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Emlékmtíavatás Alsóságon 
Avagy: ki hogy látta? 

A tudósító: 1993. október 22. 
15.00 óra. Városi ünnepség. Ez
úttal Alsóságon. Díszszázad, 
énekkar, zenekar, vendégek. 
Pontban háromkor megérkezik 
Für Lajos honvédelmi miniszter 
Gömbös Ferenc, Makkos István, 
Varga László Csaba kíséretében. 
Katonai tiszteletadás, Himnusz, 
zászlófelvonás. Gregorich Már
ton gimnazista lép a mikrofon
hoz. Dlyés Gyula versével kö
szönti az ünnepet. Makkos István 
következik, üdvözli a megjelen

teket. Felkéri dr. Gömbös Feren
cet október 23-i megemlékező 
beszédének megtartására. Véget 
ér az ünnepség első blokkja. -
Adj, uram, békét! - kéri az ének
kar. Gyönyörű kiejtés, teljes be
leélés, művészi előadásmód. Ez 
jellemzi Rosta Sándort, amikor 
József Attila: A Dunánál című 
csodás költeményét adja elő. 
Varga László Csaba köszönti 
azokat, akik megjárták a háború 
poklát, de szerencséjük volt, ha
zatérhettek, s most jelen vannak. 

Majd a miniszter úr beszél. Aztán 
újra ének, koszorúzás. Szózat, 
sortűz, díszszázad. * 

A katonatiszt, aki már sok 
ilyen ünnepségen részt vett: 
Meglepett, hogy nagyon sokan 
eljöttek. Az mégjobban, hogy a 
lakosság, a hozzátartozók 
mennyi virágot hoztak. 

* 
A politikus: Végre megértük, 

hogy a mi kis falunkba eljött egy 
kormányzó párt minisztere. Ez 
nem kis dolog. Magas szintű tes
tületek, hivatalok képviseltették 
magukat Sőt, volt itt ellenzék
ben lévő párt országgyűlési kép
viselője is. * 

A harmincas korosztály: 
Rosta Sanyi osztálytársunk volt. 
Mostanában sokszor halljuk a 
hangját a tévében. Nagyon örü
lünk, hogy most itthon is meg
csodálhattuk a tehetségét. Büsz
kék vagyunk rá. Talán ő az 
egyetlen alsósági, aki szülész 
l e t t- * 

A hozzátartozó, a férje, a fia, 
a testvére neve az emlékművön 
van: Szólni sem tudott, csak sírt, 
s szorongatta a virágot 

A vélemények különböznek, 
de egy dolog mégis összeköti 

őket: mindaz, ami történt, értük 
van. Azokért a Don-kanyarban 
elesett alsósági katonákért, akik 
nem térhettek vissza szülőfalu
jukba. Azokért, akiknek eddig 
hozzátartozóik csak lelkükben-
gondolatukban vihettek virá
got. Most van egy hely, ahol, 
ha másuk nem legalább a nevük 
jelen van, ahová lerakható a ró
zsa, a szegfű, a koszorú, a gyer
tya. S most, az idei év halottak 
napján tele volt az emlékmű 
környéke gyertyákkal. 

Varga Margit 
Fotó: Barsy István 

Az emlékezés mécsvilága - gondolatok halottak napján 
Nehéz erről bármit írni, mert ahogy min

denfájdalom személyre szabott, ugyanilyen 
az emlékezés is. Esetleges lehet a mikor, a 
hogyan, de nem lehet esetleges a ténye. Van 
azonban egy napja az évnek, amikor min
denki emlékezik és hitétől függetlenül fogó
dzót keres. Választ a megválaszolhatatlan-
ra, megnyugvást a nyughatatlanságra. Mert 
minden veszteség fáj nekünk, és sokszoros 
a fájdalom, ha szeretteinktől kell elbúcsúz
nunk. Fel nem tett kérdésekre keressük a 
választ, befejezünk félbemaradt párbeszé
deket, viszünk koszorút, virágot, gyújtunk 
gyertyát, mécsest, és mégis tudjuk, hogy 
nem ugyanaz már. Lehetünk hívők és hitet
lenek, békéltetők és békétlenek, mindany-

nyian tudjuk, hogy ami elmúlt, az már nem 
lehet ugyanaz többé. 

És mégis boldogulunk, mert emlékezünk. 
Minden, ami szép volt, megmarad, ami bán
tó és fájó, azt mindentudó belső mosolyra 
változtatja az emlékezés. Belenézünk az em
lékezés mécsvilágába és meglátjuk - mint 
mikor egy kapu kitárul -, hogy látszólag 
tán elveszett, de mégsem tűnt el senki. Mert 
aki tán sok ezer kilométerre volt tőlünk míg 
élt, vagy csak apró haragvások választották 
el tőlünk, most mellettünk áll emlékeinkben, 
s a kezét vigasztalólag vállunkra teszi. 

így visszük magunkkal, magunkban sze
retteinket, őrizzük meg akaratlanul mozdu
latukat, s ismerünk bennük utólag magunk

ra. Az emlékezés mécsvilága megnyugvássá 
oldja a görcsös fájdalmakat, s búzaszem
nyugalma száll reánk, mely vetéskor tudja, 
hogy aratás is lesz, ha eljön az ideje. így 
vagyunk mi anyáink és apáink magvetése, 
álmaik-vágyaik bennünk szökkennek szárba 
és hoznak bőséges termést. 

Adjunk hálát érte, mert majd mi is vetünk 
egyszer, s a gyermekek zsendülése lesz a 
mi álmunk, mozdulatunk az ő mozdulatuk, 
s ez így megy tovább. Ez oldja megnyug
vássá a halottak napjának könnyes, gyer-
tyás megemlékezéseit, s a túlvilági hit ta
nain túl így igaz a mondás, hogy: nem ha
lunk meg teljesesn. 

Rozmán László 
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A vasúti törvényről 
A parlament 1993. október 5-

én az április óta tartó bizottsági 
és plenáris vita után elfogadta 
a vasútról szóló törvényjavas
latot. 

Schamschula György minisz
ter zárszavából a fontosabb kér
désekre szeretném irányítani a f i 
gyelmet. 

1. A magyar közlekedés
politikai koncepción a tárca dol
gozik, és szándéka szerint, még 
ebben a ciklusban az Ország
gyűlés elé terjeszti. 

2. A vasút finanszírozása: a 
vasutak pályavasúira és vállalko
zói vasútra való szétválása és a 
pályavasút működéséhez a költ
ségvetési hozzájárulás elve meg
egyezik az Európai Közösség 
vasútfinanszírozási koncepciójá
val. (Csupán számviteli kettévá
lasztásáról van szó.) 

Pozíciójavulást jelent a MÁV 
részére az a kormánydöntés is, 
amely szerint a hiteltartozás je
lentős részét a bankok - az ipari 
vállalatokhoz hasonlóan - állam
kötvényre cserélhetik. Az állam 
központi költségvetésből bizto
sítja a pályák működtetését. 

3. A Miniszter úr elmondása 

szerint vasútvonalak felszámolá
sára nem kerül sor. 

A jól jövedelmező vasútvona
lakat a meglévő vasúti társaságok 
nem fogják feladni, a gazdaság
talanok üzemeltetésének szüne
teltetéséhez pedig hatósági enge
dély szükséges, amely megfelelő 
garanciát jelent. 

4. A kormány határozott a 
nemzeti közlekedésbiztonsági 
programról és azt a tárca hivata
los lapjában közzétette. 

5. Vasútegészségügy: a tör
vény a vasutas társadalom szer
zett jogait nem sérti, a jogosult
ság mértékét és személyi körét 
negatívan nem érinti. Éppen el
lenkezőleg, a vasutas biztosí
tottak személyében a törvény a 
korábbinál szélesebben határoz
za meg a vasút-egészségügyi el
látásban részesülők körét. A tör
vény elkülönült önálló és egysé
ges vasút-egészségügy szerve
zetről rendelkezik, melyben 
nemcsak a MÁV Rt.-nél dolgo
zó, hanem a többi vasutas bizto
sítottat is feljogosítja gyógyító-
megelőző, valamint teljes körű 
üzemegészségügyi ellátásra, to
vábbá közegészségügyi és jár

ványügyi szolgáltatás igénybevé
telére. 

6. A törvényjavaslat során a 
tárca fokozott figyelmet fordított 
a környezetvédelem kérdéseire. 
Több helyen kiemelve az épített 
és a természeti környezet védel
mét. 

Természetesen a törvény csu
pán alapfeltételeit képezi a ma
gyar vasutak működésének. A 

végrehajtás érdekében még szá
mos feladatot kell megoldani. 

A fent vázoltakban szerettem 
volna a törvény neuralgikus 
pontjaira rámutatni, remélve a 
vasutas társadalom jobb tájékoz
tatását. 

Dr. Gömbös Ferenc 
országgyűlési 

képviselő 

1956-os kitüntetettek 
Celldömölkön 

Október 22-én Für Lajos 
honvédelmi miniszter az alsó
sági világháborús emlékmű 
avatását követően a helyi MDF 
irodájába látogatott. A találko
zó keretében 56-os emlékér
met adott át rövid beszéd kí
séretében az alábbi személyek
nek: Ábrahám Ferenc, Deák 
Jenő, Horváth Endre, Máté La
jos, Nagy István és Németh Je
nő celldömölki lakosoknak a 
forradalom alatt tanúsított ma
gatartásukért; Kazán Zoltán
nak, akinek édesanyja a mo

sonmagyaróvári sortűz áldoza
ta lett; továbbá Lampért De
zsőnek kemenessömjéni és óri 
Kálmánnak kemenesmihályfai 
56-os tevékenységükért. 

N. T. 

<oQP? 
A trianoni kereszt árnyékában 

A Kemenesalja sík vidékén már messziről 
látszik a Sághegy különös alakja. Ez a kör
nyék egyik kiemelkedő idegenforgalmi lát
ványossága lehetne. Mindez azonban feltéte
les mód, mert az arra járó idegen inkább csak 
elszomorodik. Sok a kihasználatlan lehető
ség, ráadásul a természetadta kis csodában 
már eddig is súlyos károkat okozott az ember. 

Vagy négymillió éve kihűlt már itt a vul
kán. A hegy a jelenlegi alakját a jégkorszak
ban érte el. Valamikor 290 méter magas volt, 
de még a csúcsát is „lebányászták", így ma 
már csupán kettőszázhetvenkilenc méter. A 
kőbányászat ugyan már több mint harmincöt 
éve befejeződött, de az elhagyott bányaterület 
sorsa mindmáig rendezetlen. A Sághegy ma 
tájvédelmi körzet, de az arrajáró gyakran 
érezheti úgy, mintha nem lenne igazi gazdája 
a területnek. 

A trianoni emlékkereszt, amit 1933-ban ál
lítottak fel a hegyen, azóta dacol az időjárás 
viszontagságaival, valamint a politikai szél
járás változásaival. A sok évtizedes elhanya
goltság következtében meglazultak a bazalt
sziklák, ezért sürgető feladat lenne az em
lékmű rendbehozatala. Mit tud ezért termi az 
önkormányzat? - kérdeztük Varga László 
Csabától, Celldömölk alpolgármesterétől, az 
alsósági részönkormányzat vezetőjétől. 

- Foglalkozunk egy országos felhívás gon

dolatával. Az ötlet onnan ered, hogy valami
kor, a létesítésekor is az egész Dunántúl 
Összefogott. Nagyon fontos lenne az alapza
tot megerősíteni, fent fugázni, meszeim kel
lene. Ezek lennének a minimális teendők. 

- Kié a Sághegy? 
- Mindannyiunké, de valójában három te

lepüléshez tartozik. Mesterihez, Kemeneská-
polnához és Alsósághoz. A hegységből a mi
énk a nagyobb rész, a felénk eső teriilet a 
legismertebb. Ráadásul itt van a kőbánya is. 
Azonban nemcsak mi, alsóságiak, de a celliek 
is magukénak vallják a Ságot. Bár látszólag 
sok a gazda, mégis mostohák a hegyen a kö
rülmények. Az lenne az igazi, ha többet tud
nánk vele törődni, foglalkozni. A Sághegy 
most azon nyomban nagyon sok pénzt el tud
na nyelni. Aki arra jár az látja: rossz álla
potban vannak a hegyi utak. Felújításuk már 
régen indokolt volna, csakhogy nincs rá pénz. 
Aztán ott van az elhagyott bányaterület. Az 
épületek életveszélyesek. Dönteni kellene 
sorsukról. Vagy rendbe kéne hozni és vala
miképpen hasznosítani, vagy ha ez nem le
hetséges, akkor bontás vár rájuk. A hegy 
adottságai kiváló lehetőséget jelentenek egy 
koncerttér kialakítására. Remek az akusztika, 
hangversenyeket lehetne rendezni itt minden
féle zenei műfajban. Csak hát a pénz... 

