beharangozónkban 

jeleztük, hogy május 29-én dél
előtt 10 órakor utcai futóver
seny lesz Celldömölkön. A kü
lönböző kategóriákban indulók 
az alábbi útvonalakon mérhetik 
össze erejüket: 

1. Alsó tagozat + felsős lá
nyok: Bartók u.-Batthyány u . -
Koptik O. u.-József A. u. 

2. Felsős fiúk + középiskolás 
lányokifiúk + nők: Bartók u . -
Batthyány u.-Csokonai u.-Kas-
sa u.-Liget-József A. u. 

3. Férfiak: Bartók u.-Bat
thyány u.-<?sokonyai u.-Gyár 
u.-Gábor Áron u-Liget-József 
A . u . 

Valamennyi távon a rajt és a 
cél a Hősök emlékművénél ta
lálható. Az egyes rajtok negyed
óránként követik egymást Ne
vezési díj: 30 forint gyerme
keknek 14 éves korig, középis

kolásoknak és felnőtteknek 50 
forint. A korcsoportok legjobb
jainak dííjazásán kívül az isko
lák között a részvételi arány 
alapján külön jutalom kiosztá
sára kerül sor. Az eseményen 
ünnepi beszédet mond dr. Göm
bös Ferenc országgyűlési képvi
selő, és a versenyszámok győzte
sei koszorút helyeznek el az em
lékműnél. A délelőtt folyamán a 
rendőrség autóit, motorjait és la
bortechnikai eszközeit nézhetik 
meg az érdeklődők, valamint az 
Eötvös iskola udvarán kutyabe
mutatóra kerül sor. 

A kételkedők szerint ilyesmi
re nincs igény Celldömölkön és 
„azért a néhány emberért" nem 
érdemes felhajtást csinálni... 
Minden lábra szükség van: cá
foljunk rá együtt az aggodal
maskodókra! 

N. T. 

Újra zászló alá sorakoznak 
a celli mozdonyvezetők 

Ünnepre készülnek a celll 
mozdonyvezetők: 1993. május 
16-án újraszentelik zászlóju
kat Az ünnepség fővédnöke 
G Ö N C Z ÁRPAD köztár 
sasági elnök. Az eseménynek 
külön jelentőséget ad, hogy a 
mozdonyvezetők otthonának 
zászlaját pontosan 50 évvel 
ezelőtt szentelték fel. 

Nagyra becsült szerkesztőkollé
gánk, Celldömölk jeles polgára, 
Horváth Lajos 1943. május 16-án 
az alábbi vezércikkben köszöntötte 
a Kemenesalja hasábjain az akkori 
zászlószentelés résztvevőit. 

„Istennel hazánkért és nemze
tünkért" jeligével zászlót avat a 
Celldömölki Mozdonyvezetők 
Otthona. A nagy világégés köze
pette időt és módot talált az egye
sület vezetősége arra, hogy a fenti 
jelmondat által kifejezett eszmét 

már 33 éve állhatatosan, becsü
letesen és hűen szolgáló egyesület 
az összetartozandóság kifejezésé
hez, az összetartás szimbólumához, 
zászlóhoz jusson. 

Régi álom válik valóra, a masi
niszta szívek erős és talán már 33 
éves vágya: zászló alá sorakozva, 
bárhova kivonulva, megmutat
hassák, meggyőzően kifejezhes
sék, hogy a dolgozó magyar tár
sadalomnak hasznos és fontos 
szerepet betöltő tagjai. 

Nem hiszem, hogy volna ebben 
az országban egyeden komolyan 
gondolkodó ember, aki ne ismer
né és ne értékelné a mozdonyve
zetők nehéz, küzdelmes és áldo
zatos munkáját. Gondoljunk csak 
a hózivataros téli éjjelekre, vagy 
a szélviharos esős éjszakákra. Mi
kor mások meleg párnák közt pi
henik ki a napi munka fáradalma-

(Folytatás a 3. oldalon) 

Névjegy 

A KMK új igazgatója 

m 

Newman Ilona Anna 
(szül. TarcziIlona Anna) 
1976-ban érettségizett a 
celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban. 
Az ELTE népművelés
történelem szakán jeles 
eredménnyel szerzett 
diplomát. 1982-tŐI 
1991-ig az ELTE Apá
czai Csere János Gya
korló Gimnáziumában 
kollégiumi nevelőtanár, 
majd ifjúsági összekötő' 
tanárként népművelői 
feladatot látott el. 1990-
ben fizetés nélküli sza
badságot vett ki, hogy az 
Amerikai Egyesült Álla
mokban elsaj átitsa az an
gol nyelvet. 1992-ben 
tette le a Washington 
University TOEFL (Test 
of English las a Foreign 
Language) nemzetközi 
angol nyelvvizsgáját 



UJ KEMENESALJA 

Tudósítás 
a képviselő-testületi ülésről 

Celldömölk Önkormány zatának április 28-ai ülésén elhangzott, hogy 
a környék telefonhálózatának fejlesztése érdekében az érintett önkor
mányzatok koncessziós pályázat kiírása iránti kérelemmel fordultak az 
illetékes miniszterhez. Az 1996-os EXPO Vas megyei rendezvényei
nek előkészítésére alapítvány szerveződött, amelyhez Celldömölk is 
csatlakozni fog. 

Egy ausztriai vállalkozó a Marcal-major (vámszabad) területén szer
ves hulladékból talajfrissítő és -javító anyagot szeremé előállítani. A 
hely kiválasztását a kedvező közlekedési infrastruktúra is elősegítette. 
Egyelőre osztrák alapanyagot használnának fel, de a tervekben - ha a 
városban a szelektív gyűjtés megvalósul - Celldömölk hulladékanya
gának feldolgozását is ígérik. Mintegy 8-10 ember számára nyújtana 
munkalehetőséget a telep, s az önkormányzat jelentős adóbevételhez 
juthatna. Ábrahám Ferenc egy ausztriai komposztáló megtekintése 
során szerzett benyomásaira hivatkozva támogatta az elképzelést, 
amellyel a testület is egyetértett. A képviselők elfogadták az 1992. évi 
pénzügyi terv végrehajtásáról, a házkezelŐség munkájáról és a város 
kereskedelmi-vendéglátási helyzetéről szóló beszámolókat. 

A képviselő-testület módosította a távfőtési és melegvíz-szolgálta
tási díjakról szóló rendeletét. A központi támogatás megszűnése és a 
hődíj kényszerű" emelése miatt magasabb költségekkel jár ezen szol
gáltatások igénybevétele. Az alábbi táblázat szemlélteti a várható havi 
díjakat egy kb. 150 lm 3 térfogatú, 55 m2-es lakás esetében, 5 m 
melegvíz-felhasználás mellett, lehetőséget adva az eddigi díjakkal való 
összehasonlításra is. (Lásd táblázat!) 

A képviselő-testület indokoltnak tartja az épületek hőközpontjaiban 
hőmennyiségmérők felszerelését, melyet a CELLHÓ KFT. fog elvé
gezni. A lakóközösségeknek és a lakásszövetkezeteknek így érdekük 
lesz az épületeken belüli költségmegosztók és szabályozószelepek 
beépítése, amelyhez a pénzforrást esetleg kedvező kamatozású hitelek 
segítségével is elő lehet teremteni. 

A testület a közalkalmazottak 13,5 millió forintos (5%-os) bérfej-

Fűtési Idényben (Ft) 
1993. jan. 1-tál-jan. 31-ig Febr. 1-től-ápr. 30-ig Máj 1-tÖl 

Alapdíj: 
1635-fűtés: 1635,- 929- 1635-

meleg víz: 285,- 285.- 285.-
HAdfj: 

2700-fűtés: 2115- 2115- 2700-
meleg víz: 438- 438,- 555.-
összesen: 4473.- 3767,- 5175-
+ 6% AFA: 4741 - 3993- 5486,-

Fütési Idényen kívül (Ft) 
Alapdfj: 

1635-fűtés: 1635,- 929.- 1635-

meleg víz: 285- 285,- 285.-
Hödfj: 

555-meleg víz: 438,- 438,- 555-
összesen: 2358,- 1751,- 2475,-
+ 6% AFA: 2499,- 1858.- 2624.-

lesztését egy külön erre a célra alakult ad hoc bizottság javaslata alapján 
tárgyalta. A jelzett összegből a TB-jámlék levonása után a béralapra 
fordítható 9 millió 375 ezer forint. Ebből a vezetői pótlékokra 1 millió 
forintot, jubileumi jutalmakra közel másfél millió forintot, a nyugdíja
zás miatti többletigényekre közel 1 millió forintot hagytak jóvá. A 
fennmaradó 6 millió forintból azok az intézmények részesültek és 
olyan mértékben, ahol és amennyi kellene ahhoz, hogy a közalkalma
zotti törvényhez viszonyított 63 százalék alatti bérbeállású dolgozó ne 
maradjon. A város intézményei közül a kimutatások szerint a Polgár
mesteri Hivatalban a legalacsonyabb az említett mutató (56,6%), ezért 
az itt dolgozók illetményalapját 10 200 forintról 11 700 forintra emel
ték, aminek kihalása 1 millió 650 ezer forint. 

A Kemenesaljái.Művelődési Központ igazgatói állására kiírt pályá
zatra a jelenlegi vezető és Newman Hona Anna jelentkezett. Az 
illetékes szakmai fórumok mindkét pályázatot alkalmasnak találták. A 
képviselő-testület Newmann Ilona Annát nevezte ki az intézmény 
élére. Az új igazgatónő július l-jétől veszi át az intézmény irányítását. 

Németh Tibor 

^ Híd épül Dunaszerdahely és 
Celldömölk között 

Aki járatos a földrajzban, az tudja, hogy 
lehetetlenség a fenti állítás gyakorlati, ám ko
rántsem az elméleti értelemben. Akkor, ami
kor egyre intenzívebben próbálunk Európá
hoz kötődni, keresve távoli kapcsolatokat, kü
lönös jelentősége van annak, hogy most egy 
magyar-magyar kapcsolat épül Celldömölk 
és Dunaszerdahely között, s a távolság is cse
kélynek mondható, mind lelki, mind egyéb 
értelemben. Hisz összeköt minket a nyelv, a 
közös sors, mert az ottani magyarok kisebb
ségként élnek Szlovákiában, mi pedig, az 
anyaországban élő magyarok kisebbségnek 
számítunk Európában. 

A kapcsolatfelvétel első lépéseként március 
26-án celldömölki küldöttség járt Dunaszer
dahelyen, Makkos István polgármester veze
tésével. A nyolctagú küldöttségben képvisel
tette magát a kulturális és oktatási bizottság 
Tlma László személyében, helyet kaptak a 
vállalkozók is Pozsonyi Mihály és Balogh 
Zsoltrévén, snem maradtak ki az iskolák sem, 
hisz őket Süle Ferenc, Bakó István és Roz
inán László képviselte. A város sportéletét 
reprezentálandó, jelen volt Süle Nándor, a 
kézilabdacsapat edzője is. 

A delegációt Öllös Árpád polgármester és 
Pázmán Péter alpolgármester fogadta, majd 
ezt követően sor került a város művészeti alap
iskolájának, termálfürdőjének és sportlétesít
ményeinek megtekintésére. 

Az iskolák szempontjából jelentős lépésre 
került sor ezen a találkozón, mivel jelen volt 
Dunaszerdahely magyar iskolái közül kettő
nek az igazgatója, Gügh Béla és Szúnyog 
László is. Az imént említett igazgatók megál
lapodtak a Gayer és Eötvös iskola vezetőivel 
a kapcsolatfelvételben, melynek első lépése
ként kézilabda-, illetve futballcsapatok érkez
nek a Gayer, illetve az Eötvös Kupára is. A 
sport mellett természetesen szóba jöhet még 
közös táborok szervezése, például a szlová
kiai magyar gyerekeknél a tárgyi feltételek 
miatt szerényebb keretek közt tárgyalt anya
országi magyar, s a nálunk egyáltalán nem 
tanított szlovákiai magyar irodalom ismer
tetésére. 

A minden szempontból hasznosnak ítélhető 
találkozó válaszlépéseként Öllős Árpád pol
gármester vezetésével dunaszerdahelyi dele
gáció érkezik májusban Celldömölkre. 

RL 

Földanyánk 
Évről évre visszatérő motívumként em

lékezünk meg lapunkban anyák napjáról, 
s most engedtessék meg néhány sort írni 
mindannyiunk édesanyjáról is. Nálunk 
még nem túl régi ünnep a Föld napja, 
jetentősége azonban egyre nagyobb lesz. 
Mert szomorú aktualitása adódik napról 
napra annak, hogy figyelmeztessünk min
denkit, akit lehet, s akinek füle van a 
hallásra, hogy NE BÁNTSD! VIGYÁZZ 
RÁ! Mert kell, hogy fájjon neked is, ha 
gránátok szaggatják testét, mérges gázok 
szennyezik levegőjét, savas esők tizedelik 
esőerdőit, és emberi megalomániától ve
zérelt, túlméretezett tankerek öntik szét
törve olajukat óceánjaiba. Mert képzeld 
el, hogy kívülről látod őt. Gyönyörű kék 
- ezért is hívjuk KÉK BOLYGÓNAK - és 
oly picike, oly törékeny a világegyetem 
csillagóriásaihoz képest. Hát szeresd egy 
kicsit! Tégy érte, hogy színe - mely az 
életet jelenti - sokáig kék maradjon, hisz 
ha ő él, akkor mi is élni fogunk, nélküle 
pedig egyszerűen nincs hol élnünk. Ezért 
gondoljunk így, április végén, május 
közepén a legősibb őselemre, Föld
anyánkra is. 



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

Újra zászló alá sorakoznak a celli mozdonyvezetők 
(Folytatás az 1. oldalról) 

i l t öle akkor keményen állnak kö
telességük színhelyén, becsü
letesen, nem hangoskodva végzik 
munkájukat. Ez az áldozatos élet 
az, amivel kiérdemlik minden 
tiszteletünket. 

A Celldömölki Mozdonyveze
tők Otthona új zsendülés, új f aka-
dás felé indul. Tavaszi időben, 
amikor a természet legszebb 
pompájába Öltözött, indul meg az 
új élet. Zászlót avarnak ma, zász
lót emelnek fel, s a zászlóval esz
mét visznek diadalra. Az eszme 
erényt hirdet, melyet mindenki
nek gyakorolnia kell, aki a zászló 
alá tartozónak gondolja, érzi és 
tartja magát. A zászló jelmondata 
mindenkit egyformán kötelez. Ha 
valakinek, úgy a mozdonyvezető

nek kötelessége a hazáért és a 
nemzetért dolgoznia, küzdenie. 
Úgy kell élnie, hogy élete Isten
nek tetsző legyen, úgy kell dol
goznia, hogy munkája embertár
sainak hasznára legyen, olyan 
emberré kell válnia, akinek csalá
di élete példa mások előtt is. Az a 
zászló, amit ma felavatnak, az az 
eszme, amelyre ma esküt tesznek, 
sok mindenre kötelezi a masinisz
tát. Kötelezi arra, hogy vallásos 
ember legyen, kötelezi arra, hogy 
minden útjára - melyre emberéle
teket visz - Isten nevében indul
jon. Kötelezi arra, hogy minden 
hazatértekor a Mindenhatónak 
adjon hálát, kötelezi arra, hogy 
embertársai életére még a magáé
nál is jobban vigyázzon, kötelezi 
arra, hogy a veszélyben inkább sa

ját egy életét áldozza, mint más 
százét 

Ez a zászló és ez az eszme kö
telez mindenre, ami a becsületes 
és lelkiismeretes embernek tulaj
donsága. Kötelez a gép pontos is
meretére, az elővigyázatosságra, 
az eszközökkel és az anyaggal va
ló takarékosságra, mert minden 
kényelemnél fontosabb a közös
ség, a nemzet érdeke. 

Zászlót álmodtak már az ott
hont alapító masiniszták, zászló
ért küzdöttek a munka emberei, 
zászlót avarnak ma a celldömölki 
mozdonyvezetők. 

íme a zászló! A Ti zászlótok, 
masiniszták. Feszül minden szá
la, fmom és tiszta a selyme. Friss 
suhogását hozza felétek a szél. A 
szélben a hangok nektek szólnak: 

Istennel hazánkért és nemzetün
kért! 

Az ünnepély előzetes programja: 
9-9.30: A pécsi koncert fúvósze

nekar térzenét ad az állomás mellett 
9.30-10.00: Vasúti jármúbemu¬

tató. 
10.00-10.10: A 100 éves vasúti 

emlékmű megkoszorúzása. 
10.10-10.30: Felvonulás a Kos

suth utcán keresztül a művelődési 
központ előtti térre. 

10.30-12.00: Ünnepség szabad té
ren, rossz idő esetén az épületben. 
Beszédet mond Fehér Tamás, aCelli 
Vontatási Főnökség vezetője. Üd
vözli a közönséget Göncz Árpád 
köztársasági elnök. 

ökumenikus istentisztelet; a ka
tolikus, az evangélikus és a refor
mátus lelkész felszenteli a zászlót, 
majd felkötik a szalagokat 

„Nem szoktam a feladatok előtt meghátrálni' 

Beszélgetés az MDF celldömölki szervezetének elnökasszonyával 
Az országos gyűlés jegyében 

tisztújításra kerültsor az MDFhe-
lyi szervezeteinek élén is. Hor-
váthné Kőműves Ágota lett a ve
zető kormánypárt celli csoportjá
nak elnöke. Sokan úgy vélik, 
hogy a nők képesek új szempon
tokkal gazdagítani a politizálást, 
s nem csupán női mivoltukkal szí
nesítik a politikai palettát... Vajon 
mire lehet számítani Cellben? 

- Kérem, hogy röviden mutat
kozzon be Olvasóinknak! 

- Pedagógus végzettségem 
van, 4 esztendeig tanítottam a 
nagysimonyi általános iskolában. 
Jelenleg két ikerlányommal va
gyok itthon, akik nemsokára 3 
évesek lesznek. Rajtuk kívül van 
egy harmadik osztályos fiam és 
egy ötödikes lányom. Férjem 
Horváth András állatorvos. 

- Miért mondott le Szita Antal 
az elnöki posztról? 

- A magyarázat egyszerű: a 
nyomda, amit Szita úr épített, 
gyakorlatilag elkészült és működ
tetése egész embert kíván. 

- Mit gondol: miért Önre esett 
a választás? 

- Ezt az MDF tagjaitól kellene 
megkérdezni. Én jobban szeret
tem volna, ha más kapja meg ezt 
a tisztséget, de nem szoktam a 
rám háruló feladatok előtt meg
hátrálni. 

- Nem tartja olyannak ezt a 
helyzetet, mint amikor a süllyedő 
hajóra száll fel valaki? 

-Nem tagadom, hogy voltak és 

vannak is aggályaim. De én 1989-
ben - a celldömölki szervezet 
megalakulásakor - azért léptem 
be az MDF-be, mert nagyon Örül
tem annak, hogy - elsőként! -
megalakult. Nagyon hiszek ab
ban, hogy együtt, másokkal ösz-
szefogva lehet eredményeket el
érni! 

- Hogyan látja az MDF meg
ítélését a társadalomban? 

- A párt vonzereje ma kisebb, 
mint *89-ben volt, megkopott a 
választási harcokban, valamint az 
ország gondjainak viselése köz
ben. Ez részben természetes, mert 

bérben él az MDF-fel szemben. 
Sokan az elmúlt időszakról ránk 
maradt összes hibát az MDF nya
kába varrják. Pedig a kormányzat 
és az országgyűlés csak átvette 
ezeket a gondokat, nem Ők idéz
ték elő. Természetesen ezek mű
ködése sem volt és ma sem hibát
lan. De valami furcsa, torz érték
rend megnyilvánulásának tartom 
az összes hibáért Őket tenni fele
lőssé. Nem szeretnék szerecsent 
mosdatni, de gondoljuk végig: 
1990 tavasza, a rendszerváltás óta 
volt két borzasztóan aszályos 
nyár, egy öböl-háború, továbbá a 

Ágota családja körében. 
mindig az a célpont, aki elöl van. 
Viszont nem természetes és ért-
heteden számomra az a féktelen 
gyűlölködés, ami jó néhány em-

Szovjetunió szétesése, vala-mint 
lassan 2 éve dúl a polgárháború 
közvetlen szomszédságunkban, a 
Balkánon. Nálunk messze jobb 

gazdasági helyzetből induló or
szágok közül is került ez idő alatt 
padlóra néhány, például a finnek. 
Magyarországon pedig él és bár 
jó néhányan évek óta jósolgatják 
az összeomlást, az egyelőre várat 
magára. Persze, a jövő bármit 
hozhat... 

- Hogyan vélekedik az MDF-
en belüli konfliktusokról? 

- Az országos gyűlésen világo
san megmutatkoztak az ellenté
tek. Csurka nagyon hatásos köz
íróként, gondolkodóként, de nem 
politikus alkat Ugyanakkor val
lom az „arany középút" elvét, az 
értékeket mindkét oldalról meg 
kell próbálni megőrizni. 

- Milyen tervekkel a tarsolyá
ban indul a választások előtti 
utolsó éveknek? 

- Nyitni fogunk a helyi társa
dalom irányában (ingyenes jogi 
tanácsadás stb.). Nagyon szeret
ném, ha az MDF eredeti, tiszta 
céljai és szándékai fogalmazód
nának meg újra, ezért is vállal
tam az elnökséget . Sokszor 
eszembe jut egy idézet, melyet 
egy kedves tanítványomtól kap
tam, és azóta is igyekszem ma
gamévá tenni Széchenyi István 
gondolatát: 

„Sohasem panaszkodni, 
A hibái mindig magunkban keresni. 
Kötelességünket akkor is teljesíteni, 
Ha körülöttünk nem teljesítisenki." 

N.T. 



Alsósági apróságokéi 
1̂ fa Segítettek a Herkulesek" 

Az elmúlt év decemberében ejtőernyős ugrás közben súlyos sérülé
seket szenvedett egy 18 éves szombathelyi kislány. Felépülése - az erős 
akarattal párosulva is - hosszabb időt vesz igénybe. 

A gyógyuláshoz nagy szüksége lenne egy szobakerékpárra. Ez tu
domására jutott az Alsóságon működő Herkules Testépítő Klub 
tagjainak. Bár a szerencsét!énül járt lányt személyesen nem ismerik, 
egy időre lemondtak a klub tulajdonában lévő kerékpárgépről, hogy 
segíthessenek szerencsédenül járt sporttársukon. 

Nemes cselekedet volt. 

^\S^ F u t a Ság utcai futóverseny 
lesz május 20-án, csütörtökön 19 órai kezdettel Alsóságon, a Hegyi 
út-Bajcsy Zs. út-Mátyás király út-Bem út-Kráter u.-EÖtvös utca 
útvonalon. Táv a nők és a 16 éven aluli fiúknak 1200 méter, férfiaknak 
2000 méter. A rajt az alsósági templomnál lesz, jelentkezni a helyszí
nen lehet. A futás idején az említett útvonalon forgalomkorlátozás, 
illetve útlezárás várható. 

8* Folytatódik a kapcsolat 
Az alsósági iskola tanárai és diákjai az elmúlt tanévben vették fel a 

kapcsolatot a burgenlandi Neudau község iskolájával. Az idén a kap
csolat tovább erősödik. 

Először - május 14-én - az alsóságiak utaznak Neudauba. A „dele
gáció" énekkarosokból, a képzőművész és a rajz szakkör tagjaiból, 
valamint a külön műsorral készülő német nyelvi szakkör tagjaiból 
tevődik össze. Sokan közülük már jó ismerősként üdvözölhetik majd 
osztrák barátaikat. 