E. D. Z. 

Kemenesalja és 
az autópálya 

Városunkat eddig messze elkerülték a nagy for
galmú utak. Ennek vannak előnyei, de vannak hát
rányai is. Az mindenképpen jó dolog, hogy az au
tókaravánok, a kamionok dübörgése nem bolydítja 
fel a város nyugalmát. Ha arra gondolunk, hogy 
milyen utakon kell közlekednünk, akkor ez az 
erény mindjárt a visszájára fordul. Nem beszélve 
arról, hogy így hozzánk csak elvétve tévedhet az 
idegen. 

A megye valamennyi városa főútvonal mentén, 
vagy annak közvetlen közelében található. Ez az 
idegenforgalom szempontjából roppant hasznos 
dolog. Ha az utazók csak egy-két órát töltenek el 
a városban, az már mindenképpen nyereség. Alig
hanem a mi Sághegyünk is üyen turistamegálló 
lehetne, ha éppen erre haladnának a Balatonra az 
osztrák vagy a német autókaravánok. 

Ez a dolog nem is elképzelhetetlen, hiszen je
lentkeztek olasz befektetők, akik autópályát szán
dékoznak építem Mosonmagyaróvár és Keszthely 
között Ez az előzetes nyomvonaltervezet szerint 
érintené Celldömölköt is. Az autópálya megépítése 
számos előnnyel járna, de az is igaz, hogy gondokat 
is felverne. Egyelőre az előkészítő munka zajlik, 
s az elképzelés akkor válik konkréttá, amikor va
lamennyi érintett település álláspontját tisztázzák. 
Kedvező körülmény, hogy az olasz befektetők nem 
csak az út építésére vállalkoznának, hanem részt 
vállalnának a kapcsolódó létesítmények kialakítá
sából, s ígéretük szerint besegítenének az autópálya 
melletti települések infrastrukturális gondjainak 
enyhítésébe is. 

E. D. Z. 
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A legfontosabb szempont a telefonhálózat fejlesztése 

A Rábacom a koncessziós pályázat előtt 
Szinte már unalmasnak tűnik az a régóta 

hangoztatott megállapítás, hogy fejlett inf-
rasbniktúra nélkül bénaságra kárhoztatott az 
ország. Még ha abban az igen kedvező hely
zetben szerencséltetnének is bennünket ko
moly nyugati üzletemberek, hogy úgyneve
zett tőkebefektetéssel megsegítenék - termé
szetesen nem önzetlenül - a magyar gazda
ságot, akkor sem lenne zökkenőmentes a nyu
gat-európai csatlakozás fejlett telefonhálózat 
nélkül. De ki fog itt telefonokat telepíteni. 

A kérdés már-már költői, mégis sokan 
kénytelenek feltenni. így gondolkodott a cell
dömölki önkormányzat is, amikor két-három 
évvel ezelőtt, létrejötte után nem sokkal tá
jékozódni kezdett: vajon kitől vagy mitől vár
ható a térség telefonhálózatának megújítása 
és bővítése. Talán a Matávtól (akkor még 
Távközlési Vállalat), amely az utóbbi hóna
pokban sokkal többet kénytelen foglalkozni 
átalakulási, privatizációs kérdésekkel, mint 
telefonok telepítésével. De ha nem a Matáv, 
akkor ki jöhet még szóba? 

Kapva kaptak az alkalmon az illetékesek, 
amikor a fénykorát élő Műszertechnika Rész
vénytársaság határozott lépéseket tett abba az 
irányba, hogy kimozdítja a holtpontról Ke
menesalja, illetve a Répcelak-Celldömölk¬
Jánosháza-Sárvár által reprezentálható térség 
telefonhelyzetét. Félszáznál több település 
előtt nyílt meg a lehetőség, az érintettek meg 
is próbáltak élni azzal. így jött létre két évvel 
ezelőtt a Rábacom Részvénytársaság. 

Makkos István, Celldömölk polgármeste
re a Rábacom Rt. felügyelő bizottságának az 
elnöke. Vele beszélgettünk a közelmúlt félig 
vagy egyáltalán nem ismert történéseiről, i l 
letőleg a jövőbeni tervekről. 

- Hogyan alakították meg a Rábacomot? 
- A Műszertechnika és a térség valamennyi 

érintett önkormányzatának részvételével, tíz
millió forintos alaptőkével. A részvények 51 
százalékát az Önkormányzatok birtokolták. A 
cég megalakítását követően meghirdettük, 
hogy aki befizet 15 ezer forintot, 1993 végére 
telefonhoz jut. 

- Hányan mozdultak meg a felhívásra? 
- Összesen 1246 magánszemély fizette be 

a pénzt, amit a részvénytársaság egy külön 
számlán gyűjtött, és ami a mai napig érin
tetlen. 

- Hamis tehát az a hír, hogy ezt a pénzt 
ugyanúgy nem látják a befizetők, mint a várva 
várt telefonjukat? 

- Badarság. Voltak néhányan, összesen 
196-an, akik időközben elvesztették a türel
müket és megvonták a bizalmat, nekik hi
ánytalanul visszafizettük a 15 ezer forintot. 
Ezzel is azt bizonyítottuk, hogy egy fillér sem 
veszett el a befizetett összegből. 

- Kamatot is adtak? 
- Nem, arról nem is volt szó. 
- Itt van viszont hamarosan az ígért ha

táridő, ám - úgy tudom - telefont még egyet
len lakásba sem szerelt fel a Rábacom. 

- Sajnos ez is igaz. De rögtön hozzá kell 
tennem, hogy ezért nem kizárólag a rész

vénytársaság hibáztatható. Kezdődött a bo
nyodalom azzal, hogy a Műszertechnika ki
szállt a távközlés fejlesztéséből, ebből adó
dóan a részvénytársaságban jegyzett tőkéjét 
értékesítésre ajánlotta fel. Szerencsére élénk 
érdeklődés nyilvánult meg, ráadásul külföldi 
befektetők részéről az eladó tőkerész iránt. 
Idő kellett azonban ahhoz, hogy a társaság 
kellő információkat gyűjtsön, hogy végül is 
kinek az ajánlatát fogadja el. Végül a HTCC 
nevű amerikai befektető társaság vette meg 
a Műszertechnika részét, vállalva mindazt, 
amit korábban a Rábacom célként megjelölt. 
A késedelem egyik oka tehát ez. Hozzáte
szem azonban, hogy akkor sem lennénk 
előbbre, ha nem kellett volna az üzlet
részeladással foglalkozni, ugyanis a terve
zetthez képest késett a távközlési törvény el
fogadása. A parlament végül is idén nyáron 
adta áldását a törvényre, amely lehetővé teszi 
a tervezett fejlesztést. 

- Ezzel összefüggésben szokták emlegetni, 
hogy a törvény nyomán megtört a Matáv ko
rábbi monopóliuma. QbC? 

Apró, de kellemes színfolttal gazdagodott a belvá
ros. A korábbi, jellegtelen újságospavilont a képen 
látható kedves kis házikó váltotta fel, amely egy 
kissé emlékeztet a mesék parányi birodalmára. A 
Magyar Posta a tönkrement füredi hajógyártól 
megvásárolta az összes legyártott pavilont, s az 
egész országban ilyenekre kívánja kicserélni a ko
rábblakat. Nekünk, celldömölkieknek apró örömöt 
jelent ez a kis ház, azért is, mert megszoktuk az 
ott tapasztalt mindenkori előzékeny kiszolgálást. 

- r -

- így igaz, viszont nincs szó arról, hogy 
mostantól aztán bárki szabadon mozoghat te
lefon-ügyben. Kiírták az úgynevezett kon
cessziós pályázatot, amin gyakorlatilag 
egyenlő, vagy inkább hasonló eséllyel indul

hat több cég, köztük a Rábacom és a Matáv 
is. November végéig kell beadni a kon
cessziós pályázatot, amit várhatóan egy hó
nap alatt bírálnak el, így a jelenlegi ismere
teink szerint legelőbb jövő januárban lehe
tünk - a pályázat elnyerése esetén - abban 
a helyzetben, hogy megkezdhetjük az érintett 
térség telefonhálózatának fejlesztését. 
Mintegy kétmilliárd forint értékű beruházás
ról van szó, tehát nem lehet belevágni igen 
alapos és szakszerű előkészületek nélkül. Itt 
tartunk most, reméljük, hogy a Rábacom el
nyeri a pályázatot. 

- Néhány technikai kérdés. Hol lesz a tér
ség központja? 

- Sárváron, ott helyezik majd üzembe azt 
a digitális telefonközpontot, amely részegy
ségenként tulajdonképpen az igények szerint 
bővíthető, azaz nem lesznek kapacitásbeli 
problémák, mint jelenleg. Ezzel megteremt
hető a közvetlen telefonösszeköttetés az 
egész országgal, illetve a világgal. 

- Mikor lehet telefonja azoknak a csalá
doknak, akik már befizették a 15 ezer forin
tot? 

- Nehéz most újabb határidőt szabni, hi
szen minden attól függ, sikerül-e a pályázat. 
M i , mármint a Rábacomnál érdekeltek ko
molyan számítunk a sikerre. Ha minden jól 
megy, jövőre megkezdődhet a telefonok te
lepítése. 

-Mire számíthatnak azok, akik nem fizették 
be a tizenöt darab ezrest, de szeretnének te
lefont? 

- A lehetőség számukra is adott, persze 
nyilván többe kerül az Ő telefonjuk, mint akik 
már megelőlegezték ezt a pénzt. Magyarul: 
nem tudjuk garantálni a 15 ezerforintos költ
séget azoknak, akik később szánják el ma
gukat. 

- Összefoglalva az eddig elmondottakat: 
nincs mii bánkódni azon, hogy Celldömölk 
térsége a Rábacom mellett döntött a telefon
hálózat fejlesztését illetően? 

- Szerintem semmi nem volt hiábavaló ami 
késleltette a beruházást, az mind rajtunk kívül 
álló okokra vezethető. Az önkormányzatok, 
köztük a celldömölki kénytelen volt lépni, 
úgy éreztük, s ma is azt mondom, a kedve
zőbb megoldást választottuk. \ 

- Rosszban vannak a Matáwal? 
- Szó nincs erről. Időnként hallani olyan 

hangokat, hogy ez a konkurenciaharc késhe
gyig menő, de a valóság nem ez. Azt viszont 
kár lenne tagadni, hogy bizonyos érdekek sé
rültek az elmúlt két évben. De kevesen tudják 
például azt, hogy az ország huszonöt térsé
gében hasonló a helyzet, tehát ez nem csupán 
celli vagy sárvári probléma. Az önkormány
zat érdeke továbbra is az, hogy mielőbb meg
kezdődjön a térség telefonhálózatának a fej
lesztése, így gondolkodtunk akkor is, amikor 
létrehoztuk a Rábacom Részvénytársaságot, 
s ez vezérel bennünket ezután is. 

A fejleményekről az Új Kemenesalja to
vábbra is tájékoztatja az olvasóit. 

B. L. 
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A K O R O N A 

Ü Z L E T H Á Z 

M Á R 

V A S Á R N A P IS 

a büfé és az élelmiszerrészleg 
teljes kínálatával 

VÁRJA 
KEDVES VÁSÁRLÓIT 

Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, 
hogy 

KÖZJEGYZŐI IRODÁMAT 
1993. október l-jén 

megnyitottam 
Celldömölk, Kossuth u. 15. szám alatt 

(ÁFÉSZ-iroda ház). 
Benkőné dr. Bagoly Teréz 

közjegyző 

G O L F p a n z i ó 
CELLDÖMÖLK 

Telefon: 158 

O Szállás 2, 3 és 4 ágyas zuhanyzós szobákban. 
O Esküvők, találkozók, családi és társas ösz-

szejövetelek lebonyolítása. 

ELŐFIZETÉSES ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG. 
Finom ételekkel, udvarias kiszolgálással 
várjuk kedves vendégeinket! 