Az iskola tanárai és tanulói már tavaly is sok olyan tapasztalattal 
gazdagodtak odakinn, amit itthon kamatoztatni tudtak. Ezt várják az 
idén is. 

Az utat a Szülői Munkaközösség finanszírozza. 
A vendéglátást az alsóságiak az iskola nagy rendezvénye, a Berzse

nyi Hét keretében június 4-én viszonozzák majd. Augusztus 2-ától 
8- áig pedig 20 neudaui diák együtt élvezi a nyár örömeit a sági 
gyerekekkel a balatonrendesi táborban. 

Völgyi 

Fogadóórák 
a Polgármesteri Hivatalban 

Varga László Csaba alpolgármester 1993. május 20-án (csütörtö
kön) de. 10-től 12 óráig, 

Makkos István polgármester 1993. május 27-én (csütörtökön) de. 
9- tól 11 óráig, 

Baranyai Attlláné dr. jegyző 1993. június 3-án (csütörtökön) de. 
9-től 11 óráig a Polgármesteri Hivatalban fogadóórát tart. 

OPTIKI 
• SZTK-vény beváltása 
• Gyors szem üveg készttós és -javítás 
• Kontaktlencse-ápoló szerek, tokok, szemüvegtörlők, 

szemüvegláncok és -zsinórok nagy választékban kaphotók. 
CELLDÖMÖLK, Dr. Géfin L. tér 13. 

I I . Alsósági 
Tavaszi Napok 

(1993. május 17-23.) 
Május 17. (hétfő), 18 óra: ün

nepélyes megnyitó. 
A műsor résztvevői: a celldö

mölki Ádám Jenő Zeneiskola fú
vószenekara, az alsósági kultúr
ház gyermek aerobic-csoportja, a 
Berzsenyi Lénárd Általános Isko
la irodalmi színpada. Megnyitó
beszédet mond: Varga László 
Csaba alpolgármester. 

Május 18. (kedd), 18 óra : 
hangverseny a római katolikus 
templomban. Résztvevők: az al
sósági Berzsenyi Lénárd Általá
nos Iskola énekkara, a celldömöl
ki Ádám Jenő Zeneiskola szólis
tái, a pápai Erkel Ferenc Zenei 
Általános Iskola énekkara. 

Május 19. (szerda), 13 óra: ga
lamb- és kisállat-bemutató, valamint 
-vásár az alsósági kultúrházban 

17 óra: Kemenesalján élő kép
zőművészek kiállításának meg
nyitója az általános iskola C-épü
letében. Megnyitja: Molnár Gá
bor oktatási és közművelődési 
szakreferens. 

Május 20. (csütörtök), 14 óra: 
a Fabula Bábszínház bemutatója 
az iskola ebédlőjében. Belépődíj: 
40 forint. Mese a halászról, a fele
ségéről és a halról. Az állatok far
sangja. 

17 óra: kispályás labdarúgó
torna az általános iskolában. 

19 óra: Fut a Ság. 
20 óra: szkanderverseny. 
20.30 óra: utcai disco. 
Május 21. (péntek), 11 óra: 

elsősegélynyújtó-verseny az is
kolában. 

14 óra: vérnyomás- és kolesz
terinszint-mérés a katolikus 
templom előtti téren. 

16 óra: katasztrófahelyzet-el
hárítás mentők és tűzoltók rész
vételével (Hegyi út kezdete). 

18 óra: ökumenikus istentisz
telet az evangélikus templomban. 

Május 22. (szombat), 9 óra: 
kutyabemutató az iskola sportte
lepén. Belépődíj: 20 forint 

15 óra: Alsóságról elszárma
zottak találkozója az iskola ebéd
lőjében. 

17 ó r a : folklórbemutató. 
Résztvevők: Balbakancs nép
tánccsoport, Celldömölk, Keme-
nesmagasi citerazenekar és páva
kör. 

20 óra: ifjúsági tucabál (zenél: 
a Profil együttes). 

Május 23. (vasárnap), 9 óra: 
Kemenesaljái borverseny az isko
la ebédlőjében. 

10 óra: autós ügyességi ver
seny a salakos pályán (Sági út). 
Nevezési díj: 50 forint 

14 óra: Motocross-bemutató a 
homokbányában. 

« rr 

SZŐLŐSGAZDÁK FIGYELEM! 
ITTA NAGY LEHETŐSÉG! 
Az idei évben nem a Sághegyi Szüret rendezvényen lesz a 

borverseny, hanem a I I . Alsósági Tavaszi Napok keretében, a 
május 23-án, vasárnap 9 órakor kezdődő borversenyen minősíttet
heti a borát! 

Kérjük, a borokat (2 db l - l literes palack) május 22-én, szom
baton 9 órától 12 óráig adják le az alsósági általános iskolában! 

R A F A E E 
R A F A E L 

^ MÁRKABOLT 

CELLDÖMÖLK, Sági út 12/A 
(Patyolat mellett) 

Megújult árukészlettel, a Rafael 
termékskála forgalmazásával 
várjuk kedves vásárlóinkat. 
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Villáminterjú Deutsch Tamással, a Fidesz alelnökével 
Április végén egy politikai fórumon Cell

dömölkön járt Deutsch Tamás, a Fidesz or
szággyűlési képviselője, alelnök. A fórum 
utárréxkluzív villáminterjút kértem az Űj Ke
menesalja olvasói számára. 

- Elnézést a szemtelen kérdésért, de miért 
éppen Celldömölkre jöttél? Úgy is kérdezhet
ném, mit keresel itt? 

- Több régi meghívásom volt már Vas me
gyébe, és egy újkeletű ide Celldömölkre. A 
csepregiek már hónapokkal ezelőtt hívtak, így 
most egybevettem a két látogatást Amit még 
azért ehhez hozzá kell tenni, alakulóban van 
itt egy csoport, s így örömmel jöttem ide, ez 
talán lendületet adhat a dolognak. 

- Tudomásom szerint te a pártodon belül az 
önkormányzatok témájával foglalkozol, s a 
miénk is egy önkormányzati újság. Hallhat
nánk valami koncepciót? 

- Alapvető elképzelésünk, hogy a parla
menti választások után a következő helyható
sági választásokig a parlament fogadja el az új 
Önkormányzati törvényt 

- Erre jó, ha fél év lesz. Nem túlzás ez ? 
- Nem. Terveink szerint 1993 végére lesz 

olyan koncepciónk, amely - ha döntéshozó 
pozícióba kerülünk - alkalmas lesz arra, hogy 
a pontos szöveg néhány hónap alatt kidolgoz
ható legyen. 

-Hallhatnánk azért valamit ebből a készülő 
koncepcióból? 

- önkényesen kiemelnék néhány területet 
Vegyük a finanszírozást. Stabil, kiszámítható, 
egy parlamenti ciklusra megtervezhető költ
ségvetésekre gondolunk. A bevételeket a köz
ponti adók csökkentésével, a helyi adók növe
lésével tervezzük, mivel ez utóbbiak jobban 
ellenőrizhetők. Átalakítanánk a normatív tá
mogatási rendszert, csökkentenénk a normatí
vák számát, a jelenlegi harminchatról tíz alá. 
A vagyongazdálkodás szabályait úgy alakíta-

A FIdesz-ben már nincs korhatár - jobbról Deutsch 
Tamás. 
nánk, hogy az önkormányzatok a vagyonukat 
el ne herdálhassák, jogosítványaikat a köz
szolgálatra korlátoznánk. 

- A középszintet illetően több megoldásra 
is nyitottak vagyunk. Leginkább a település
közösségi középszint mellett voksolunk. A 
megyék helyett azoknál kisebb, az önkor
mányzatok szerves együttműködésére építő 
város és környéke szintet képzelünk el. 

- Ez a járási rendszer rehabilitációja len
ne? 

- Nem. Ez a Bibó István-féle város és me
gye koncepció. 

- Mi a véleményed a mai önkormányzati 
modellről és annak működéséről? 

- A mai modell működőképes, mindezek 
mellett nincsen egyetlen területe sem, amelyet 
változadanul lehetne hagyni. A legnagyobb 
erénye, hogy létrehozta a modern önkormány
zatiság alapjait, de bebizonyosodott az is, 
hogy az alapvető dolgoktól a kisebbekig min

den területen változtatni kell, persze az eddigi 
tapasztalatokra építve. Ezért is van szükség új 
törvényre, a módosítás nem elegendő. 

- Váltsunk témát. A Fidesz az utóbbi időben 
mintha bizonyos arculatváltozáson menne ke
resztül. Toleránsabbak a nyilatkozatok, Kövér 
László személyében új a frakcióvezető, aki 
éppen itt Celldömölkön mondta, hogyaFidesz 
senkitől nem zárkózik el, a választási eredmé
nyektől függ minden. Mennyiben tudatos ez a 
változás? 

- A politikai vonalvezetés abszolút követke
zetes, világos. Ebben benne van a változás, a 
fejlődés. Nagyon fontos, kik a vezetés tagjai, ki 
az elnök, a frakcióvezető, kik az alelnökök. Az 
arculatot a célok határozzák meg. 1990-ben be
jutni akartunk a parlamentbe, ez másféle politi
zálást jelentett, most, '94-ben esélyesként indu
lunk, ez is mást kíván meg. Szerintem ez világos 
vonal és nem a korábbiak megtagadása. 

- Ha a Fidesz - reményeitek szerint - kor
mányra kerül, elképzelhető, hogy most egy 
leendő miniszterrel beszélgetek? S ha igen, 
melyik lenne az a bizonyos tárca? 

- Három dolgot kell itt elmondanom. Elő
ször is abban gondolkodunk, hogy minél jobb 
eredményt érjünk el. Az igaz, ha elérjük, akkor 
miniszterek, tisztviselők kellenek, de jelenleg 
a frakción belül nem gondolkodunk szemé
lyes karrierről, így nem kerül szóba az enyém 
sem. Annak azért van némi jelzésértéke, hogy 
ki milyen területtel foglalkozik. Orbán Viktor 
már frakcióvezetőként is azzal volt megbízva, 
hogy irányítsa a kormányzati munkára való 
felkészülést, s most elnökként is ezt teszi. 
Keressük egyébként frakción kívül is - főleg 
gazdasági területen - azokat az embereket, 
akik szóbajöhetnek, de mint mondtam, erről 
még tényleg korai lenne beszélni. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
Kép és szöveg:-r-

^ 3 3 

Karnyújtásnyira a rendőrség A fenti mondatnak akár konkrét, akár jelképes értelmet 
is tulajdoníthatunk, amikor az április 24-én szervezett 
„Nyílt rendőri nap" krónikáját adjuk közre. Ahogy azt Mol
nár Lajos rendőrkapitány úrtól megtudtuk, nagyon sokan 
voltak kíváncsiak a rendőrség életére, kulisszatitkaira, tech
nikai eszközeire. Az érdeklődők felpróbálhattak golyóálló 
mellényeket, láthattak kutyabemutatót, láthattak fegyvere
ket, gépjárműveket, bűnügyi technikai bemutatót, sőt, aki 
akarta, attól ujjlenyomatot is vettek, s leheverhetett a fog
dában a priccsre is. Különös érdekessége volt a rendőri 
napnak, hogy számos kereskedő érdeklődésétől kísérve ha
mis pénzeket mutattak be UW-Iámpa fényénél, megköny-
nyítve ezzel azok felismerését A rendőrség dolgozói a 
Polgármesteri Hivatal jóvoltából - ha szerényen is, de -
vendégül látták a gyerekeket, akik közül sokan alig akarták 
tudomásul venni, hogy dél elmúltával végére ért a nyílt nap, 
s a rend őrei számára újra következnek a dolgos hétköz
napok. 

Molnár Lajos rendőrkapitány így foglalta össze a napot: 
„Az volt a cél, hogy közelebb kerüljenek hozzánk a gyere
kek, és mi is hozzájuk. Ne legyen meg a korábbi ridegség -
bár ez Cellben már úgy érzem feloldódott - , és sikerüljön 
elérni, hogy bármi gonddal, bajjal odajöjjenek hozzánk, és 
bízzanak bennünk. Ez a lényeg." RL 
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Ifik 

Bata Imre irodalomtörténész Weöres Sándorról 
Weöres Sándor születésének nyolcvanadik évfordulóját ün

nepeljük az idén. Ebből az alkalomból készült a mostani kis 
összeállítás. Júniusi lapszámunkban nyolcoldalas mellékletet 
jelentetünk meg Csöngel Száncsengd címmel. 

A Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság Weöres Sándor Kossuth-
díjas költőre emlékezett március 22-én. Az ünnepi est vendége volt 
Bata Imre irodalomtörténész, a költő jó barátja és munkatársa. Meg
ragadva az alkalmat, interjút készítettünk, amelyben nagyon érdekes 
mozzanatokat elevenített föl számunkra. Hagyományápolásunkban 
mindez figyelmet érdemel, lapunk ajánlja tisztelt olvasóinknak, mind
azoknak, akiket Kemenesalja egyik nagyszerű alakja érdekel. Bata 
Imre az alábbi válaszokat adta kérdéseinkre: 

-Weöres Sándor születésének nyolcvanadik évfordulóját ünnepeljük 
az idén. önről, mint jó barátjáról, munkatársáról több ízben beszélt 
nekünk. Mikor alakult ki szorosabb kapcsolata Weöres Sándorékkal? 

- 1964-ben jelent meg itthon a Túzkút, Weöres legragyogóbb kötete. 
1963-ban a Magyar Műhely az illegálisan Párizsba került kéziratát 
nyomban kiadta. Hatvannégyben-hatvanötben egy nagyobb tanul
mányt írtam a gyűjteményről, s ezt elküldtem Weöresnek. Mikor pedig 
Budapestre kerültem 1967 januárjában, meg is látogattam Weöreséket 
a Törökvész úton. Egy alkalommal Bori Imrével és feleségével jártam 
ott. Szóba került, hogy a Magvetőkiadná Weöres összegyűjtött verseit. 
Akkor javasolta Bori Imre, hogy segítsek Weöresnek a sajtó alá rende
zésében, így született meg az Egybegyűjtött írások, amelynek szerkesz
tői munkájában az oroszlánrész Weöresé meg a gépíróé. Én csináltam 
a tartalomjegyzéket, enyém a bibliográfiai összeállítás és az utószó, 
amit Weöres-idézetekből raktam össze. Utóbb Sipos Lajos fiatalabb 
irodalomtörténész barátommal sajtó alá készítettük elő a műfordításo
kat, itt viszont a munka lényeges részét a kiadói szerkesztő, Steinert 
Ágota végezte el. Végül segftettünk Kovács Sándor Ivánnal együtt a 
Három veréb hat szemmel szerkesztésében. Itt a fontosabb tevékenység 

VASI JÓZSEF 

Nézd, hogy bomlanak. 
Nézd, hogy bomlanak mind a virágok! 
Gyönyörű menyasszony-díszben a föld. 
Fehérbokrétás tüllben a meggyfám. 
A cseresznyém is menyasszony lett lám! 
Alattuk harsogva kürtöl a zöld. 

Tulipán-, nárcisz-, gyöngyvirágillat 
tengere fürdetí fáradt fejem. 
Habzik ezer szih. Harsog a nászdal. 
Tilinkózz te is halk fuvoláddal 
s lengjen a dal, mint a lenge selyem. 

Holnapra pazar lila ruhában 
kitárja báját az orgona is. 
S a dombok mellén - nézd, szanaszét - a 
sok száz barack mind rőzsabokréta! 
A fényes kék ég meg felhő-baris. 

Csak az akác nem hallgat a szóra. 
Suttoghat néki búgva a tavasz! 
Tövist feszít a nászi világra. 
De néhány nap'csak, s a szúrós ágra 
virág- s illatozom önt a ravasz! 

Attól aztán megbódul a holt is! 
Döngnek a méhek és dong a darázs. 
Illat-részegen dülöng az élet... 
tegnap-szerelem mind újraéled... 
s kilép medréből a május-varázs... 

- Weöresé mellett ahogy ez a könyvben látszik is - Kovács Sándor 
Iváné. Magam - Weöres biztatására - egy áttekintő esszét írtam a 
magyar líra fejlődéstörténetéről, lehetőleg a gyűjtemény optikáját ak
ceptálva. Kapcsolatunk kialakulását és elmélyülését a közös munka 
tette lehetővé. 

-Az Ön munkássága kiterjedt a költő személyiségének vizsgálatára, 
tanulmányok, visszaemlékezések bizonyítják a megkülönböztetett fi
gyelmet. Mi ragadta meg személyiségében leginkább, néhány mozza
natra hogyan emlékszik vissza ma? 

- Engem Weöres költészete már a hatvanas évek elejétől kezdve 
intenzíven érdekelt Még gimnazista koromban magával ragadott egy 
impresszionista verse: „Szállnak az alkonyi felhők, / mint halovány 
hajú lányok / csillogó csillag az ékük, / lebben a fátyol utánuk. // 
Mennyei vadra vadásznak, / nincs nyoma égi vadaknak, / lassan a 
hegyre hanyadó / Hold poharában zokognak." Emlékezetből mondom, 
remélem, pontosan. A fontosabb azonban azon felismerés volt, hogy 
Weöresnek nemcsak a költészete, de egész emberre vonatkozó gondol
kodása magával ragadott. Nekem az Ő lírája nem irodalmi kérdés, de 
olyan, mint a vallásos embernek a Biblia. Hogy egyeden ember van, 
Jézus, továbbá, hogy az ember kozmikus lény, s hogy az ember 
személyisége sokkal összetettebb, mintsem gondolni tudjuk, hogy az 
idegenségben az az igazi védekezés, hogyha az ént képesek vagyunk 
tárgyiasítani, mint az a bizonyos apáca a Teljesség felé lapjain, aki sok 
csomagja közé számolja magát is, mint tárgyat, mint egy következő 
csomagot. Másrészt viszont Weöres lírája is magával ragadott, mint egy 
gondolkodásmód lenyomata, s a többi már természetes következés volt. 

-A költő köteteit lapozgatva, Bata Imre neve előtérbe kerül. Ismerve 
Weöres Sándor zárkózottságát, a közös munkálkodás nehéz lehetett... 

- Éppen, mert dolgoztunk, nem számított semmit Weöres zárkózott
sága, sőt. Nagyon kényelmes volt ez a kapcsolat. Weöres munkatem
pója akkor bámulatos volt, maga is jól bírta a szellemi tevékenységet. 
Este hatkor kezdtük a munkát, csináltuk hajnali kettőig, háromig. Ha 
pedig nem volt dolgunk, akkor üldögéltünk, politizáltunk, nagyokat 
hallgattunk. Egyet még mondanom kell: A személyiség rendkívülisé
gét életem során két emberrel kapcsolatban éreztem azok közt, akiket 
ismertem. Az egyik Weöres Sádnor volt. Mégis épp olyan normális 
volt ez a kapcsolat, mint - teszem - néhai édesapámmal. Egyszerű, 
meghitt, bizalmas és - bár nem mutogattuk - nagyon szeretetteljes. Én 
boldog voltam, hogy együtt lehetek Weöressel, O meg láthatóan elvi
selt engem. De Ő mindenkit elviselt ám! 

- Többször beszélgettünk a Három veréb hat szemmel című nagy 
vállalkozásról. Meddig tartott ez a munka? (Természetesen ez talán 
műhelytitok, defeltétlenül érdekes és fontos lenne bővebben tudni róla. 

- A Három veréb hat szemmel Kovács Sándor írta bevezető tanul
mányából megtudható, hogy már a negyvenes évek elején foglalkoz
tatta Weörest az antológia gondolata. Mikor mi együttműködhettünk 
vele, már inkább csak a kiegészítő tevékenység volt hátra. Az is 
hatalmas munka. De azt is tudni kell, hogy Kovács Sándor Ivánon és 
rajtam kívül még számosan segítettek. Ez is ott van a gyűjteményben 
valahol, Weöres által fogalmazottan. Az is, kiknek köszönheti ő a 
segedelmet. Talán két esztendőn át tevékenykedett együtt a konzorci
um. A lényeg azonban az, hogy ez az el lenkedók által nemzetietíennek 
gyanított költő úgy Ölelte magához nemzeti líránk egészét, ahogy előtte 
senki. 

- Mi, kemenesaljaiak a lehetőségekhez képest közeli kapcsolatban 
voltunk a költő házaspárral. Szeretnénk méltóan ápolni az emlékeket. 
De itt van a NAGYSÁG (áthúzva) című verse, ennek tükrében, üzene
tében mit tanácsolhat nekünk? 

- Hogy Weöres miként gondolkodott az emberi nagyságról, azt 
valóban az említett vers teszi nyilvánvalóvá. De Weöres hátrahagyott 
egy óriási szellemi életművet. Ez teljesen függetíen az emberi nagy
ságtól vagy kicsinységtől. Ezt kultiválni - hasznunkra van. S az is 
nyilvánvaló, hogy az elhunyt költő, a néhai ember így is, személyiség
ként is valódi erkölcsi nagyság. Tehát nem számít, hogy amíg élünk, 
mit vélünk a nagyságról, mert halottaink közt ott vannak a Berzsenyiek, 
a Kisfaludyak és ott van Weöres Sándor, és Kemenesalja népe legyen 
rá büszke, s igenis eszmélkedjék sokat e nagyságos múlton, az iroda
lomtörténeten és az életműveken. Dala József 
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A fiatal Weöres és a Berzsenyi Társaság 
A fiatal költő, Weöres Sándor a 30-as évek

ben került kapcsolatba a Berzsenyi Társaság
gal. Ez Kaposváron működött ugyan, de dr. 
Merényi Oszkár főtitkár tudatosan törekedett 
arra, hogy az egyesület országos jellegűvé 
váljon 

A társaság 1934-ben folyóiratot szeretett 
volna indítani Dél címmel. Ezt dr. Merényi 
Oszkár, Biczó Ferenc, dr. Hetyei József és 
Takáts Gyula szerkesztették volna. Szerették 
volna munkatársaknak megnyerni Weöres 
Sándort, a baráti köréhez tartozó Jékely Zol
tánt és Vas Istvánt is. A terv nekik is tetszett. 
Az ügy azonban húzódott Weöres Sándor 
1935. január 7-i levelében megkérdezte Ta
káts Gyulától, mi van a Dél folyóirattal. 
Ugyanezt kérdezte Jékely is egy év múlva, 
1936. január 3-án. Sajnos, anyagi nehézségek 
miatt a tervezett folyóirat nem jöhetett létre. 

A Berzsenyi Társaság már 1935 őszén elha
tározta, hogy fiatal költők estjét rendezi meg 
Kaposváron. Ezen Weöres Sándor, Jékely 
Zoltán és Takáts Gyula fellépésére számítot
tak. Az időpontot 1936. március 21-ére tűzték 
ki . Ekkor azonban váratlan akadály jött közbe. 
Weöres Sádnor megbetegedett Február 21-én 
ezeket írta Takátsnak: „Március 21-én talán 
már lemehetek Kaposvárra, de ez sem valószí
nű. Azt ajánlom, hívj meg helyettem mást, 
talán JózsefAttilát; most készül lapot indítani 
több ismert egyéniséggel együtt; bevágód
hatsz nála." 

Érdekes javaslat volt, hogy a fiatal költők 
estjén József Attila is szerepeljen. Ez azonban 
akadályba ütközött. A társaság túlzsúfolt 
programja miatt ugyanezen az estén került 
volna sor Somogyváry Gyula felolvasására is. 
Ez utóbbinak apolitikai felfogása eléggé eltért 

József Attiláétól; kettőjüket egyszerre szere
peltetni nem lett volna szerencsés megoldás. 
Az említett okból nem lépett fel József Attila 
a Berzsenyi Társaságban. 