S U Z U K I 
C E L L D Ö M Ö L K Ö N 

• a SUZUKI teljes típusválasztéka 
• lízing és részletfizetési lehetőség 
• három év garancia 
• teljes körű szerviz és alkatrész-utánpótlás helyben 
• extrák és tartozékok 

M O L N A R - M O L N A R 
Autójavító, Gépjármű- és Alkatrész-kereskedelmi Kft. 
9500 Celldömölk, Tompa Mihály u. 5/1. Tel.: 250 

kenőanyagok 

AZ ÖN AUTÓJA 
A Ml AUTÓNK! 
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Dánok Celldömölkön 
A Szocialista Párt Vas Me

gyei Szervezete 21 tagú cso
portja május 15-21. között a 
Dán Szocialista Néppárt meg
hívására Dániában tartózko
dott. A magyar delegációban 
megyénk hét városi szerveze
tének képviselői vettek részt, 
köztük Celldömölkről Kovács-
né Horváth Andrea és dr. Osz-
kó Zoltán. 

Október 18-23. között került 
sor a viszontlátogatásra. Csak 
19-en jöttek el, mert utolsó pil
lanatban két addigi munkanél
küli munkát kapott Ezt pedig 
Dániában nem szabad vissza
utasítani. Gazdag program vár
ta őket Vas megyében, egyebek 
mellett megismerkedtek Szom
bathely, Kőszeg, Velem, Kör

mend, Sárvár nevezetességei
vel, intézményeivel. Gyárakat, 
múzeumokat, iskolákat látogat
tak meg. A búcsúdélután októ
ber 22-ikén Celldömölkön volt. 
Sajnos az esős idő nem kedve
zett nagyobb városnézésre, 
csak busszal járták be városunk 
legérdekesebb részeit. Megte
kintették az akkor avatott alsó
sági emlékművet, a krátert és 
a Sághegy egyéb nevezetessé
geit Makkos István polgármes
ter jóvoltából szép képes ismer
tetőt vihettek magukkal emlé
kül. Reméljük, hogy nem utol
jára találkozhattunk velük, és a 
kapcsolat tartós lesz. Ók is 
visszakívánkoznak. Üzletem
bereket is hoznak magukkal. 

(DJ) 

Látva a végkiárusítás utáni üresen kongó termeket, el kellene gondol
kodni azon, hogy meddig lesz ez még így a belváros közepén, és ki a 
felelős a jelenlegi helyzetért Az eredeti tulajdonos, a Borostyán Kft fel
számolás alatt áll, őket képtelenség elérni. Az is sovány vigasz, hogy 
időről időre felröppennek (ál)hírek, hogy X vagy Y vállalkozó megvette 
és végre megnyitja az áruházat Summázva a tényeket: nem kellenek 
indulatok, nem kellenek csukott áruházak, csak egy apró hír, mondjuk 
az ÚJ Kemenesalja következő számában a nyitás időpontjáról. Lehet 
hogy túl optimista vagyok? Igen. De erre kényszerít az a nem is szűk 
réteg, akik az egyre dráguló butikokba csak bámészkodni mehetnek be, 
mert a pénzükből többre nem futja, a piacon pedig veszik azt a m ' t 3 2 0 0 

a heti egy napon kapnak. 
Kép és szöveg: - r -

söségii a p r ó s á g o k O f f l ! f l 
Lassan kész lesz 

Épp egy esztendeje, hogy átadásra került 
a ravatalozó épülete. Akkor mindenki örült, 
hogy megoldódott halottaink kegyeletteljes 
búcsúztatásának kérdése. Ahhoz azonban, 
hogy teljesen készen legyen, sok mindenre 
volt még szükség. Azóta az önkormányzat 
vásárolt egy kétszemélyes hűtőt. Újonnan ké
szültek a kapafüggönyök és az asztalterítő. 
Az asztalt három alsósági iparos - Rúzsa Jó
zsef, Kovács Tibor, Horváth Lajos - készí
tette el társadalmi munkában. Munkájukat ez
úton is köszönjük. Maricsék segítségével 
megérkezett a 4 kandeláber is. Már csak 
egy hangosítóberendezés hiányzik, melyet 
az Alsóságért Alapítvány vásárol meg, s 
akkor minden igényt kielégítő lesz a rava
talozónk. 

Véradás 
Október 28-án a Vöröskereszt és az MSZP 

celldömölki szervezete véradónapot tartott 
Alsóságon. A megjelentek viszonylagos nagy 
száma miatt úgy tűnt, hogy nálunk szeren
csére nincs nagyobb gond a véradással. Ad
dig, amíg másutt sajtófelhívások ellenére is 
csökken a vért adók száma, addig nálunk az 
elmúlt évek átlagának megfelelő létszámban 
jelentek meg az önkéntes segítők. Reméljük, 
a jövőben is így lesz! 

Üzemavató 
JUB-CELL - ez a név olvasható egy idő 

óta a sági tsz irodaházának egyik ajtaján. A 
telefonkönyvből is ismerős a név. S amit ta
kar: egy szlovén-magyar vegyesvállalat kft , 
mely üzemcsarnokot épített Alsóságon. Fes
téket gyárt és forgalmaz e cég. Ennek az új 
„gyárnak" az ünnepélyes átadására került sor 
október 29-én. 

Harangszentelés 
Az elmúlt évek hagyományainak megfele

lően mindenszentek, illetve halottak napja al
kalmából a reformárus, az evangélikus és a 
katolikus egyház ökumenikus istentiszteletet 
tartott október 31 -én a katolikus templomban. 
Dr. Koltai Jenő plébános bevezetőjében el
mondta, hogy ezen ünnepen felidézzük el
hunyt szeretteink emlékét. De emlékeznünk 
kell az I . és I I . világháború hősi halottaira, 
azokra, akik valahol, jeltelen sírban nyugsza
nak. Szentpály-Juhász Imre református lel
kész arra figyelmeztetett, hogy itt, a földön 
kell úgy élnünk, hogy rossz lelkiismeretünket 
ne kelljen gyertyával, virággal, koszorúkkal 
jóvátenni. Az igét Vető István evangélikus 
lelkész hirdette. Dániel próféta könyvéből 
idézett: „Akik alusznak, felébrednek." Sötét 
a kép, de van remény a halál után. Akik a 
friss sírhantoknál állnak, úgy érzik, minden
nek vége, elment, akit szerettek. Akik már 
régebbi síroknál állnak, azokban elhomályo
sult az elhunyt képe, megfakult az emléke. 
S az ember belenyugszik az elmúlásba. Isten 
számára a halál nem más, mint egy mély 
álom, megpihenés, valaminek a lezárása 
azért, hogy egy új kezdődjön el. „Az okosok 
fényleni fognak", de kik az okosok? A tu
dósok, a bölcsek? Nem, azok, akik hajlandók 
tanulni, jámborak, szerények, törődnek vala
kivel, törődnek az Istennel. Az igehirdetést 
azzal zárta, hogy Isten előtt egyformák va
gyunk, s kérte, hogy egyformán járjuk az utat. 

Az istentisztelet után a hívek gyertyát gyúj
tottak, s elindult a menet. Közben koszorút 
helyeztek el az L világháborús hősök emlék
táblájánál, a JJ. világháborús hősök emlék
művénél, majd a harangláb előtt álltak meg. 

Felszentelték azt a harangot, amelyet a re
formátus egyház ajándékozott Alsóságnak, s 

amelyet Varga László Csaba alpolgármester 
szólaltatott meg először. 

Nyelvgyakorlás Ausztriában 
Többször adtunk már hírt az alsósági és a 

steiermarki Neudau iskolájának kapcsolatá
ról. Ez a kapcsolat, mely két évvel ezelőtt 
reprezentatív látogatásokkal indult, majd a 
két iskola diákjai és nevelői kölcsönös kul
turális és sportkapcsolatokkal igyekeztek kö
zelebb kerülni egymáshoz, az idei nyáron új 
szakaszához érkezett. Neudaui gyerekek 
együtt nyaraltak Balatonrendesen az alsósá
giakkal. 

Az ősz már egy újabb - pedagógiai ér
tékét tekintve rendkívül fontos - szakasz 
kezdete. November közepén ugyanis tíz 8. 
osztályos alsósági tanuló utazhat Neudauba 
egyhetes nyelvgyakorlásra. A tanulók k i -
utaztatásának fő szempontja a nyelvtudás 
szintje volt. 

A gyerekek ez idő alatt osztrák családoknál 
laknak, és az ottani iskolába járnak tanítási 
órákra. 

Mivel minden családnál csak egy-egy gye
rek fog lakni, teljes mértékben rákényszerül
nek a német nyelv használatára. Az itthoni 
tanulásból sem esnek ki különösebben, hisz 
egy hetet kis szorgalommal hamar be lehet 
pótolni. 

A vendégszeretetet a nyáron az alsósági 
családok fogják viszonozni. 

Amennyiben ez a turnus pozitív tapasz
talatokkal szolgál, esély van arra, hogy ta
vasszal újabb 8-10 tanuló mehessen Auszt
riába. Ha ez megvalósul, egyben azt is jelenti, 
hogy a végzős nyolcadikosoknak mintegy 50 
százaléka élhet ezzel a nagyszerű lehetőség
gel. 

-gyí 
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Szociális munkaközösség alakult Celldömölkön 
Bizonyára nem szorul különösebb kom

mentárra, hogy óriási szociális problémák
kal küzd az ország, ezen belül az önkor
mányzatok és az egyes emberek is. Ez a 
küzdelem, illetve segítés számos fórumon 
zajlik, s komoly jelentősége van annak, 
hogy városunkban havonta egy alkalommal 
egy asztal mellé ülnek le mindazok, akiknek 
ehhez bármi köze lehet. A szociális mun
kaközösség szeptemberben tartotta az első, 
októberben a második ülését. 

Október 29-én beszélgettem az ülés után 
Csizmazláné Hubert Máriával, a Területi 
Gondozási Központ vezetőjével, dr. Grósz 
Pál főorvos pszichiáterrel és Szentpály-Ju
hász Imre református lelkésszel. 

- Honnan származott a szociális fórum 
létrehozásának gondolata? 

- Csizmazláné Hubert Mária (a továb
biakban Cs. H. M.): Az ötlet Szentpály-Ju-
hász Imréé volt, a Gondozási Központ 
örömmel csatlakozott a szervezéshez és 
megvalósításhoz, dr. Grósz Pál főorvos 
pszichiáternek családsegítő, családterápiás 
képzettsége is van, Szentpály-Juhász Imre 
pedig mentálhigiénés végzettséggel bír. 

- Úgy tudom, több színtere van a mun
kának. Hallhatnánk erről? 

- Dr. Grósz Pál (a továbbiakban dr. G. 
P.): Valóban így van. Működik egy eset
megelőző csoport, ahol a szociális mun
kások által felderített kliensekkel foglal
kozunk. Belső kommunikációs csopor
tunknak minden pénteken 13 és 15 óra 
kőzött van fogadóórája, ahol a lelkész és 
a pszichiáter együtt fogadja azokat, akik 
szükségét érzik a segítségnek. Ezek mel
lett jött a gondolat, hogy szükség van egy 
nagyobb fórumra, s ebből alakult a szo
ciális munkaközösség. 

- Szentpály-Juhász Imre (a továbbiak
ban Sz.-J. I.): Mindenki bezártan foglalko
zik a problémájával, s innen kell eljutni a 
kommunikáció szintjére. Telefonon ez nem 
megoldható. Itt felvetődik egy probléma, az 
érintettek elmondják a véleményüket, meg
oldási javaslatok születnek, és a következő 
alkalommal beszámolunk egymásnak a tör
téntekről. Itt képviselteti magát a család
segítő, az önkormányzat, ott vannak az 
iskolák képviselői is. Van pszichiáter és 
lelkész, hivatásos pártfogó, tervezzük to
vábbá a rendőrség képviselőjének meghí
vását is. Persze távol álljon tőlünk, hogy 
ilyen menetrendszerűen visszatérő gyŰ¬
lésjelleget adjunk a dolognak. Ha téma 

van, akkor csinálni kell. Egy összejövetel 
sem öncélú. 

- Dr. G. P.: Aki úgy érzi, hogy beszélnie 
kell a problémákról, az jöjjön. Adott hozzá 
a fórum. Lehet, hogy valaki ma még nem 
érintett egyes dolgokban, de holnap az le
het, 

- Tudnak segítséget nyújtani esetleg az 
ügyintézés területén is? 