A társaság vezetősége és dr. Merényi Osz
kár főtitkár nem akart lemondani Weöres S án-
dor szerepeltetéséről. Az estet március 29-ére 
halasztották, remélve a költő felgyógyulását. 
Ez sajnos nem történt meg. .Jobban szeretnék 
most Kaposvárra utazni, mint itt rohadni, de 
sehogyan sem lehet" - írta Weöres március 
25-én. A társaság vezetői azonban találtak 
áthidaló megoldást Takáts Gyula vállalta, 
hogy beteg költőtársának verseit felolvassa. 

Március 29-én került sor a fiatal költők 
estjére. Hála dr. Merényi Oszkár kitűnő szer
vezésének, a rendezvény komoly sikert ara
tott Takáts Gyula, Jékely Zoltán és Somogy
váry Gyula maguk adták elő műveiket Weö
res Sándor költeményeit (Takáts felolvasásá
ban) is lelkes tapssal fogadta a közönség. A 
vendégek jóleső érzéssel távoztak Kaposvár
ról. „Kérlek, Merényinek tolmácsold még 
egyszer hálámat" - írta Jékely Takátsnak áp
rilis 2-án. Ugyanaznap pedig Weöres Sándor 
levélben mondott köszönetet a társaság veze
tőségének, amiért szerepeltetését meg tudták 
oldani. 

Weöres és baráti köre ezután is kapcsolat
ban maradt a társasággal. Felkeltette figyel
müket, hogy dr. Merényi Oszkár több könyvet 
is jelentetett meg Berzsenyi Dánielről, többek 
között verseinek első kritikai kiadását. Ezzel 
kapcsolatban Vas István írta Takáts Gyulának 
1938. március 7-én: „Emlékeztetnélek egy ré
gi ígéretedre, t i . hogy szerzel nekem egy pél
dányt a Merényi-féle Berzsenyi-kiadásból." 

A Berzsenyi Társaság 1938. április 2-ára 

tűzte k i Weöres Sándor újabb fellépését Hála 
dr. Merényi Oszkár és Biczó Ferenc szervező-
munkáj ának, ez az est is fényes sikerrel zárult 
A költő később, április 11-én írta levelében: 
.Jóleső érzéssel gondolok Rátok, meg az elő
adóestre." 

Berzsenyi Dániel és Weöres Sándor egya
ránt a vasi föld szülöttei. Éppen ezért Weöres 
Sándor kapcsolata a Berzsenyi Társasággal nem 
tekinthető véletlennek, Dr. Merényi Oszkár fő
titkár, a neves irodalomtörténész és a nagy költő, 
Weöres Sándor - bár személyesen csak igen 
ritkán találkoztak - , mindig tisztelettel gondol¬
tak egymásra. Dr. Merényi László 

h99" Budapest 

Nagy István: Vihar Kemenesalján. 

Celldömölki eseménynaptár 
Május 2., 1978 15 éve 

Volánteleppel gazdagodott Celldömölk. 
Május 7., 1743 250 éve 

Elhelyezték az evangélikus templom alapkövét. A környező tér a 
templomért sokat fáradozó Ostffy Mihály nevét viselte és újból 
viseli. 
Május 7., 1888 105 éve 

Pick Zsigmond kereskedő, a Vas Megyei Gazdasági Egylet alapító 
tagja, a faipar fejlesztéséért nemesi oklevelet kap. 
Május 11., 1968 25 éve 

A Kemenesaljái Napok keretében úttörővasút indul a Sághegyre. 
Május 15., 1968 25 éve 

Szülőháza közelében felavatják a Gáyer-emlékoszlopot 
Május 23., 1943 50 éve 

A Mozdonyvezetők Otthona fennállásának harmincharmadik évfor
dulóján zászlóavatásra kerül sor. 
Május 31., 1908 85 éve 

A Misztrik-bioszkép (mozi) megkezdi működését - írja a Kemenes
alja. 
Június 5., 1948 45 éve 

Megtartotta ötödik hangversenyét az Orvosok Szabad Szakszerve
zetének helyi zenekara. 
Június 14., 1908 85 éve 

A Pápai utca lezárásával - nem lehetett tovább a síneken keresztül¬
j árni - megszűnt a hajdan messzeföldön híres Hungária Szálló - tudósít 
a Kemenesalja. 

Június 22., 1978 15 éve 
A Nagyközségi Közös Tanács V. B. a nagyközség várossá nyilvání

tását és Izsákfával való egyesülését kérte az Elnöki Tanácstól. 
Június 24., 1923 70 éve 

Megalakult a Celldömölki Iparosok és Kereskedők Törekvés Sport 
Egyesületé. 
Június 29., 1793 200 éve 

Született Edvi Illés Pál. 1831-'63 között nemesdömölki lelkész, itt 
lett tagja az Akadémiának. 
Július 23., 1788 205 éve 

Tudatja I I . József a községgel, hogy évi négy országos, valamint 
csütörtökönként heti vásárra kap szabadalmat. Okmányban ezt két 
évvel később rögzítik. 
Július 23., 1803 190 éve 

Levelében Kazinczy Ferenc azt írja Kis Jánosnak, hogy Nemesdö-
mölk meglátogatására is készült. Kocsija Tatán felborult, megsérült, 
ezért a látogatás elmaradt. 
Augusztus 20., 1908 85 éve 

Karakón született Mód Aladár, a történelemtudományok doktora, 
tanszékvezető egyetemi tanár. Nevét az 1752. sz. úttörőcsapat viselte. 
Augusztus 21., 1908 85 éve 

A képviselő-testület arról határoz, hogy 1909. január l-jétől a meg
lévő három rendőr mellé még öt rendőri állást szervez. Hárman éjfél 
előtt, hárman éjfél után teljesítenek szolgálatot, ketten irodai munkát 
látnak el. Abban az időben a főtér több pontjáról a mezőre lehetett látni. 
Szeptember 1., 1948 45 éve 

Ettől az időponttól díszíti a katolikus templom homlokzatát Palka 
József üvegfestő alkotása. 

Összeállította: Káldos Gyula 
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HOL - M I - MENNYI? 
Pepsi Coca-Cola Fanta Etűd BB alma Ászok sör 

(1 liter) (2 liter) (narancs) (dobozos) 

Nagy ABC 69,50 112,— 75,50 63,50 72 — 42,— 
Korona ' 71,50 126 — - 64,80 75,— 39,— 
Templomi bolt 67,— 121,— - 60,— 74,50 38,— 
Kodály ABC 67,— 121— 60,— 60,— 38,— 
„Falusi" Diszkont — 103,— 66,70 57,— 62,60 40,— 
Hangya bolt 68,50 115,— — 60,50 68,— 40,— 
Dömölki ABC 67,— 121,— 70,— 60,— 52,50* 38,— 
Sági ABC 70,50 125.— 74,50 64,50 70,— 40,— 
Telepi bolt 68,— 120»— 68,— 68,— 65,—** 40,— 

Megjegyzés: A táblázat a május 2-ai árakat tartalmazza. Az árak üvegbetéttel értendők. 
* Garden, ** Sió 

Jó hír az alsóságiaknak: a telepi boltban május 2-ától minden közszükségleti cikket és 
dohányárut 2-3 forinttal olcsóbban adnak véglegesen! (vt) 

Pedagógiai nap 
a művelődési központban 
A Gayer és az Eötvös iskola pedagógusai

nak részvételével pedagógiai nap volt 1993. 
április 30-án a Kemenesaljái Művelődési 
Központban. A rendezvény létrejöttét több 
dolog is motiválta. Az első a szükségesség 
volt, hiszen zömmel eltűntek a megyei to
vábbképzések, a másutt szervezettek pedig 
anyagiak híján szinte elérhetetlenek. A másik 
dolog az volt, hogy egyre nehezülő körülmé
nyeink közt szükség van a két iskola együtt
működésére, mert ez financiális gondokon 
enyhíthet, ami nagy szó manapság, harmad
részt pedig az is a rendezvény mellett szólt, 
hogy értékes tapasztalatok és ötletek halmo
zódtak fel mindkét oldalon, s ezek megosztá
sa, kicserélése is feltétíenül előremutató lépés
nek számít. 

A megnyitó után kilenc szekcióban cserél
tek eszmét a tanárok oly módon, hogy előre 
egyeztetett témákról hangzottak el vitaindí
tók. Ez a nap alkalmat adott arra is, hogy szó 
essék könyvekről, segédanyagokról, munka
füzetekről. Ennek megfelelően meghívottként 
vett részt a rendezvényen Esztergályos Jenő, 
az Apáczai Kiadó ügyvezetője és dr. Mester 
Miklósné tankönyvíró is. 

A pedagógiai nap tapasztalatait összegezve 
megállapították a tanárok, hogy feltétlenül 
hasznos volt a találkozás, s a közös gondokat 
és sikeres vívmányokat kibeszélve számos le
hetőség kínálkozik a további együttműködés
re. A rendezvényt mintegy sommázva abban 
állapodott meg a két iskola vezetősége, hogy 
jövőre újra megrendezik a szakmai napot, re
ményeik szerint akkor már sikerül bevonni a 
sági iskolát is, ha igény van rá, szívesen látják 
a városkörnyék iskoláinak pedagógusait is. 

A rendezvény szervezői külön köszönetet 
mondanak Kuthy Márta igazgatónőnek, aki 
lehetővé tette a pedagógiai nap megrendezését 
a művelődési központban. 

A célt Ön jelölheti meg! 1 

„Eötvös Hagyományok" Alapítvány 
Új alapítvány alakult az Eötvös Loránd Álta

lános Iskolában. Korábban már Esztergályos 
Jenő könyvkiadó a 8. osztályos tanulók segíté
sére ,J£ötvös Alapítványt", Fodor Attila vállal
kozó az iskola 100 éves évfordulójára a tárgyi 
feltételek javítására „Centenáriurni Alapítványt" 
hozott létre, az MSZP pedig „Szegfű Alapít
vány" néven a továbbtanulók támogatására léte
sített alapítványt 

Az „Eötvös Hagyományok" célja: az Eötvös 
Loránd Általános Iskola hagyományait ápoló 
minden iskolai rendezvény segítése, különös te
kintettel az Eötvös Loránd fizikaversenyre, a 
kézilabdatornára és a túrára. Alapítói: Oszkó 
Zoltán nyugalmazott igazgató, Hegyi Dánlel 
nyugalmazott tanár, a Celldömölk és Vidéke 
ÁFÉSZ, továbbá Kuthy László vállalkozó. Az 
alapítvány javára 100 000 forint van elhelyezve 
az OTP és Kereskedelmi Bank Rt celldömölki 
fiókjának 854—1133 sz. számláján. Ezen összeg 
kamata és a mindenkori befizetések Összege, va

lamint annak kamatai használhatók fel minden 
évben a kuratórium döntése alapján. Érmek tag
jai: az iskola igazgatósága, az illetékes munka
közösség-vezetők, a diákönkormányzat vezetője 
és az SZM mindenkori elnöke. Kérik az adomá
nyozókat, hogy jelöljék meg támogatásuk célját, 
mert ebben az esetben csak arra lehet fordítani. 
Az alapítvány közérdekű, ezért a befizetett 
összeg az adóalapból levonható, amelyhez az 
iskola igazolást ad. Ha az érintettek hozzájárul
nak, szeretnénk lapunkban közzétermi a támoga
tóknévsorát A május 24-29. közötti Eötvös-na
pok rendezvényeinek finanszírozása során már 
az új alapítványt is számításba veszik. -bor 

HIRDETÉS 
Egy> vagy másfél szobás külön bejá

ratú albérletet keres fiatal házaspár 
Júniusi költözéssel. Leveleket a Polgár
mesteri Hivatalba kérjük. Cím: Tényei 
László, 4183 Kaba, Katona J. u. 25. 
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Anyakönyvi 
hírek 

CELLDÖMÖLK 
Születés: Varga Csaba és Tar Ve
ronika fia: Ákos, Szálai István és 
Gruber Tünde Ilona leánya: Zsófia 
Tünde, ErŐss Attila és Tar Gyöngyi 
fia: Máté, Fehér Imre Róbert és Bo
kányi Judit Vilma fia: Bálint, Szabó 
Csaba és Kiss Ddikó Margit fia: Ba
lázs, Fekete Gábor és Csercsa 
Krisztina leánya: Beatrix, Németh 
Gábor és Bónicz Beáta fia: Bálint 
Farkas György és Szakács Anita 
leánya: Daniella Kreszcencia, Mar
ton Jenő és Diósi Márta Erzsébet 
leánya: Eszter, Pethő Ferenc és 
Menyhárt Klára fia: Ferenc, Krei-
ner György és Horváth Mária le
ánya: Georgina. 

Házasságkötés: Pilter Éva és So
mogyi .Csaba, Pethő Gabriella és 
Boldizsár Gyula, Palotai Tünde és 

Farkas Béla Lajos, Baracskai Zsu
zsanna és Kovács Zoltán, Kocsis 
Mónika és Dénes József, Lukács 
Anikó és Lang Sándor, Huszár Csü-
la Szilvia és Biczó Csaba. 
Halálozás: Kutasi Lajos, Nemes 
József, Horváth Elekné Vikmon 
Rozália, Folta István, Papp József, 
Sólymos Sándor, Sebestyén Gyula, 
Horváth Károly, Zsirai Károlyné 
Farkas Zsófia, Kemenes Lajos, Ke
rék Irén, Hegyi László, Balázsi Já-
nosné Somogyi Emma, Csizmazia 
Józsefhé Lukács Irén, Mészárics 
Sándomé Szabó Erzsébet 

BOBA 
Születés: Nagy László és Tóth 
Andrea leánya: Adrienn, Pós Lász
ló Ferenc és Szálai Éva leánya: No
émi. 
Halálozás: Köteles Ferenc. 

JÁNOSHÁZA 
Halálozás: Vass Ferenc. 

EGYHÁZASHETYE 
Halálozás: Bolla Józsefhé Sulics 

Anna, Sebestyén Imréné Imre Ro
zália. 

KENYÉRI 
Születés: Somogyi Dezső és Csihar 
Orsolya fia: Krisztián. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Tóth Kálmán és Csete 
Katalin fia: Ádám, Csete István 
Sándor és Döbröntei Szüvialeánya: 
Annamária, Berghoffer István és 
Csóka Szilvia leánya: Kinga. 

VÖNÖCK 
Születés: Jánosa Attila és Kinler 
Klára leánya: Enikő, Károly Attila 
és Rácz Csilla fia: Bálint Koszto-
lánczi Csaba és Fehér Andrea fia: 
Péter Botond. 

KISSOMLYÓ 
Születés: Kovács Zsolt és Csukás 
Katalin fia: Krisztián. 

KEMENESSZENTMÁRTON 
Születés: Németh Tibor és Bali 
Hajnalka Mária leánya: Kitti Mária, 
Németh Tivadar és Németh Csilla 
Ágnes fia: Ádám Tivadar. 

CSÖNGE 
Születés: Palánki Zsolt és Györkös 
Erzsébet Karolina leánya: Klaudia. 

KEMENESM BHÁL YFA 
Születés: Bertalan Miklós és Ke-
mendi Szilvia fia: András. 

DUKA 
Születés: Kolompár Dömötör és 
Dömötör Ágnes leánya: Alexandra. 

PÁPOC 
Születés: Horváth Sándor és Papp 
Ilona Andrea leánya: Klaudia Kitti. 
Halálozás: Lakos János, Lukács 
Ernő. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Leimer Attila Gábor és 
Fenyvesi Erzsébet leánya: Veroni
ka. 
Halálozás: Huszár Istvánné Buthi 
Jolán. 

BORGÁTA 
Halálozás: Koltai János. 

KÖCSK 
Halálozás: Horváth György. 
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$05 
Ambrus József kecskeméti kiállítása 

A közelmúltban mutattuk be la
punkban Ambrus Józsefet, a cell
dömölki rendező pályaudvar állo
másirányítóját abból az alkalom
ból, hogy 1992-ben elnyerte a Ka-
poli Antal Országos Fafaragó Ver
seny első díját. Most örömmel 
adunk hírt arról, hogy a Magyar 
Naiv Művészek Múzeumában, 
Kecskeméten 1993. április 24-tól 
június 23-ig időszaki tárlaton is
merkedhet meg alkotaásaival a 
múzeumlátogató közönség. 

Kerékgyártó István megnyitójá
ban kiemelte Ambrus József mély 
emberismeretét, jellemábrázoló ké
pességét, azt a kifejezőerőt, amellyel 
a lassan múltba tűnő paraszti életfor
mát szobraiban megjeleníti. Képün
kön részlet a kiállításból. 

Az önkormányzat tulajdoná
ban lévő lakótelkek értékesítésre 
kerülnek Celldömölkön a Hunya
di utcában, a Bercsényi utcában, 
a Bocskai utcában, a Horváth 
Elek utcában, valamint az alsósá
gi városrészen a Liszt Ferenc ut
cában és a Hegyi utcában. Érdek
lődni lehet: a műszaki és vállalko
zási osztályon a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Május 14-15-16-án az olasz
országi Pagnaccoban aláírják 
Celldömölk és Pagnacco városok 
a testvérvárosi kapcsolatról szóló 
szerződést. Ebből az alkalomból 
Pagnaccoban vendégszerepelnek 
az Ádám Jenő Zeneiskola hang

szeres szólistái, a Celldömölki 
Néptánckör Kulturális Egyesület 
táncosai, az Eötvös DSE fiú kézi
labdacsapata, valamint a CVMSE 
labdarúgói. 

Celldömölk város és városkör
nyék általános iskolás tanulói ré
szére rendezett területi Kazinczy-
versenyen az 5-6. osztályos kor
csoportban Vinter Krisztina, a 
Celldömölki Eötvös Loránd Álta
lános Iskola tanulója (felkészítő 
tanár Dörnyei László), a 7-8. osz
tályos korcsoportban Elekes Ka
talin, a Berzseni Dániel Gimnázi
um (6 osztályos) 1. éves tanulója 
(felkészítő tanár Tóth Margit) 
nyerte el az első helyezést. 

Mestervizsgára előkészítő tan
folyamot szervezett iparosai szá

mára a Kemenesalja Ipartestület 
A résztvevők a női-férfi fodrász, 
a központifűtés-szerelő, a kőmű
ves, az ács, a villanyszerelő és a 
pék szakma művelői közül kerül
tek ki, és a május elején befejező
dött előkészítő után május köze
pén tesznek mestervizsgát. Az 
ipartestület alapvető feladatának 
tekinti a mestervizsgáztatás ily 
módon való előkészítését, ezzel is 
kötődve a régi céhek nemes ha
gyományaihoz, ahol egy bizo
nyos szintű tudást megköveteltek 
a szakma művelőitől, s a többlet
ismeret komoly rangot is jelen
tett Terveik szerint az ősz folya
mán újabb előkészítőt indítanak, 
s remélik, hogy mind több iparos 
érzi úgy, hogy megtisztelő ma 
bármely szakma MESTERének 
címeztetni. 

5" oG 

Gayer-hét 
(május 17-21.) 

Hétfő 7.45 óra : megnyi
tó a Gayer iskola udvarán. 

8 ó ra : A természet és az 
ember című nemzetközi 
rajzkiállítás megnyitása az 
iskola főépületében. 

8 ó ra : koszorúzás Gayer 
Gyula sírjánál. 

8.30 ó ra : Gayer Kupa 
nemzetközi kézilabdator
na. 

Kedd 14 ó r a : játékos 
sportdélután alsótagozato
sok részére a tornaterem
ben. 

1430 óra : szülők-diá¬
kok-tanárok kispályás lab
darúgó-mérkőzései az is
kola udvarán. 

Szerda 1430 óra: nép
mesével, dallal, kiállítással 
bemutatkozik az eltérő tan
tervű tagozat. Szavalóver
seny. Környezetvédelmi 
előadás. 

Csütörtök: Környékünk 
gyógynövényei címmel k i 
állítás nyílik az iskola fő
épületének I I . emeletén. 

14 óra : rendőrkutya-be
m u t a t ó a Gayer iskola 
sportudvarán. 

15 óra : kutya és kisállat 
szépségverseny a Gayer is
kola sportudvarán. 

Péntek: Gayer túra -
egész napos osztálykirán
dulások. 

So5 
o • o • Kulturális programok • o • o 

Kemenesaljái 
Művelődési Központ 
Május 14., péntek du. 5 óra

kor: éremkiállítás nyílik a Ke
menesaljái Művelődési Köz
pont galériáján. 

Május 15., szombat du. fél 3 
órától: nemzetközi mozdony
vezetői fórum. 

Május 21., péntek du. 5 óra
kor: a Kemenesaljái Alkotók 
Köre kiállításának megnyitása. 
Megnyitja: Kuthi Márta igazga
tó. 

Május 22., szombat de. 10 

órától: A Kemenesaljái Baráti 
Kör Napja. Program: - Vitafó
rum. - A Jónás Márton tanul
mányi pályázat díjkiosztása. -
Közgyűlés. - Baráti est 

Május 28., péntek du. 5 óra
kor: KOLOP JÓZSEF szob
rászművész kiállításának meg
nyitója. Megnyitja: dr. Zsiray 
Ferenc főorvos, megtekinthető: 
július 15-ig. 

Ádám Jenő Zeneiskola 
Május 15., szombat este 6 

órakor : a Liszt Ferenc Vegyes

kar egyházzenei koncertje a dö-
mölki evangélikus templom
ban. Ez alkalommal lesz meg
emlékezés Berzsenyi Dániel 
születésének évfordulójáról. 

Május 19., szerda este 6 
órakor: a zeneiskola tanárainak 
koncertje az iskola kamarater
mében. 

Május 29-30., szombat-va
sá rnap : a Liszt Ferenc Vegyes-
kar vendégszereplése az auszt
riai Birkfeld városában. 

J ú n i u s 11., péntek du. 4 
órakor: a zeneiskola tanévzáró 

ünnepélye a művelődési köz
pont nagytermében. 

J ú n i u s 11., péntek este 8 
órakor : a Kőszegi H A Y D N 
Vonósnégyes és a Celldömölki 
Liszt Ferenc Vegyeskar egy
házzenei koncertje a római ka
tolikus templomban. 

A közreműködő együttesek a 
rendezvény bevételét az orgona 
javítására ajánlották fel. 

Június 13., vasárnap este 7 
órakor : a Liszt Ferenc Vegyes
kar egyházzenei koncertje a re
formátus templomban. 
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€0 A Lakberendezési Áruházban 
a vevő a legdrágább! 

Celldömölk egyik legeredménye
sebb kereskedelmi egysége a Lakbe
rendezési Áruház, amelynek vezetőjé
vel, Csizmadia Lászlóval beszélget
tünk. Az elmúlt esztendőről és az idei 
tervekről nyilatkozik a Vas Megyei 
ÁFÉSZ-ek Szövetségének érdemérmét 
nemrégiben elnyert kereskedő. 

- Milyen teljesítményt mutat 1992 mérle
ge? 

155 millió forintos forgalmat bonyolítot
tunk le, s ez 19 százalékos (25 millió forin
tos) árbevételi többletet jelent az előző év
hez képest, A műszaki és a bútorrészleg 
egyaránt 70 millió forintot teljesített, míg 
lakástextíliából 15 milliós értéket adtunk el. 