- Cs. H . M . : Ez a szándékunk. Az egyes 
hivataloknak bővíteni kell ismereteiket a 
másik munkájáról. Sokszor küldözgetik az 
ügyfelet az első mondat után, holott esetleg 
meg kellene hallgatni a harmadik mondatát 
is, s ha ismerem a másik munkáját, akkor 
szakértőként tudom az ügyfelet a megfelelő 
helyre irányítani, sőt, fel kellene venni a 
telefont és szólni a másik intézményben lé
vő kollégának, adni esetleges háttérinfor
mációt, mert ezzel megkönnyíthető a mun
kája, s ennek az ügyfél az egyértelmű nyer
tese. Rá kell vezetődnünk arra, hogy vannak 
utak, amelyeket végig kell járnunk, ezzel 
segítve a másik emberen. Meg vagyok győ
ződve róla, ha így teszünk, egy idő után 
mi is jobban érezzük magunkat. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
RL 

Mozgássérültek 
tanácskozása 

Október 20-án a Területi Gon
dozási Központ épületének nagy
termében tartotta éves közgyűlé
sét a Vas megyei mozgáskorlá
tozottak celldömölki helyi cso
portja. Az ülésen jelen volt Fe
kete Árpád megyei titkár is. 
Néma felállással kezdődött az 
Összejövetel, mellyel március 
10-én elhunyt tagtársuk, a 13 
éves B. Éviké emlékének adóz
tak. 

Holpert Jenöné csoportveze
tő ismertette az éves munkát. 
Megtudhattuk, hogy a csoport 
az utóbbi időben 50 személlyel 
gyarapodott. Jelenleg 258 fel
nőtt és 27 gyermek tagja van. 
A munkát 7 tagú vezetőség ko
ordinálja, s 12 aktivista segíti 
- bár nem mindenki egyforma 
intenzitással. 

Hosszú volna mindent felso
rolni, amit az év során tettek, 
ezért csak azokat az eseménye
ket, programokat említjük meg, 
melyekre többen is reagáltak, i l 
letve a legjelentősebbek voltak. 

- Május 29-én sikeres gyer
meknapot rendeztek, melyen a 3 
évestől a 18 évesig mindenki jól 
érezte magát. 

- Az egyesület 10 évre meg

vásárolta a kemenesmihályfai 
evangélikus parókiát, hogy tag
jaiknak üdülési lehetőséget tud
janak biztosítani. Az épület rend
betételénél sok tagtársuk segített, 
szorgalmával elnyerve a falu né
pének elismerését. 

- Június 21-tŐl 30-ig, illetve 
augusztus 19-től 31-ig alkotótá
bor volt Kemenesmihályfán a 
Szombathelyi Családsegítő Köz
pont szervezésében. Az alkotótá
borban mozgássérültek és nem 
mozgássérültek közösen vettek 
részt. A cél a másság megismer
tetése és elfogadtatása volt. A tá
bor a résztvevőknek sok pozitív 
élményt jelentett. 

- Szeptember 25-én 85-en 
hangulatos kiránduláson vettek 
részt Nagycenk-Fertőd-Fertőrá¬
kos-Sopron útvonalon. Külön 
megemlítették Balogh Zsolt sze
mélyszállító kisiparos nevét, aki 
jutányos áron szállította a csoport 
tagjait. 

Szó volt még a Pethő Intézettel 
való kapcsolatról, sportolásról, 
mézakcióról, személygépkocsi-
igénylésről és elosztásról, lakás 
akadálymentesítési támogatásról, 
az ART '94-es fesztiválról, 
amelynek területi döntője Céh

ben lesz, kézimunka szakkör in
dításának tervéről, s arról is, 
hogy kinőtték már a klubhelyi
séget, nagyobbra lenne szüksé
gük. Elhangzott két dátum is, mi
szerint november 10-én 14 órai 
kezdettel dr. Gadó Pál, a Moz
gássérültek Országos Szövetsé
gének elnöke lesz a klub vendé
ge, és az, hogy karácsonyi meg
emlékezésüket december 18-án 
ugyancsak 14 órakor tartják az 
Eötvös iskola ebédlőjében. 

Fekete Árpád elismeréssel 
szólt a celli csoport munkájáról, 
amely mindig dús programot kí
nál tagjainak. Az ART-versenye
ken való kiemelkedő szereplése
ket külön is kiemelte. Igyekezett 
néhány tévhitet is eloszlatni. 
Egyebek közt elmondta, hogy a 
lakás akadálymentesítési támo
gatást nem elsősorban a földgáz
zal fűtés megvalósítására hozták 
létre. 

Szót kapott az ülésen Urszán-
né Szabó Viktória, aki a család
segítő központban dolgozik. El
mondta, hogy lelki problémák, 
krízishelyzetek megoldásában 
szeremé a mozgássérültek segí
tésére lenni. Minden kedden 14 
és 15 óra között várja a tagokat 
a klubhelyiségben, de ha kell 
házhoz is megy. 

A hozzászólók elfogadták a 
beszámolót, aztán problémáikról 
beszéltek. Elhangzott, hogy a ki

ránduláson a múzeumokban hiá
ba mutatták fel igazolványukat, 
fizetniük kellett. Egyik tagtár
suktól - akit az idén rokkantosí-
tottak le - megtudhattuk, hogy 
havi 6 ezer forint rokkantsági 
nyugdíjat állapítottak meg neki, 
holott a minimum 6400. Elhang
zott az is, hogy egyes önkor
mányzatok jelentősen késleltetik 
a mozgássérültek támogatásának 
kifizetését. Legtöbben az orvosi 
ellenőrzések fonákságai miatt 
zsörtölődtek. Halmattunk olyan 
esetről, hogy 12 éve mindkét lá
bát elvesztett mozgássérültet kel
lett bizottság elé vinni, s volt 
olyan is, akinek egyik lábát am
putálták, a másikban combnyak
törése volt, de el kellett vinni a 
bizottság elé. Egyik tagtársuk el
panaszolta, hogy nem elég a ki
szolgáltatott helyzetük, nemegy
szer az orvos hangneme is kifo
gásolható. 

A kívülállóban az fogalmazó
dott meg, hogy bár mozgássérült
jeink igyekeznek teljes életet élni 
- sportolnak, kirándulnak, alko
tótáborokba mehetnek - , aki az 
ő sorsukra jut, halmozottan hát
rányos helyzetbe kerül. Akik 
egészségesek vagyunk, nem tud
hatjuk, nem jutunk-e mi is az ő 
sorsukra. 

Becsüljük meg és segítsük 
őket! 

Völgyi 



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

Lebontani a válaszfalakat 

Katolikus fiatalok regionális találkozója 
„Ti vagytok a föld sója... Ti 

vagytok a világ világossága..." 
(MT 5.13-14) Ezen evangéliumi 
mottó jegyében gyűltek össze a 
veszprémi, győri, pannonhalmi 
és szombathelyi egyházmegyék 
fiataljai - így a celldömölki fia
talok is - az első Regionális Ka
tolikus Ifjúsági Találkozón 1993. 
október 16-án Szombathelyen. A 
rendezvénynek a szalézi rend 
temploma, illetve az általuk 
fenntartott kollégium adott he
lyet. 

A találkozó gondolata a nyár 
végén Kismaroson megtartott ka
tolikus ifjúsági konferencián me
rült fel, ahol az országot régiókra 
osztották, növelve az egyház 
munkájának hatékonyságát. A 
Nyugat-dunántúli Régió köz
pontja Szombathely lett, így kap
ta az ősi Savaria az első regio
nális találkozó megrendezésének 
jogát, illetve megtisztelő felada
tát. A bemutatkozás remekül si
került, a szervezés és a lebonyo
lítás nem hagyott kívánnivalót 
maga után, ami bizony nagy szó 
egy ilyen nagyméretű összejöve
tel esetében. 

A program az ifjú résztvevők 
köszöntésével kezdődött; min
denki lelkesen tapsolt a más vá
rosokból, falvakból érkező társa
inak. A bevezető ima, ének után 
Bálás Béla kaposvári megyés
püspök, püspökkari ifjúsági refe-

HÍRÉK Sí* 
- November 26-án, pén

teken délután 1 órakor BA-
GICS LAJOS főtanácsos, a 
Munkaügyi Minisztérium 
Szakoktatási Főosztályának 
helyettes vezetője A SZAK
KÉPZÉSI TÖRVÉNY a 
gyakorlatban címmel elő
adást tart a Szakmunkáskép
ző Intézetben. Az iskola ve
zetősége szeretettel várja a 
programra a szakképzés 
iránt érdeklődőket. 

- A Berzsenyi Lénárd Ál
talános Iskola környezetvé
delmi csoportja október 29-
én emlékezett meg CSABA 
JÓZSEF omitológus halálá
nak 10. évfordulójáról. Az 
évforduló alkalmából koszo-
rúzási ünnepséget tartottak a 
SÁGHEGYEN, a róla elne
vezett madártani tanösvény
nél. 

rens, a mindenki által jól ismert 
„Beton atya" tartott előadást A 
katolikus magyar fiatalok fele
lőssége és küldetése napjainkban 
címmel. 

Szemléletes képek, példák se
gítségével világította meg azokat 
az alternatívákat, melyek ma egy 
tizen-, huszonéves ember előtt 
állnak, amikor kinő a gyermek
korból, amikor döntenie kell, 
hogy milyen világnézetei vall a 
magáénak, milyen elvek szerint 
rendezi be az életét. Beszélt a vi
lág erkölcsi romlásáról, mely 
manapság közhelynek számít 
ugyan, ám mégis... Lehet ezeket 
a szavakat megmosolyogni, sőt 
megbélyegezni, ám a tényeket 
megtagadni, megmásítani nem 
lehet. Az, hogy az ifjúság köré
ben egyre terjed a nihilizmus, nő 
az öngyilkossági kísérletek, sőt 
az öngyilkosságok száma; az, 
hogy az emberek keresnek vala
mit, de sokan nem találják, s emi
att testet-lelket romboló pótcse
lekvéseket végeznek, melyek 
még mélyebb szakadékba taszít
ják őket - ezek tények, melyek
ről a statisztikák megcáfolhatat
lanul tanúskodnak. Efölött lehet 
sajnálkozni, lehet az események
nek hátat fordítani, becsukni a 
szemünket, szívünket, s szinte 
egy hermetikusan elzárt világban 
élni a magunk önző életét Léte
zik azonban más megoldás is, a 
hívő keresztény ember megoldá
sa, aki vallja, hogy Istenre ráta
lálni olyan, mint egy addig zárt 
ajtót feltárulni látni, egy új vilá
got felfedezni, melyben meg le
het találni mindazt, ami eddig hi
ányzott. 

A püspök atya beszélt a fiatal
ság erejéről, értékéről s egyben 
nagy-nagy felelősségéről is. A 
katolikus fiatalnak feladata és 
kötelessége, hogy JEL legyen a 
körülötte élő emberek számára, 
hogy élete példa legyen az Isten
nel járó ember életére, hogy von
zó alternatívát mutasson a kereső 
embereknek. E jelszerepre buz
dított Beton atya, s az előadás vé
gén felhangzó dörgő taps jelezte, 
hogy a fiatalok megértették a 
mondanivalóját, és e taps fejezte 
ki ígéretüket, hogy megpróbál
nak jelként élni a világban. Az 
előadás után a résztvevők cso
portbeszélgetéseken vitatták meg 
a hallottakat, természetesen kor
osztályok szerinti csoportokba 
tömörülve, kivéve a jelenlevő 
atyákat, akik külön társaságot al

kottak E beszélgetések jó alkal
mat nyújtottak az ismerkedésre, 
a tapasztalatcserére, más közös
ségek életébe való bepillantásra, 
ötletgyűjtésre, a felmerülő gon
dok megoldására. Ezek után min
denki ízlésének, érdeklődésének, 
kedvének megfelelő programot 
választhatott, részt vehetett a 
HÁLÓ (keresztény közösségeket 
összefogó kezdeményezés), illet
ve a KEFE (Katolikus Egyete
misták és Főiskolák Egyesülete) 
bemutatkozásán, kérdéseket te
hetett fel dr. Márti Gyula kan
cellár atyának; ha énekelni tá
madt kedve, a szombathelyi Kál
vária énekkarának vezetésével 
megtehette ezt, ha pedig csend
re vágyott, az altemplomban az 
Oltáriszentség előtt imádkozha
tott 

A szétszóródott fiatalság a dél
után folyamán újra összegyűlt a 
templomban, ahol bemutatkoz
tak a régióhoz tartozó egyházme
gyék. A szombathelyi egyházme
gyét a celldömölki fiatalok mu
tatták be, nagy sikert aratva. Rö
viden szóltak a történelmi esemé
nyekről, a római kolóniától, 
Szent Mártontól napjainkig kö
vetve nyomon a históriai törté
néseket. Majd ezt mintegy „meg
koronázva", szimbolikus játék
kal mutatták be, hogyan látják az 
egyházmegye múltját, jelenét s 
hogyan képzelik el a jövőt. A já
tékban a különböző esperessége-
ket körülvevő falak Jézus érinté
sére leomlottak: az emberek rá
találtak egymásra és Jézussal egy 
közösséget hoztak létre. 