- A számok nyelvén túl ön szerint milyen 
fő tendenciák jellemzik az áruház tapasz
talatai alapján Celldömölk lakóinak vásár
lói szokásait? 

A csökkenő fizetőképes kereslet miatt 
egyre inkább az olcsó cikkek irányába toló
dik el a kereslet, de ez egyúttal a minőséget 
is meghatározza. Érdekes, hogy számos ve
vő nagyobb vásárlásait más városban intézi, 
pedig ugyanahhoz az áruhoz olcsóbban 
hozzájuthatna üzletünkben is. Szűk árréssel 
próbáljuk meg termékeinket értékesíteni, 
mert valljuk, hogy nálunk a vevő a legdrá
gább! Áraink alacsonyabbak, mint Zala
egerszegen, Sárváron vagy éppen Szombat
helyen. Vásárlóközönségünk nagy terület
ről toborzódik (volt már komáromi ve
vőnk is), ezért hirdetéseinkkel rend
szeresen megjelenünk Vas, Zala, Győr-

Moson-Sopron és Veszprém megyék napi
lapjainak hasábjain. 

- Ha már itt tartunk: mekkora jelentősé
get tulajdonít a reklámnak? 

Üzleti haszna nagyon nehezen mérhető, 
de a piacon jelen kell lenni! Éves szinten 
biztos, hogy a legtöbb akciót mi szervezzük. 
Immáron hagyományossá vált februári vá
sárunk, amely az áruház nyitásának dátu
mához kötőtűk. Valaha egy akciónál az áru
bőség önmagában garancia volt a sikerre, 
azonban az emberek ma már kifinomultab
ban vásárolnak. 

- Májusban mi lesz az aktuális kínálat? 
Minden hűtőszekrényt 1000-2000 forint 

engedménnyel árusítunk, a Videoton és 
Samsung televíziók egyes típusai 2000 fo
rinttal lesznek olcsóbbak. A hónap utolsó 
hetében pedig játékvásárt tartunk. 

-Hogyan alakultak a beszerzés forrásai? 
A kereskedelem kínálata napról napra 

változik. A hagyományos nagykereskedel
mi kapcsolatok leépülőben vannak, mert 
nehezen alkalmazkodnak a piaci helyzet
hez. Leggazdaságosabb a gyártóktól törté
nő közveden beszerzés, de ezt erősen kor
látozza a volumen nagysága. Termékenként 
változó, rugalmas stratégiát kell alkalmaz
nunk. Számunkra nem csak az ár és a minő
ség a lényeges, hanem a vásárlók érdekeit 
védő garanciális jogok is erősen befolyásol
ják döntéseinket. 

- Úgy tudom, hogy 1993-ban új nyere
ményakciót indítottak. Hallhatnánk részle
tesebben erről? 

Az év folyamán minden vevő, aki egy 
összegben 5000 forint felett vásárol, 5000 
forintonként nyereményjegyet kap, amit az 
értesítési cím kitöltése után be kell dobni a 
pénztár melletti gyűjtőládába. Karácsony 
előtt, aranyvasárnapon tartjuk a sorsolást, 
amelyen színes televízió, olajsütő, videore¬
korder és összesen tíz értékes díj vár a sze
rencsés nyertesekre. (X) 

Szeretettelés 
bőséges választékkal 

várjuk kedves Vásárlóinkat 
a Lakberendezési 

Áruházban! 
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SOS 
Indul a Start-hitel 

A Kereskedelmi Bank Rt. a szövetkezetek 
és a kisvállalkozások szolgálatában 

Celldömölk központjában, a 
Kossuth Lajos utcában van egy 
bank, amelyet még ma is sokan 
Magyar Nemzed Banknak hív
nak. Az épületet 1977-ben való
ban a Nemzed Bank építtette, de 
több mint 6 éve, a kétszintű" bank
rendszer bevezetésével, a celldö
mölki fiók, az Országos Kereske
delmi és Hitelbank része lett 

A Kereskedelmi Bank Rt cell
dömölki fiókjának vezetőjét, 
Skriba Kálmán igazgatót a 
bankszerv munkájáról kérdeztük. 

- Mit jelent a városnak a Ke
reskedelmi Bank Rt.? 

- Úgy érzem, részesei vagyunk 
a város életének. Egyrészt folyta
tói vagyunk annak a munkának, 
amit korábban a Magyar Nemzed 
Bank végzett Az egykori ügyfél
körünk megmaradt, s az új vállal
kozások egy jelentős része is part
nerünk lett. Miután jó a kapcsola
tunk ügyfeleinkkel, s megfelelő 
volt a kölcsönök kezelése, ezért 
nem nagyon volt lejárt hitelünk. 
Másrészt pedig napi kapcsolatban 
vagyunk a város szinte valamennyi 
vendég látóipari és kereskedelmi 
egységével, ugyanis mi látjuk el az 
üzleteket váltópénzzel. 

- Mekkora a celldömölki fiók 
hatásköre? 

- Gyakorlatilag az egykori 
celldömölki járás területén vég
zünk szolgáltatásokat Kapcsolat
ban állunk a térség mezőgazdasá
gi és ipari szövetkezeteivel, az 
AFÉSZ-szel, valmint kisvállal
kozóival. 

- Celldömölkön több bank is 
működik. Van-e valamiféle mun
kamegosztás a pénzintézetek kö
zött? 

- Az Országos Takarékpénztár 
már régóta végez hitelezést lakos
sági és kisvállalkozói körben. A 
Takarékszövetkezet már koráb
ban is működött, a Répcelaki Ta
karékszövetkezet időközben lé
pett be kirendeltséggel. A város
ban fiókot létesített a Magyar Hi
telbank is. Van még a Postabank, 
amely tudomásom szerint legin
kább betétgyűjtéssel foglalkozik. 
Hitelügyletet nem nagyon bonyo
lított Celldömölkön, illetve a kör
nyéken. 

- Szükség esetén az önkor
mányzatok kihez fordulnak hite
lért? 

- Az Önkormányzatok számláit 
korábban csak az OTP vezethette, 
Ő is hitelezett nekik szükség ese

tén. Ma már más a helyzet, az 
önkormányzatok választhatná
nak más bankot is, de nem nagyon 
teszik. Hiába, nagy úr a megszo
kás. A Kereskedelmi Bank Rt. 
szeremé, ha partnerei lennének az 
önkormányzatok is, ezért kidol
gozás alatt van egy tervezet a 
számláik vezetésére, valamint a 
hitelnyújtásra. 

- Mennyire korszerű az ügyvi
teli rendszerük? 

- Számítógépes adatfeldolgo
zásunk van, ami jelentősen meg
könnyíti, de egyben meg is gyor
sítja a munkánkat. Ez egyelőre 
csak belső rendszer, mágnesle
mezre dolgozunk, de tervben van 
közvetlen összeköttetés kiépítése 
a központtal. A jelenlegi helyzet
ben még a Magyar Nemzeti Bank 
segít az adatfeldolgozásban. Fo

lyamatban van a műholdas adat
átvitel kiépítése. A központi gép 
már működik, s a kártyaszámla
vezető gépünk közvetlen össze
köttetésben van a központtal. A 
valutaváltást jelentősen meg
könnyíti egy Hess típusú valuta
váltó automata. Nagy gondot je
lent viszont számunkra a külső 
kapcsolattartás. A korszerűtlen 
telefonhálózat nemcsak nekünk 
okoz problémát, hanem gátja a 
térség gazdasági fejlődésének is. 
Ma, amikor minden perc drága 
lehet, a nyugati befektetőket 
visszariasztja ez az állapot 

- A korábbiakhoz képest 
mennyiben változott a tevékeny
ségi körük? 

- Ü j dolog a kisvállalkozói hi
telezés, korábban pedig az újra
kezdési kölcsönök folyósításával 
is foglalkoztunk. 

- A Kereskedelmi Bank Rt. mi
képpen vállal részt a környék me
zőgazdasági üzemeinek finanszí
rozásából? 

- M i régebben is és ma is fo
lyósítunk hiteleket a mezőgazda
sági szövetkezeteknek. Változás 

ugyan történt ezen a területen, mi
vel megszűnt az egységes finan
szírozási rendszer, előtérbe került 
az ügyletek finanszírozása. Eb
ben a banki rendszerben új elem 
a fedezet megkövetelése is. A 
szövetkezeteknél a hitelfelvéte
lek esetén állóeszközökre jegyez
tetünk be jelzálogot 

- A szövetkezeteknél általá
nossá vált a termelés éven belüli 
finanszírozása rövid lejáratú hite
lekkel. Jellemzően az év első felé
ben van ilyen igény, a lejárat pe
dig arra az időpontra van megha
tározva, amikor a termelők már 
bevételhez jutnak az aratás, illet
ve az Őszi betakarítás után. Az 
első fél évben a nagyüzemek fő
képp az állattenyésztésből szár
mazó bevételre támaszkodhat
nak, ez azonban gyakran nem ele

gendő a normális üzemmenethez, 
ezért a gazdaságok jórészt hitel
felvételre kényszerülnek. 

- Foglalkozunk még világban
ki programokhoz kapcsolódó 
szövetkezeti hitelezéssel is. Ezt 
az üzemek egy része igénybe is 
vette a gabonatermesztés gépesí
tésére. Ennek az volt a feltétele, 
hogy a hitelt igénybe vevő több
lethozamot, többletértékesítést 
produkáljon gabonából. A part
nereink eleget tettek a feltételek
nek, így szankcionálni nem kel
lett senkit. 

- A szövetkezetek nehéz helyze
te nem befolyásolta a kölcsönök 
visszafizetését? 

- Csődhelyzet miatt két eset
ben volt gondunk, de végül mind
két szövetkezet esetében egyez
séggel zárult az eljárás. Mi is hoz
zájárultunk a hitelek átütemezé
séhez, s lemondtunk a késedelmi 
kamatról. Olyan esetünk is volt, 
amikor egy kft.-vel szembeni kö
vetelésünket - biztos, ami biztos 
- eladtuk 80 százalékos áron. Úgy 
gondoljuk, felszámolás esetén 
többet is veszítettünk volna. 

- Milyen hitelekre számíthat
nak a kisvállalkozók? 

- Fejlesztéseikre Ők is igénybe 
vehetik mind az éven belüli, mind 
az éven túli hiteleket. Miután 
ezek általában nagyobb vállalko
zások, ezért többnyire az éven túli 
hitelekre van nagyobb igény. 

- A világbanki programok itt is 
beléptek, jórészt az agráripar kor
szerűsítésére vettek igénybe hitelt a 
kisvállalkozók. Jelentős segítséget 
aduink a CÉLBA sütőipari gép
gyártó cég berendezéseinek meg
vásárlásához. Ennek eredménye
ként nemcsak a környéken, de 
egész Dunántúlon voltak ügyfele
ink. Később ezzel kénytelenek vol
tunk csínján bánni, hiszen bonyo
lulttá vált a beruházások ellenőr
zése, a kiadott hitelek visszaszedé-
se. Ugyancsak világbanki program 
volt az úgynevezett termékpiaci 
fejlesztés, amelybe beletartozik a 
szolgáltatások bővítése is. A tapasz
talatok szerint erre leginkább a ven
déglátás és a kiskereskedelem ré
széről nyilvánult meg érdeklődés. 