Ez az októberi nap nagyban 
hozzájárult a közösségeket s az 
egyéneket elválasztó válaszfalak 
lebomlásához. A közösen bemu
tatott szentmiseáldozat szintén 
ezt a célt szolgálta. A napot záró 
szentmisét dr. Szendi József 
veszprémi érsek és dr. Konkoly 
István szombathelyi megyéspüs
pök vezetésével celebrálták a je
lenlevő atyák. Homíliájában dr. 
Szendi József rámutatott a ke
resztény élet lényegére, a szere
tetre, mely tulajdonképpen ke
resztrefeszített önzés, s hangsú
lyozta a keresztények feladatát: 
Isten és az embertársak szolgá
latát. 

A nap zárásaképpen Konkoly 
püspök atya megköszönte a szer
vezők munkáját, a jelenlevő 
atyák és előadok segítségét s a 
fiatalok részvételét. 

A találkozóról mindenki sok 
hasznos tapasztalattal, számos él
ménnyel s továbbgondolandó 
kérdéssel érkezett haza. így a 
celldömölki fiatalok is, akik szin
tén átgondolták eddigi tevékeny
ségüket, s terveket szőnek a jö
vőre vonatkozóan, hogy valóban 
betölthessék a JEL szerepét. S 
megpróbálják megélni azt, me
lyet egy stilizált - „Jöjj! Menj!" 
feliratú - homokóra fejez ki. 
Krisztus hív: Jöjj! Rajta keresztül 
peregnek át életünk percei, és így 
válunk alkalmassá a küldeté
sünkre: Menj! így indulnak a vi
lágba, azaz mindennapi környe
zetükbe a találkozón részt vevő 
katolikus fiatalok. 

Ball Krisztina 

Elért bennünket az (tez, a fákról bőségesen hull a levél. A Szentháromság 
tér mégis megőrizte szépségét, mert a polgármesteri hivatal közhasznú mun
kásai gondosan Összesöprik és elszállítják » leveleket. Fotó: Rozmán. 
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BANK 

A takarékosság gondolatának nemzetközi 

ünnepe alkalmából 1993. október 31-én 

a TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAPON 

az Országos Takarékpénztár 

és Kereskedelmi Bank Rt. 

Celldömölki Fiókja 

t i s z t e l e t t e l köszönti Ügyfeleit ! 

Legnagyobb bank, legnagyobb biztonság ! 

BANK 
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T e r m é s z e t 
v é d e l m i M E

l Z • I A csipke kiska 
Amikor e sorok Íródnak, az ősz 

szele már jelzi, hogy végleg elmúlt 
az idei, embert, természetet próbá
ra tévő trópusi nyár. Nehéz volt a 
munka, erőt az egymásba kapasz
kodás adott. Mindez egy csodálat
ra méltó kis mozzanatban is kimu
tatható, amolyan üzenet is egyben, 
emléket küldő szándék. 

A forró nyár melegében figyel
hettem a mindig alkotó, a szőlőben 
kapát csorbító embert, a szom
szédomat. Gyürüsy Dezső nyugal
mazott tanár, a vízhez szokott, 
úszótanfolyamok mestere volt, aki 
leginkább bírta a hegyi hőséget. 
Befogta a lovait, azaz önmagát nap 
mint nap, és a szőlőrendekben 
húzta az igát. Bámulatos volt látni 
ezt a majdnem öregkori szenve
délyt. Menteni igyekezett kedvelt 
virágait, a fűszerpaprika töveket 
is. Vizet „fakasztott" a madarak
nak naponként a ciszterna maradé
kából, adott míg lehet, nem volt 
osztozkodás. 

Fáradtságát pincéje mélyéből, 
az ott rejtőző borából készített 
fröccsökkel enyhítette, de ez csak 
az elszikkadt test szükséglete volt 
és a hangulaté. Behúzódva a pince 

előtú bokrok „hűvösébe" - ahol 
harminc fok fölött jelzett a mérő 
higanyszála, kedvelt tevékenysé
gét folytatta délidőben. Fát és rí
met faragott törhetetlen kedve, 
életvitele részeként. Tudják ezt ró
la. Újabban megrogyott kapuját -
ahogyan ő mondja - az utódok 
számára faragja tán. Ez legyen a 
szeretet kapuja, ha emlékezni 
akarnak reá, amikor belépnek a 
„csipke kiskapun" még életében és 
utána is. Elkészülvén a tulipán- és 
más mintákkal ékített szépség ava
tására invitál, gitár és kürtszóval, 
hangjaikat visszazengi a hegy, a 
határ. 

Nézzük a kiskaput, poharainkat 
emeljük előtte, a jégveréstől meg-
kopasztott tőkék maradék szőlő
fürtjei tanúsíthatják: lehet bánat, 
lehet végzetesnek tűnő természeti 
csapás, azonban az alkotni vágyó 
ember kedve újra és újra vissza
száll. Áll tehát a csipke kiskapu, 
nyílik, csukódik mindennap. A 
hozzá íródott lelki-faragvány-rí-
mek mondják, mondhatják csak el 
igazán az érzést, a vágyat és azt is, 
hogy jöhet bármi már ezután. 

Data József 

Gyürüsy Dezső: kV? 
Mese a kiskapuról 

Csipke kiskapumra 
hull a nap égő bíbora. 
Szemérmesen nyílik előttem 
sárga rózsa arany virága. 
Vidám vérem csorog 
boldog boros pohárba. 
Születésnapra koccintok, 
míg röppen a napnak vére. 

Csipke kiskapum bezárul, 
tekintetem búcsút 

csodálkozik. 
Tudom a nyári holdfényben 
majd arannyá változik. 

Tündérvölgy, 
1993. július 20. 

Egészséges ízek 
Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálko

zásnak nincsenek merev szabályai. Évszakon
ként változóak, hiszen a szervezet energia
szükséglete is minden évszakban más és más. 
Fontos szempont lehet, hogy mindig olyan 
élelmiszert fogyasszunk, amely az adott év
szakban terem. Az ilyen jellegű táplálkozás 
hozzájárul a szervezet energiaszintjének kellő 
kialakulásához. 

Különbséget kell tenni az egészséges és a 
beteg ember étrendje között. A betegek a die-
tetikában egyfajta terápiás lehetőséget talál
hatnak. A diagnózis felállítása után azt kell 
megvizsgálni, miképpen használhatjuk gyó
gyításra az élelmiszereket. A fehérje-, zsír-, 
vitamin- és ásványianyag-tartalom mellett egy 
bizonyos íz meghatározott terápiás hatás kivá
lasztására alkalmas. 

Az édes ízt a test tonizálására, erősítésére, 
energianövelésere használják. A szénhidrátok 
fontos energiahordozók. Az édes íz lelki és 
érzelmi megnyugvást idéz elő, sikeresen oldja 
a frusztrációt. Ezzel magyarázhatók az embe
reknél időnként jelentkező édességhabzsolási 
rohamok. A túlzott édességfogyasztás a gyor
san lebomló szénhidrátok miatt (fehérliszt, fe
hér kristálycukor) károsítja a szervezetet. A 
diabétesz veszélyein kívül az immunrendszer 

védekezőképességét is csökkenti. Apoliszaha-
ridok formájában fogyasztott édes íz azonban 
pozitív hatású. 

A keserű íz energetikailag redukáló hatású, 
ugyanakkor szárító, hőmérséklet-csökkentő 
hatással is rendelkezik. A keserű íz a vizenyő 
kiválasztására, székrekedés ellen, gyulladásos 
folyamatok megszüntetésére, epebántalmak 
esetén kedvező hatású. 

A keserű anyagok az emésztést is serkentik, 
de óvakodjunk a túladagolásuktól. 

Az erős ízt a táplálkozásterápia a pangások 
feloldására ajánlja. Az erős íz biztosítja az 
áteresztőképességet, fokozza a verejtékkivá
lasztást. A csípős ízű füvek 90 százaléka ter
mikus hatással rendelkezik. Bioklimatikus té
nyezők által kiváltott zavarok esetén játszik 
szerepet: megfázás, reuma, allergiás reakciók, 
vérkeringési zavarok. Ám a csípős ételek túl
zott fogyasztása izomgörcsöket, izomreme-
gést, látási zavart, ingerlékenységet, máj-epe
panaszt okozhat. 

A sós íz hashajtó, nyákoldó hatású. A magas 
sófogyasztás éppúgy kerülendő, mint a túlzott 
cukorfogyasztás. Ugyanis minél sósabb étele
ket fogyasztunk, annál nagyobb lesz a cukor-
éhségünk, alkoholigényünk. Az alkohol pótol
ja a só által elvont nedvességet és kimossa a 
felesleges sót. A sóredukálás érdekében fon
tos, hogy csökkenjen a szervezet alkohol utáni 

vágya. Rendkívül fontos, hogy a szervezet re
akcióit helyesen értelmezzük. Ugyanis ha egy 
elem túlsúlyba kerül, a szervezet egy másik íz 
felhasználásával igyekszik az egyensúlyt hely
reállítani. 

Natúrkonyha 
A fermentált élelmiszerek az egészség for

rásai. Ezek az élelmiszerek minden jelentős 
civilizáció táplálkozási kultúrájában megtalál
hatóak. Beltartalmi értékeikben csökkenő élel
miszereink gazdagítására is kiválóan alkal
mazhatók A természetes erjedés során az éle
lem táplálóbb, vitamin- és enzimdúsabb lesz. 
Gyógyszerek és megelőző szerek ízületi gyul
ladás, fekély, meghűlés, emésztési zavarok el
len. A savanyított élelmiszerek elkészítése 
nem boszorkányság, ám a legnagyobb tiszta
ságot igénylik. 

Kaukázusi savanyított káposzta 
Hozzávalók: kemény káposztafejek, zel

lergumó és levél, zöld paradicsom és papri
ka, hagyma, fokhagyma, bors. A káposztát 
vékonyra gyaluljuk. A karikára vágott hoz
závalókat rétegesen lerakjuk a savanyító-
edénybe. A zellerlevélből, borsszemekből 
sóval (25 g só, 1 liter víz) főzetet készítünk 
és langyosan a zöldségekre öntjük. Tetejét 
leszorítjuk kövekkel. 3 héten át szobahőmér
sékleten erjesszük, majd hűvös helyen tárol
juk. 

Egészségünkre! 
-Sch-
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Kulturális programok 
Ádám Jenő Zeneiskola 

November 6., szombat este 6 órakor Dénes 
Lajos Szilveszter nyugalmazott rajztanár, szak
felügyelő kiállításának megnyitása. 

November 6., szombat este 6 órakor Bozsodi 
Lóránt hegedűművész és Rácz Aladár zongo
raművész kamaraestje. 

November 17., szerda délután 5 órakor a 
celldömölki Ádám Jenő és a sárvári Koncz Já
nos Zeneiskola tanulóinak közös hangversenye 
Sárváron, a zeneiskolában. 

November 22., hétfő este 6 órakor a zene
iskola tanulóinak második növendékhangverse
nye. 

November 23-tól december 18-ig kará
csonyi ajándékvásár SASS ANDREA zalaeger
szegi játék-textiltervező munkáiból. 

Kemenesaljái Művelődési Központ 
November 11-, csütörtök este fél 6 órakor 

Amerikai Egyesült Államok címmel diaporá-
más filmvetítés. 

November 12., péntek este 8 órától 02 óráig 
ifjúsági bál, a zenét a DONOR együttes szol
gáltatja. 

November 13., szombat este 8 órától gyer

tyafényes nosztalgiaparti (főleg a 30-as, 40-es 
korosztálynak). 

November 16., kedd este fél 7 órakor film
klub a moziban: Wajda: HAMU ÉS GYÉ
MÁNT. 

November 19., péntek este 7 órakor Stein¬
beck: Egerek és emberek - a Veszprémi Petőfi 
Színház előadása. 

November 21., vasárnap délután 3 órakor 
FILMMÚZEUM: Rózsafabot c. magyar film. 
Délután 5 órától ötórai tea (táncdélután az idő
sebb korosztálynak). 

November 26., péntek este fél 6 órakor: Az 
Ufókról, idegen civüizációk létéről, nem létéről. 
Előadó: Kalmár János. 

November 27., szombat este 8 órától KA
TALIN-BÁL, 

November 30., kedd este fél 7 órakor film
klub a moziban: Fellini: AZ ÉDES ÉLET. 

December 6., hétfő délelőtt 10 órakor Hull 
a pelyhes fehér hó címmel városi Mikulás-ün
nepség. 

Alsósági Klubkönyvtár 
November 11., csütörtök este 7 órakor Éles 

Szilveszter és Horváth Szilárd humoristák 
estje. 

Áz alsósági kultúrházban a gyermek AERO-
BIC-Klub szombatonként délután 3-tól 5 óráig. 

10 
az ESÉLY-Klub (természetgyógyászat) pénte
kenként este 6 órától tartja foglalkozásait. Az 
intézmény vezetősége várja a jelentkezőket. 

Filmklub-ajánló £>?5 
A Mozgó idő filmklubban november 16-án 

Andrzej Wajda Hamu és gyémánt című film
jét láthatják az érdeklődők. Andrzejewski 
azonos cünŰ regényéből készült öntörvényű 
művében Wajda az 50-es évek fiatal nemze
dékének típusát jeleníti meg Zbigniew 
Cybulski emlékezetes alakítása révén. A film 
szimbolikus képi világa a szerelem és halál 
állandó, könyörtelen együttlétét hangsúlyoz
za. A lángolva lobogó képek egy példátlanul 
kegyetlen belső dráma feldolgozásai. 

November 30-án Frederico Fellini Édes 
élet című alkotása kerül műsorra. Tragikus 
személyiségek és szenvedélyek tablóját raj
zolja meg Fellini, hogy hősei bemutassák: a 
cél előtt az élet keserű tapasztalat, a szoron
gás próbája, szűk börtön. A valóság könyör
telen feltárása a tisztaság utolérhetetlenségét 
bizonyítja, de éppen esendőségük teszi ro
konszenvessé a film szereplőit. 

A vetítések fél 7-kor kezdődnek a mozi
ban. 

¡ 1 

Október végén egy mindenkit 
érintő témáról kértünk felvilágo
sítást a rendőrség illetékesétől. 
Ez pedig nem más, mint a köz
lekedés, melynek mindnyájan ré
szesei vagyunk. Erőss Elemér 
rendőr zászlós, a Városi Baleset
megelőzési Bizottság titkára 
adott tájékoztatást 1993. eddigi 
baleseti helyzetképéről. 

A közlekedési balesetek meg
előzése érdekében, főleg csúcs
forgalmi időszakban, állandó 
rendőri ellenőrzés volt a baleset
veszélyes helyeken, szem előtt 
tartva a kiemelt közlekedési sza
bálysértések, valamint az ittas 
járművezetők felderítését. 

A nyári csúcsforgalmi idő
szakban a 8-as és 84-es utak ke
reszteződésében közös forgalom
irányítást végeztek a helyi és a 
sárvári rendőrkapitányság rend-
Őrei, ezzel segítve elő a forgalom 
zavartalanságát, a balesetek meg
előzését. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
a legtöbb közlekedési baleset a 
8-as és 84-es számú főútvonala
kon, valamint Celldömölk belte
rületén történt. A balesetek jelen
tős részét a gépjárművezetők 
okozták. Baleseti okként tovább
ra is a relatív gyorshajtás, a ka
nyarodási szabályok megszegése 
és a figyelmeden, gondatlan ve
zetés szerepelt. Az ittasság mint 
további ok 1992 azonos idősza
káig 12, míg 1993-ban hat alka

lommal volt megállapítható. 
1992-ben útvonalainkon 42 eset
ben történt közlekedési baleset. 
Ez év azonos időszakában negy
ven esetről számolhatunk be. Ez 
kismértékű csökkenésnek felel 
meg. 

Őt halálos kimenetelű baleset
ben hét személy vesztette életét 
Tíz alkalomból tizenheten sérül
tek meg súlyosan, míg huszonöt 
alkalomból ötvenöt személy 
szenvedett könnyű sérülést, 
összevetve a tavalyi év azonos 
időszakával, ahol két esetből há
rom halálos áldozat, huszonegy 
esetből harminchat súlyos sérült, 
tizenkilenc esetből pedig 32 
könnyű sérült volt, megállapítha
tó, hogy a halálos és könnyű sé
rüléssel járó balesetek száma 
emelkedett, ellenben több mint a 
felével csökkent a súlyos sérü
léssel járó balesetek száma. 

A Városi Balesetmegelőzési 
Bizottság itt hívja fel a tisztelt 
közlekedők figyelmét a megvál
tozott út- és látási viszonyokra. 
A nedves, csúszós úton megnő
het a fékút, instabillá válhat a 
személygépkocsi, s egy apró hiba 
is komoly tragédiához vezethet. 
A gépjárművezetők a tél köze
ledtére ne csak a fagyálló folya
dék minőségét ellenőriztessék 
gépkocsijukban, hanem legyen 
gondjuk a gumiabroncsok és a 
fékek ellenőriztetésére is. Saját 
maguk és mások biztonsága fel
tétlenül megér ennyit, 

RL 

Kicsik a közlekedésről 
Októberben került sor a sok

éves hagyományoknak megfele
lően arra a közlekedésbiztonsági 
vetélkedőre, amely ismét sok ta
nulót mozgósított városunkból és 
környékéről. Az elméleti felada
tok mellett a gyakorlati tudásról 
is számot adtak a fiatalok, nem 
másutt, mint a KRESZ-parkban. 
Minden résztvevő alaposan fel
készült, persze voltak a többiek
nél jobban felkészültek is. ő k al
kották az élmezőnyt, belőlük ke
rültek ki a győztesek, akik szép 
nyereményekkel távozhattak. 

A verseny végeredménye: 
Egyéni helyezések a fiúknál: 

1. Gönye Péter, Berzsenyi Lé

nárd Ált. Iskola; 2. Kovács Ger
gely, Gayer Gyula Ált. Iskola; 3¬
4. helyezett holtversenyben Ba
konyi Gábor és Németh Sán
dor, Általános Iskola Boba. 

Egyéni helyezések a lányok
nál: 1. Herendi Hajnalka, Ált 
Iskola Boba; 2. Vörös Anikó, 
Berzsenyi Lénárd Ált. Iskola; 3. 
Hanzsér Barbara, Berzsenyi 
Lénárd Ált. Iskola. 

A csapatverseny így alakult: 1. 
Berzsenyi Lénárd Alt Iskola, 
2. Petőfi Sándor Általános Is
kola Ostffyasszonyfa; 3. Gayer 
Gyula Altalános Iskola. 

Kép és szöveg: RL 
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Kettős ünnep Merseváton 
Mersevát Celldömölk környé

kének egyik legszebb faluja. A 
főút mentén szebbnél szebb por
ták bizonyítják a falu lakóinak 
igényességét. Október 23-án ket
tős ünnep volt Merseváton: em
lékezés az 1956-os forradalomra 
és az Idősek Házának avatása. Az 
eseményen megjelent dr. Göm
bös Ferenc országgyűlési képvi
selő és dr. Tömböly Tamás, a 
köztársasági megbízott Vas me
gyei hivatalának vezetője. 

A Celldömölki Ifjúsági Fúvós
zenekar a Himnusszal nyitotta az 
ünnepséget, majd Kovács Renáta 
mondta el Dlyés Gyula Egy mon
dat a zsarnokságról című, immár 
klasszikusnak számító versét Ezt 
követően Horváth Lajos polgár
mester mondott ünnepi köszön
tőt, a forradalomra pedig Molnár 
Gábor emlékezett Beszédében 
felidézte Nagy Imre utolsó sza
vait, melyek szerint a halálra ítélt 
politikus megjövendölte, hogy 
amikor majd a történelem reha
bilitálni fogja, akkor háromszor 
annyian lesznek a sírjánál, mint 
Rajk Lászlóénál! A szónok kije
lentette: 1956 az egész nemzeté, 
egy párt sem sajátíthatja ki ma
gának. 

A beszédet követően a Merse-
váti Népdalkör énekelt néhány 
régi, szép, nemzetféltő, Istent-ké-
rő dalt. Az ünneplők megrendül
ten hallgatták az elmúlt évtize

dekben feledésre ítélt dalokat és 
szinte apró tüzek gyúltak a szí
vekben. .. Az ének után ismét vers 
következett. Nagy Beatrix szava
latában Takács Károly Ezeréves 
földünk című költeménye hang
zott el. Koszorúzás, végül a Szó
zat zárta az 56-os megemléke
zést. 

Ezután az ünneplő közönség 
az Idősek Háza elé vonult, hogy 
felavassák az intézményt. Az 
épület kettős rendeltetésű, mert 
a Polármesteri Hivatal is ide köl
tözik régi helyéről, amely már 
méltatlan volt funkciójának be
töltésére. A beruházás közel 10 
millió forint értékű, amit részben 
céltámogatásból kapott pénzből 
(1 millió 850 ezer forint), egyéb 
támogatásokból (celldömölki ön
kormányzat elszármazott csalá
doktól stb.), zömében pedig helyi 
erőforrásokból sikerült biztosí
tani. A létesítmény kivitelezője 
a Cellszolg K f t volt Az épület 
mintegy 40 idős ember elhelye
zésére alkalmas, a pihenésen túl 
étkezési, mosási és vasalási le
hetőséggel. A kiszolgálásról 5 al
kalmazott gondoskodik. 

Dr. Gömbös Ferenc avatóbe
szédében kiemelte: az egyik leg
szebb és legnemesebb dolog azt 
a korosztályt felkarolni, amely 
annyit szenvedett a XX. század 
folyamán. Az új rendszer fontos 
gondolata volt az idős emberek

ről való folyamatos gondosko
dás. A ház alkóinak azt kívánta, 
hogy még sokáig lehessenek kö
zöttünk, sokat meséljenek az if
júságnak életükről, tapasz
talataikról. A képviselő a polgár
mesterrel közösen adta át rendel
tetésének az épületet, amelyet 
Bali Tibor katolikus esperes és 
Sági András evangélikus lelkész 
áldottak meg. Kihangsúlyozták, 
hogy hiába az ember iparkodása, 
ha nincsen rajta Isten áldása. Azt 
kívánták, hogy legyen e ház a fa-
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lu és a környék dísze, lakjon ben
ne az egészség, a biztonság és a 
jóság. 

A közönség a délután folya
mán a Külsővati Dalárda színvo
nalas előadásában gyönyörköd
hetett és a merseváti általános is
kola tanulóinak fáradhatatlan da
los-táncos műsorát élvezhette. 
Mersevát lakói ezen a napon nem 
csak falujuk gyarapodásának, ha
nem lelki gazdagodásuknak is 
örülhettek. 

Németh T. 

Örömmel folytathatjuk sorozatunkat a különböző községekben megjelent 
képeslapokról. A szép, színes nyomású merseváti képeslapot mutatjuk be, 
amelyet Bodnár István győri fotós készített el. Ismeretes a mersevátlak szívós 
munkálkodása községük megtartásáért, jövőjéért és a tapasztalható fejlődé
sért. Nehéz Idókben Is kiemelkedő tevékenységnek voltunk tanúi. A mcrse-
vátiak mindig adtak magukra. Megőrizték a régi, Koós Károlyra emlékeztető 
tervezésű templomukat, majd újat is építettek. Szép házakat emeltek a fa
luban. Elsők között valósították meg a I I . világháborús emlékművet terve
zésében, kivitelezésében méltót, szépet alkottak. Ezekről tanúskodik a képes
lap, amit Itt közlünk. D. J. 

Fókuszban a párkapcsolat és a család 

Beszélgetés Szarka Miklóssal, 
a református családsegítő szolgálat vezetőjével 

A református gyülekezet meghívásának eleget 
téve előadássorozatot tartón Celldömölkön Szarka 
Miklós. Mivel a családsegítés társadalmi közügy
nek tekinthető, s a párkapcsolatok válsága sem tabu 
már, ezért kérdeztük az előadót a szolgálat jelle
géről, működési mechanizmusáról, terveiről. 

- Missziós tevékenységnek tekinthető az ön mun
kája? 

- Ennek a munkának tényleg én vagyok a fő 
szervezője, hisz ennek felel meg az előképzettsé
gem. 1991-től végzem főállásban. Missziónak te
kinthető, de a teljes képhez el kell mondanom, 
hogy több felületen folyik a munka. Budapesten 
mentálhigiénés gondozás, éppen a párkapcsolatok 
válsága és a gyermekekkel adódó gondok miatt 
Ezt a munkát - éppen fontossága miatt - gyüle
kezetek rendszerében szeretnénk kialakítani. Az el
múlt negyven év tapasztalata az volt hogy ami 
konzerválódott az túlélte a negyven évet A gyü
lekezet az eklézsia maradandó. Az előző területhez 
kapcsolódva van evangelizációs családgondozó so
rozatunk is. Az iskolák pedagógusainak tovább
képzésében is szolgálok hisz egyre több a családi 
traumák miatt sérült gyermek Közel akarok vinni 
egy ember- és gyerekcentrikus rendszerszemléleti 

pedagógiát Ehhez kapcsolódva a lelkipásztorok to
vábbképzése is nagyon fontos. A korábbi prédiká
torfunkció mellé most már egy mentálhigiénés 
helytállás is szükséges. 