- Kisvállalkozói körben a pri
vatizáció kapcsán folyósítottunk 
egzisztenciális hiteleket. Az Álla
mi Vagyonügynökség által 
meghirdetett vendéglátóipari 
egységek és kiskereskedelmi üz
letek megvásárlásához nyújtot
tunk ezzel segítséget 

- A legújabb hitelkonstrukció 
a japán Start-hitel. Jelentős érdek
lődés mutatkozik iránta, mivel 
kedvezőek a feltételei. A kamat a 
mindenkori jegybanki kamaüáb 
75 százaléka, amelyhez 2 száza
lék kereskedelmi árrés járul. A 
kamat így jelenleg 17 százalék. A 
törlesztés megkezdése előtt álta
lában két év a türelmi idő, a 
futamidő pedig a törlesztés nagy
ságától függően 8-15 év lehet. A 
felvehető hitel felső határa 30 
millió forint. A kölcsön fedezetét 
maga a fejlesztés jelenti, s ha ez 
nem elegendő, akkor garanciát 
nyújthat a Hitelgarancia Rész
vénytársaság. A hitelfelvevőnek 
30 százalék saját erővel kell ren
delkeznie, de a fejlesztés 10 szá
zalékát készpénzzel kell biztosí
tani. (X) 

KERESKEDELMI BANK Rt. 
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^ SPORT <$> eredmények - események ^ SPORT 4> í 
Asztalitenisz 

A pápai kisiklás ellenére is - az utolsó mérkő
zés eredményétől függeüenül - a harmadik he
lyen végez a CVMSE NB TO-as asztalitenisz
csapata. Eredmények: Pápa-CVMSE 10:8. 
Győztesek: Botfa (3). Máthé (3), Balázs Gy. (1) 
és a Balázs B.-BalázsGy. páros. Győri Műszaki 
FÖlskola-CVMSE 5:13. Győztesek: Tan S. (4), 
Botfa (4), Máthé (4) és a Tair-Botfa páros. 
CVMSE-Sopron 13:5. Győztesek: Tarr S. (4). 
Máthé (4), Balázs B. (2). Ölbei (2) ésTarr-Máthé 
páros. 

A megyei egyéni újonc, serdülő és ifjúsági 
bajnokságon az alábbi dobogós helyezéseket ér
ték el a CVMSE fiataljai. Újonc leány: 1. Sima 
Zsuzsanna. Serdülő leány: 1. Sima Noémi, 3. 
Sima Zs. Újonc fiú: 2. Tekét Gábor, 3. Kiss 
Péter. Serdülő fiú: 3. Szálai László. Ifjúsági fiú: 
3. Ölbel Péter és Szabó Csaba. Ifjúsági leány 
páros: 3. Sima N.-Slma Zs. Ifjúsági fiú páros: 3. 
Ölbel-Szabó. 

A0 Sportról röviden 
- Az alapfokú általános iskolai kispályás lab

darúgó városi döntő végeredménye: I . kcs.: 1. 
Vönöck. 2. Celld. Berzsenyi. U. kcs.: 1. Nagysi-
monyi, 2. Jánosháza, 3. Kemenesmihályfa, 4. 
Celld. Berzsenyi. Dl. kcs. 1. Celld. Berzsenyi, 2. 
Kemenesmagasi, 3. Jánosháza, 4. Kemenesmi
hályfa. 

- Alapfokú aüétíkai verseny eredményei: Le
ány hárompróba: 1. Celld. Eötvös 1561 pont. 2. 
Celld. Gayer 1183 pont. Négypróba: 1. Celld. 
Eötvös 1294 pont, 2. Celld. Gayer 1166 pont, 3. 
Jánosháza 464 pont. Fiú hárompróba: 1. Celld. 
Eötvös 1347 pont, 2. Celld. Gayer 1129 pont, 3. 
Kemenesmagasi 1008 pont. Négypróba: Celld. 
Eötvös 1319 pont, 2. Celld. Gayer 876 pont, 3. 
Boba 735 pont. 

- Az Eötvös DSE aüétái Zalaegerszegen a 
„Reizer Kupa" városi nyílt bajnokságon szere
peltek április 30-án. Gulyás Balázs a serdülő , 3 " 
korcsoportban 400 méteres síkfutásban aranyér
met nyert. A gyermek korcsoportban 800 m-en 
Tömböly Tímea 6. helyezett lett 

- Április 30-án Szombathelyen a Derkovits 
kézilabda kupán a Celld. Gayer csapata a 3. 
helyen végzett A torna legeredményesebb játé
kosa Sebestyén Zoltán lett 

5^ Diákolimpia 
ATLÉTIKA Az adétika diákolimpia városi 

döntőjét április 26-án Celldömölkön rendezték. 
Eredmények: Leány ötpróba csapat: 1. Celld. 
Eötvös 1720 pont 2. Celld. Gayer 1446 pont 
Leány egyéni, összetett verseny: 1. Geiger Szil
via 416 pont 2. Nagy Márta 382 pont 3. Parádi 
Zsuzsanna 353 pont. (Mindhárman az Eötvös 
isk. tanulói.) 100 m: 1. Csuka Rita 14,7 mp 
(Kenyéri), 2. Németh Virág 15,5 mp (Eötvös), 3. 
Jankovits Anita 15,5 mp (Gayer). Távolugrás: 1. 

Geiger Szilvia 426 cm, 2. Csuka Rita 424 cm, 3. 
Nagy Márta 416 cm. Magasugrás: 1. Hanzsér 
B arbara 125 cm. (Berzsenyi), 2. Bödör Veronika 
120 cm (Berzsenyi). Kis labdahajít ás: 1. Nagy 
Márta 53 m, 2. Bogdányi Tímea 46 m (Kenyéri), 
3. Jankovits Anita 45,5 m. Súlylökés: 1. Lada 
Éva 8,04 m (Berzsenyi), 2. Parádi Zsuzsanna 
7,00 m. 3. Egerszegi Anita 6,99 m (Gayer). 1500 
m futás: 1. Geiger Mónika 6:28,8 p (Kenyéri). 
Fiú ötpróba csapat: 1. Celld. Gayer 2146 pont 2. 
Celld. Eötvös 1465 pont 3. Kemenesmagasi 
1046 pont. Fiú egyéni: összetett verseny: 1. Béki 
Jenő 473 pont 2. Németh Szabolcs 456 pont 3. 
Englómer Sándor 431 pont. (Mindhárman a 
Gayer isk. tanulói). lOOm: 1. KovácsGábor 13,1 
mp (Eötvös, 2. Németh Szabolcs 13,3 mp 
(Gayer), 3. Béki Jenő 13,5 mp. Távolugrás: 1. 
Béki Jenő 486 cm, 2. Jankó András 484 cm 
(Gayer), 3. Englóner Sándor 471 cm. Magasug
rás: 1. Csői András 135 cm (Berzsenyi). Kislab-
dahajítás: 1. Kovács Tamás 82 m (Gayer), 2. 
Béki Jenő 69 m, 3. Sebestyén Zoltán 62,5 m 
(Gayer). Súlylökés: 1. Gerencsér Roland 9,85 m 
(Gayer), 2. Béki Jenő 9,55 m, 3. Sebestyén Zol
tán 9,34 m. 

KÉZILABDA Nagyszerű fegyvertényt haj
tott végre aCeUdömölki 410. Sz. Ipari Szakmun
kásképző Intézet és Szakközépiskola V. korcso
portos fiú kézilabdacsapata. Mint arról már be
számoltunk, a megyei diákolimpiát veretlenül 
nyerték meg. A Csurgón megrendezett területi 
döntőből a Győri Bercsényivel egyetemben ke
rültek az országos döntőbe. Ez városunk első 
középiskolás kézilabdacsapata, amely eljutott 
idáig. A Nyíregyházán rendezett döntőben az 
egyetlen kisvárosi csapat a 410-eseké volt Az 
országos döntőn sajnos két nagyon komoly sérü
lés történt ami végül is meggátolta a jobb helye
zést. A nyolcadik helyezés ellenére a csapat tel
jesítményével elégedettek lehetünk, hisz a célt 
elérték, döntőbe kerültek. A csapatból Csurgón 
Tóth Róbert a területi, míg Nyíregyházán Har
kály Tibor az országos válogatott címet kapta 
meg. Az országos döntőbejutást az alábbi játé
kosok harcolták ki: Harkály Tibor, Tóth Ró
bert, Bakonyi Szabolcs, Kiss Zoltán, Darabos 
Szabolcs, Németh Tibor, Szabó Péter, Recze-
tár Szabolcs, Gyurák Péter, Hegedűs Árpád, 
Fazakas Balázs, Lendvai Roland, Szilvágyi 
Balázs, Kovács Endre és Csefkó József. A siker 
kovácsa pedig Tamás Gábor testnevelő' tanár 
volt, aki arra kért meg, hogy közöljem az alapok 
lerakásáért háláját az Eötvös és Gayer iskolákban 
tanító kollégáinak. Gratulálunk az „iparisoknak" 
a kitűnő teljesítményért Tóth Robinak és Kiss 
Zolinak pedig mielőbbi felgyógyulást kívánunk. 
A csapat nevében megköszönjük a CELLCOMP 
Kft szponzorálását 

A középiskolai kézilabda diákolimpia megyei 
döntője után városunk rendezhette meg az álta
lános iskolák megyei döntőjét is. Nagy Örömünk
re itt is celldömölki siker született, az Eötvös 
fiúcsapata veredenül végzett az első helyen. Má
jus 2-án 4 fiú- és leánycsapat küzdött meg a 
bajnoki címért, és a területi döntőbe jutásért A 
celli fiúk eredményei: Eötvös-Szentgotthárd 
35:15,-Kőszeg 28:13,-Szombathelyi Derkovits 
22:17. A lányok közül a sárvári Nádasdy végzett 

az első helyen. Az Eötvös fiúk a három mérkő
zésen 85 gólt értek el, ami dicséretes eredmény. 
A győzelmet az alábbi játékosok harcolták ki: 
Bagarus László (1), Sali Csaba, Nagy Zsolt (7). 
Pozsonyi Mihály (23), Joó Balázs (5), Németh 
Tibor (21), Döbrönte Csongor (11), Horváth 
Zsolt (7), Koronczai Gábor (3), Düh Szabolcs 
(3), Dobson Bálint (2) és Imreh Norbert (2). 
Testnevelő tanár pedig a celli ,JcézUabda-pápa", 
Süle Nándor. Gratulálunk a tanár úrnak és csa
patának, tőlük is szeretnénk elvárni az országos 
döntőbe való kerülést Ezért szorítunk! 

SAKK A városi sakk diákolimpia döntőn az 
alábbi eredmények születtek: Fiúcsapat: 1. 
Celld. Gayer (Kasza Sándor, Gerencsér Roland, 
Farkas Gábor, Pesti Gábor). 2. Celld. Eötvös, 3. 
Celld. Berzsenyi. Leány egyéni: 1. Boros Hajnal
ka, 2. Kovács Beatrix, 3. Lada Éva. (Mind a 
három versenyző a Berzsenyi tanulója.) 

TORNA A Sopronban megrendezett orszá
gos döntőben a várakozásnak megfelelően az 
Eötvös leánycsapat a 11. helyezést érte el. Igaz, 
Éva néni a 10. helyre számított, de a kislányok 
így sem okoztak csalódást 

fü Kézilabda 
Lassan talál magára a CVMSE-CELLKO-

LOR NB D-és csapata a tavaszi szezonban. Az 
első négy fordulót zsinórban vesztették el. Ebből 
sajnos kettőt hazai pályán. Eredmények: 
CVMSE-CELLKOLOR-Segesd 18:19 
(10:3). Taktikai vereség. Szentgotthárd-
CVMSE-CELLKOLOR 28:23 (12:6). A ke
mény mérkőzésen a játékvezetők is közrejátszot
tak az eredmény alakításában. Vonyarcvas-
hegy-CVMSE-CELLKOLOR 25:20 (15:9). 
Nem volt esély a bajnokságra törő hazaiak ellen. 
CVMSE-CELLKOLOR-Za laszen tg ró t 
28:22 (14:9). Végre sikerült PEAC-CVMSE-
CELLKOLOR 30:25 (14:14). A jó játék elle
nére sem sikerült. CVMSE-CELLKOLOR-
Szekszárd 23:14 (8:6). A második félidő játéka 
arra engedett következtetni, hogy végre ..összeállt" 
az újjászervezett csapat Lesz még öröm a játékuk
ban és sikerül megalapozni a jövő csapatát 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 
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Celldömölk, Szentháromság tér 1. 
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