- Munkánk harmadik dimenziója a munkatársak 
képzése. Esetmegbeszélő csoportjaink vannak, 
ahol olyan kollégák dolgoznak, akik elmélyülni 
akarnak a házasság- és családterápiában. Az eset
tanulmányokhoz izgalmas szakmai hátterünk van. 
A református egyház nemrég visszakapta egy ko
rábbi kórházát ahol van egy gyeirnekpszichiátriai 
és utógondozó osztály. A súlyosan beteg gyerme
kek érdekében a szülőkkel vesszük fel a kapcso
latot hiszen ezeknél a gyermekeknél a jó utógon
dozás létkérdés. Országosan meglehetősen gyenge 
a szociális gyermekgyógyászati profil. Mi pont ezt 
műveljük, s ha beválik, általánossá tesszük. Az 
osztály vezetője dr. Neuwirth Magda országos hírű 
gyermekpszichiáter. 

- Hogyan lehet bekerülni ebbe a kórházba? 
- Az ellátás országos szintű, a bekerülés is szok

ványos módon, beutalóval, az ellátás pedig beteg
kártyára történik 

- Visszatérve a házasság- és családgondozásra, 
mi a karakterisztikuma, mint egyházi szolgálatnak? 

- A Szentírás mindenféleképp elvezet az emberi 
nyomorúság legmélyebb, patogén okáig, de a ke
resztyénség az egyedüli, mely mind a transzcen
dens, mind az immanens felé nyitottá teszi az em
bert s egyben felelőssé párkapcsolataiért is. A 
munka vonatkozásában rendszerben kell nézni az 
elmúlt negyven és az azóta elmúlt három évet is. 
A negyven év során volt egy kultúra, mely hoz
zájárult az értékvesztéshez, értékzavarhoz. Az el
múlt három év lezárta a mély sebeket de hozzá
járult a zavarhoz, dezorientáltsághoz is. Mentálhi
giénés szempontból nagyon lepusztult állapotban 
vagyunk. Sok a fiatalkori öngyilkosság, az abor
tusz. A differenciált megközelítés a lezáródás el
lenére látni engedi a mély sebeket s meghatározza 
az elvégzendő munka irányultságát is. 

- Ön egy országos program keretében tevékeny
kedik? 

- Igen. Meghívásos alapon. Már jártam mind a 
huszonöt egyházmegyénkben, s nem tudok meg
hívástelfogadni csak 1994. március utánra. Hívnak 
a metodisták, a katolikusok, de tartottam előadá
sokat a nemrég nyílt kőszegi SOS Gyermekfalu 
édesanyáinak is. Ezt a nagy érdeklődést termé
szetesen nem az ismertségemnek köszönhetem, ha
nem annak, hogy nagy a szükség. 

- Gondolnak állandó országos hálózat kiépíté
sére is? 

- Igen, ez a cél, de ez tíz-tizenöt évet igényel, 
hogy Szombathelytől Mátészalkáig dolgozzanak 
embereink Az első etap, hogy lelkészeink legye
nek akik végzik ezt a munkát s később jönnek 
majd a főállású munkatársak, RL 
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Emlékezés Csaba József 
ornitológusra 

Október 29-én Csaba Józsefre, 
a csákánydoroszlói születésű orni
tológusra emlékeztek a Sághe
gyen. Az ő tudományos munkája 
alapján hozták létre a sághegyi 
madártani tanösvényt. A sokolda
lú munkásságot folytató, rendkí
vül szerény tudós ember halálának 
10. évfordulója adta az alkalmat, 
hogy felidézzék emlékét. 

Rosta Zsolt tanár, termé
szetvédő mondott beszédet, majd 
Sebestyén Lilla ismertette Csaba Jó
zsef életútját és munkásságát ameg-
jelentek előtt 

Egyebek közt megtudhattuk 
róla, hogy gyűjtőútjai során ba
rátai, munkatársai, a falvak lakói 
mindig szeretettel vették körül. 
A nagyszerű ember nem csak or-

nitológus volt, hanem kiváló nyel
vész, néprajzkutató, tudo
mánytörténész és bibliográfus is. 
Tudományos munkásságát nagy 
szívóssággal, alapossággal és 
végtelen szerénységgel végezte. 
Kerülte a feltűnést, közszereplést, 
pedig belső értékei, embei nagy
sága révén ezekre sem lett volna 
méltatlan. 

1983. október 31-én halt meg 
Csákánydoroszlón, ahol 30-án 
megkoszorúzták sírját, és emlék
táblát lepleztek le egykori lakóhá
zánál. 

Szavalat és kamarakórus színe

sítette a sághegyi programot, majd 
a tanösvény első oszlopán - mely 
Csaba József emlékét őrzi - ko
szorút helyeztek el a tanösvény fö
lött védnökségetvállaló Berzsenyi 
Lénárd Általános Iskola képvise
lői, Csaba József leszármazottai, 
Csákánydoroszíó polgármestere, 
a Körmendi Hagyományőrzők 
Baráti Köre, valamint a Magyar-
Finn Baráti Társaság Körmendi 
Csoportja. 

A megemlékezés a madártani
tanösvény megtekintésével ért vé
get, -gyi 

Fotó: Tóth László 

Újra a vízóraügyről 
Tisztelt Szerkesztőség! 
Az Űj Kemenesalja egyik múlt 

számának 9-ik oldalán megjelent 
OLVASÓNK írta VÍZÓRÁS ÜGY 
című levelére szeretnék reagálni. 

Megnyugtatom T. levél
írónkat, hogy sehol sincsenek 
TŰRHETETLEN állapotok. 
Ahol Én is lakom, 16-an va
gyunk, mindenki beszereltette a 
vízórát saját költségén, amit bi
zony a VÍZÜGY-nek kellett 
volna már régen végrehajtani. 
Ezt a vízórát elsőrendű szakér
tővel szereltettük be mindany-
nyian, aki nagyszerű munkát 
végzett, 1991. I . hó 26-án tör
tént az átadás és azóta pedig 
nagyszerűen működik közmeg
elégedésre, azóta senki pa
nasszal nem élt! 

A Vas Megyei Víz- és Csator
namű Vállalat szakembere 1992. 
febr. 6-án megjelent és lakótöm
bünkben a vízmérők felül
vizsgálatát megtartotta. Megálla
pította, pl. nálam, hogy az NA 13 

átmérőjű MOM A 054261 számú 
gyári BEÉPÍTÉSE A VALÓS 
FOGYASZTÁSMÉRÉSRE AL
KALMAS. Tehát mindenben 
megfelel a követelményeknek. A 
vízmérőt VU. 12. sz. plombával 
rögzítette, úgy, hogy ahhoz sem
milyen körülmények közt hozzá
férni nem lehet! 

A Vas Népe 1992. aug. 3-iki 
számának 4-ik oldalán a követ
kezőket olvassuk: Egy minisz
teri rendelet előírja, hogy a le
hető legmagasabb vízdíjszámla 
személyenként és naponként 
220 literre vonatkozhat! Az is 
olvasható a rendeletben, hogy a 
műszaki meghibásodásból ere
dő, főmérőhely utáni vezeték
szakaszon elfolyt vízmennyi
ség díja a bérbeadót terheli. 
Személyenként és havonként 6 
köbméter a havi normatív fo
gyasztás, ami nem haladja meg 
az említett 220 liternek megfe
lelő vízdíjat naponta. Ennyit a 
hivatalos rendeletből. 

Tehát nem felel meg T. levél
írónk azon állítása, hogy hasraü-
tésszerűen végezték a lakók az 
órák beszereltetését, mert azt 
szakemberek végezték, kitűnő 
munkát végeztek, közmegelége
désre, és előzőleg a vízügytől 
kértek felvilágosítást, aki ez ellen 
kifogást nem emelt! Lakásaink
ban magyar gyártmányú MOM 
óra van beszerelve, ami idáig k i 
tűnően működik, sehol panasz 
nincs! 

Tekintve, hogy T. levél
írónknak vízmérő órája nincs -
ezek szerint - , akkor tényleg has-
raütésszerűenállapítjameg.hogy 
kéthónapi vízfogyasztása kb. 12¬
13 köbméter volt, most pedig egy 
hónapra ugyanennyi! Ez tévedés! 

Amíg közösen fizettük a vízdí
jat, 260-280 forintot fizettünk két
havonta, a vízóra bevezetése után 
ez csak 180 forint volt kéthavonta. 
Most pedig a havi fogyasztás 360¬
420 forint körül van! 

A VÍZÜGY az utcán leolva
sott óra után pontosan megkapja 
időben a megfelelő díjazást, idáig 
senki hátralékban nincs, rekla

málás nem fordult elő, minden a 
legnagyobb egyetértéssel történik, 
rend, nyugalom és békesség ural
kodik lakótömbünkben, egymás 
iránt a legnagyobb tisztelet és meg
becsülés. Bár mindenhol így lenne! 

Kérem T. levélírónkat, hogy 
hagyjuk el azt a rossz magyar szo
kást, hogy panaszkodunk! A ma
gyar ember sajnos akkor is panasz
kodik, ha mindene megvan! Sze
reltesse be T. levélírónk a vízórát, 
sok szakember van városunkban, 
és akkor önnek nem kell azt a 
többlet vízmennyiséget kifizetni, 
amit lakótársai fogyasztanak el fe
lesleges vízpazarlásaikkal! 

81 éves elmúltam, tanácsolom 
T. levélírónknak, hogy ne zavar
juk önkormányzatunkat nehéz és 
felelősségteljes munkájukban, ne 
vádoljunk senkit, ne alacsonyít
sunk le senkit, és mindig csak az 
igazat és a valóságot mondjuk, 
mert sokan vagyunk, akik nem 
hisznek el mindent 

Tisztelettel: 
Nagy Endre 

Celldömölk, Gábor Áron u. 30. sz. 
I . em. 5. ajtó 
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Nemeskocs népességének 
szerkezetváltása 

Nemeskocs község Vas megye délkeleti ré
szén Celldömölktől 8 kilométerre délre talál
ható. Földrajzi helyzete kedvező. A Szom
bathely-Budapest vasútvonal mentén fek
szik. Vasúti megállóval rendelkezik. Kitűnő 
vasúti összeköttetése révén innen a Dunántúl 
szinte minden nagyobb települését bármely 
napszakban közvetlenül el lehet érni. A köz
ség a Marcal folyó vízgyűjtő területén, a fo
lyótól 800-1000 méter távolságra található. 
A településhez tartozó terület 792 hektár, 
amely mezőgazdasági művelésre alkalmas. 
Jelenleg a ceUdömölki „Sághegyalja" Mező
gazdasági és Ipari Szövetkezet gazdálkodik 
a területen. 

Nemeskocs jelenlegi nevét 1907-ben kap
ta. A hagyomány szerint azért kellett a régi 
nevet (Kocs) módosítani, mert a posta gyak
ran összetévesztette a Komárom megyében 
fekvő Kocs községgel. A megkülönböztető 
szerepű Nemes előtag az egykori lakosság . 
köznemesi voltára utal. (Ekkortól alkal
mazta a község újból a címeit, melyet egé-

' szen 1950-ig, a tanácsrendszer bevezetésé
ig használt. A község önkormányzati kép
viselő-testülete 1993 márciusától az immár 
évszázados régi címert újból visszahelyezte-
jogaiba.) 

A lakónépesség vizsgálata során megálla
píthatjuk, hogy a község lakossága 1900-ig 
emelkedett, majd - kisebb-nagyobb ingado
zással - sajnos csökkent. (1900-ban 588, je
lenleg 1993-ban pedig csak 351 a lakosság 
száma.) Az emelkedés 1900-ig a mezőgaz
dasági termelésből való megélhetés miatt tör
tént. Szerepet játszott még a kiegyezés és az 

t utána következő fellendülés, amely a mező
gazdasági dolgozók (parasztok) életében is 
változást okozott. A második tényező -
amely legalább olyan fontos - a közlekedési 
helyzet változása. Megépült a vasútvonal, 
amely a mezőgazdaság mellett más munka
lehetőséget is biztosított. így az évszázad kö
zépső harmadában az ipari munkásság száma 
megnőtt. 

Hosszú időn keresztül a falusi népesség ab
szolút létszáma a jelentős elvándorlás elle
nére is növekedett. Ennek az volt az oka, 
hogy sokkal nagyobb volt a születésszám, 
mint a halálozás és a vándorlási különbözet 
együttvéve. Ez a kép azonban fokozatosan 
változott. A változás elsőrendű oka a népes
ség korösszetételériek változása, elöregedése, 
a fiatal korban lévő népesség jelentős elván
dorlása, illetve a falusi demográfiai szokások 
megváltozása (egyke). 

A születések száma ezer lakosra vetítve 
1 1981 és 1992 között átlagosan 10,7 ezrelék 

volt. A nyers születési arányszám Magyar
országon 1985-ben 12,3 ezrelék, 1990-ben 
pedig 12,1 ezrelék volt. Nemeskocs nyers 
születési arányszáma tehát az országos átlag 
alatt van. A falu halandóságának magas ará

nya - 18,0 ezrelék - az egyik fő oka a né
pesség csökkenésének. A születések száma 
azonban örvendetesen emelkedik. íla négy
éves periódusokra bontjuk a születések szá
mát, világosabban láthatjuk a növekedést. 
1981-84 között 12, 1985-88 között 17, 
1989-92 között 21 gyerek született. 

Érdemes figyelni arra a tényre is, hogy a 
rendszerváltással egyidejűleg a termékenység 
nem esett vissza - sőt emelkedés történt - , 
ugyanis a nagy politikai változások éveiben 
más országokban sok esetben figyeltek meg 
termékenységcsökkenésL A házaspárok a 
külföldön megfigyelt ilyen esetekben felte
hetően a politikai bizonytalanságérzés miatt 
döntöttek úgy, hogy tervezett gyermekeik 
megszületését halasztják. Nálunk erre nem 
került sor, nem uralkodott el olyan bizony
talanságérzés, amely a családoknak a gyer
mekvállalásra vonatkozó döntéseit is befo
lyásolta volna. 

A népességváltozások másik tényezője, a 
belső (belföldi) vándorlás is lényegesen meg
változtatta a népességszámot. A vándorlási 
különbözet 1960 óta negatív. (1960-69 -18, 

1970-79 -36, 1980-89 -56) Az adatokból 
kitűnik, hogy amíg helyben volt intézmény, 
addig kisebb mérvű az elvándorlás, legna
gyobb az utóbbi évtizedekben, amikor az igé
nyek már ugrásszerűen megnőttek és vele 
szemben az intézmények megszűntek. 

A lakosság elvándorlásának másik oka a 
foglalkozási lehetőségek csökkenése. Meg
ítélésem szerint kis falum esetében azonban 
nemcsak ez a döntő, mert a jó közlekedési 
feltételek miatt az ingázás nem okoz jelentős 
időkiesést. Az elvándorlás további oka a fa
lusi életkörülmények jelentős elmaradottsága 
volt. Mindezen okok Nemeskocs önálló mű
ködésének 1950-90-ig történő elvesztésével 

NEMESKOCS NÉPESSÉGÉNEK ÖSSZETÉTELE 

NEMEK ÉS ÉLETKOR SZERINT 
90 1993 
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is magyarázhatók. A község helyzete nem ja
vulhatott, hiszen a településfejlesztési kon
cepció ekkor a városhálózat kialakulását tűz
te napirendre. A fejlesztési pénzeszközökből 
a nagyobb községek is alig kaptak, s külö
nösen kevés jutott a kistelepülésekre, az 500 
fő alatti lakosú aprófalvakra. A községi te
lepüléskörnyezet elmaradottsága kétségkívül 
elvándorlásra késztető, taszító erő. Az 1990-
ben bekövetkezett rendszerváltással a közsé
gek visszakapták a lehetőséget az önálló mű
ködéshez. Nemeskocs önkormányzata sokat 
tesz azért, hogy a község alapellátási felté
telei minél magasabb szinten legyenek, fő 
feladatának tekinti a lakosság mind maga
sabb szintű kielégítését, ami a népességmeg
tartó képesség alapkövetelménye. A több év
tizedes lemaradást azonban nem egyszerű be
hozni. A falusi népességgel el kell hitetni, 
hogy társadalmi felemelkedésének nem az el
vándorlás az egyetlen útja, hogy a falu nem 
a múltból ittmaradt átmenetileg még létező 
településforma, hanem a társadalomba is be
illeszthető forma. 

1990-től - ha csak kismértékben is - a 
bevándorlás magasabb, mint az elvándor
lás. Ez az örvendetes folyamat ha tovább 
tart, akkor elérhetjük, hogy a község la
kossága tovább nem csökken a migráció 
hatására. 

Nemeskocs önkormányzata a beköltözők
nek letelepedési segélyt ad, házépítéshez 
vagy lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsönt 
nyújt. Ezzel is segítve a fiatalok lakáshoz va
ló jutását, ami egyben a falu fiatalodását is 
elősegíti. 

Ha a község népességmegtartó ereje to
vábbra is nő, ha a születések száma az elmúlt 
évekhez hasonlóan emelkedik, akkor nem el
képzelhetetlen, hogy a lakosság szerény nö
vekedése megkezdődik, az elöregedett tele
pülés „megújhodása" folytatódik, és a fejlő
déshez új utakat nyit. 

ifj. László Ervin 
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Q.S8 
Búcsú Talabér Gézától 

Október 11-én a kora délutáni 
órákban hosszú sorokban kí
gyóztak az emberek az alsósági 
temetó ravatalozója felé. Leg
többjük kezében virág volt. Azért 
jöttek, hogy végső Isten hozzádot 
mondjanak a városrész köztisz
teletben álló nyugalmazott 
igazgató-tanárának, Talabér 
Gézának. A gyászoló tömegben 
a városrész lakossága, tantestü
lete és diákjai mellett ott voltak 
a megyei Pedagógiai Intézet, az 
igazgatói munkaközösség, a vá
rosi önkormányzat és az alsó
sági részönkormányzat képvi
selői is. 

Talabér Géza Potyondon szü
letett 1928-ban. A soproni evan
gélikus tanítóképzőben készült a 
pedagógus pályára. 1949. óta 39 
éven át tanított a községben, vá
rosrészben magyar-történelem 
szakos tanárként, s 13 évig volt 
az alsósági iskola igazgatója. 
Közben megyei szakfelügyelő és 
járási szakfelügyelő is volt. A ta
nácsi időkben hosszú éveken át 
tanácstagként, majd a végrehajtó 
testület tagjaként harcolt a város
rész érdekeiért nemegyszer az ár
ral szemben úszva. Nem rajta 
múlott, hogy az alsósági város
résznek az idő tájt csak morzsák 
jutottak. A jól megérdemelt pi

henést csak öt évig élvezhette. 
Mindössze 65 éves volt. 

A városi önkormányzat nevé
ben Molnár Gábor szakreferens 
elsősorban mint közéleti embert 
méltatta az elhunytat. Elmondta, 
hogy Talabér Géza - bár Győr-
Sopron megyében született -
egész életével, munkásságával 
Kemenesaljához kötődött. O va
lóban pedagógiai rátermettsége 
alapján lett a 60-as években 
szak-, majd tanfelügyelő. Első
sorban neki köszönhető, hogy a 
volt celldömölki járás területén 
csak értelmes körzetesítések va
lósultak meg az oktatásügyben, 
aminek jogosultságát azóta sem 
kellett revideálni. Tanács-, majd 
végrehajtó bizottsági tagként 
mindig és mindenütt elsősorban 
Alsóságot képviselte, azokat, 
akiknek bizalmát mindvégig él
vezte. 

Nagy szerepe volt abban, hogy 
az alsósági városrészben gomba 
mód születtek az új utcák, meg
indult a családi házas beépítés új 
szakasza. Felépült a művelődési 
ház, gázfűtést kaptak az alsósági 
családi otthonok Vas megyében 
szinte elsőként a 80-as évek kö
zepén. 

A szakreferens végül Pál apos
tol szavaival búcsúzott: 

L! 
„Ama nemes harcot 

megharcoltam, 
Futásomat elvégeztem. 
Végezetül eltétetett nekem az 

igazság koronája." 
Az alsósági tantestület nevé

ben Völgyi László tanár köszönt 
el. Elsősorban emberségét 
emelte ki , majd arról beszélt, 
hogy Talabér Géza, mint igaz
gató nemcsak a munkakörülmé
nyeket javította, hanem az is
kola szellemi arculatát is for
málta. A 3. számú iskolából 
Berzsenyi iskolát alkotott úgy, 
hogy közben megőrizte és to
vábbvitte az iskola hagyomá
nyait. Vezetői munkájában arra 
törekedett, hogy az iskolában 
tanuló és tanító egyaránt jól 
érezze magát. Nagy tudású pe
dagógus volt, akitől nemcsak 
tanítványai, hanem kollégái is 
sokat tanulhattak. 

Talabér Géza életét legtömö
rebben talán VetŐ István lelkész 
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foglalta össze, aki beszédében 
így fogalmazott: 

A család és az iskola sosem 
vált szét életében. Legalább 
annyira fontosnak érezte az ifjú
ság nevelését, mint családja har
móniáját. Most e nagy család 
sok-sok képviselője emlékszik 
rá, lelki atyjára, akitől nemcsak 
tudományt, hanem emberséget és 
szeretetet tanultak. 

M i lehetett pedagógiai ered
ményeinek titka? Talán semmi
lyen különleges módszer, tanul
mányi reform, hanem egyszerűen 
az a lelkesedése és lelkiismere
tessége, ahogy munkájának élt. 
Szinte megszámlálhatatlan az a 
száz és száz gyermek, akiket ta
nított hosszú tanári pályáján, és 
több, mint egy évtizedes igazga
tói szolgálata idején. Annyi biz
tos, hogy munkája gyümölcse 
beérett. Az Alsósági Tavaszi Na
pok keretében rendezett találko
zón újra láthatta, hallhatta azo
kat, akik már ugyan nem laknak 
a faluban, de hálával emlékeznek 
iskolai éveikre és Géza bácsira. 
Ezt ő is megérezhette, és könnyes 
szemmel köszönte meg tanítvá
nyai hűségéL 

Munkáját befejezte, pályája 
véget ért, de a stafétabotot átadta, 
hiszen újabb generáció nőtt fel, 
akiknek a példaképe talán éppen 
ő volt. 

Legyen áldott emléke! 

Születés: Bacs>Nagy Attila Béla és Pálinkás Ilona 
leánya: Fruzsina Irén, Jakab Attila Zsolt és Papp Irén 
fia: Kristóf, Gönyc Attila és Mendel Hajnalka fia: Balázs, 
Lada Zoltán és Böröcz Tünde Olga fia: Krisztián, Szélesi 
István Sándor és Horváth Anikó fia: Ákos, Borbély Sán
dor és Bárdosy Mária leánya: Bianka, Büki László és 
Erdély Lilla leánya: Loretta, Kozma Béla és Csonka Il
dikó fia: Ádám, Csihar Ferenc és Beleznai Erika leánya: 
Noémi, Leiner Róbert és Kiss Beáta Katalin fia: Gergő, 
Gersey Tamás és Erdélyi Veronika Tünde leánya: Vero
nika, Tömböry László és Imre Hona Veronika leánya: 
Edina, Halasi József és Gömböcz Edit fia: Máté, Gartner 
Henrik és Szcleczky Ildikó Zita leánya. Dóra, Németh 
Zoltán és Fürdős Katalin leánya: Jenni fer Katalin, Gáspár 
Nándor és Mesterházi Szilvia leánya: Laura, Görög József 
és Majnovics Ildikó Magdolna fia: Máté, Steiner Tamás 
és Czilinger Csilla leánya: Borbála, Tarczi Szabolcs és 
Erdélyi Hajnalka leánya: Tünde, Boznánszky Gábor és 
Dénes Krisztina fia: Gábor, Lipi Tamás és Tánczos Ka
talin leánya: Loretta, Burján István és Balogh Andrea 
Vilma leánya: Andrea. 

Házasságkötés: Nagy Otília és Szabó Tamás, Farkas 
Orsolya ét Kepenyes Róbert, Rákóczi Hajnalka és Zerényi 
Attila, Enesscy Szilvia és Bakos László, Csókás Erika és 
Zsoldos Péter, Biczó Mónika és Kőhalmi Ferenc, Dénes 
Krisztina Maria és Kasza Endre László, Pócza Valéria és 
Szabó Attila, Nagy Mónika ét Borbács Tibor, Mültner Tí
mea és Budai Zsolt, Pőcze Katalin és Szalóky Attila Tibor, 
Németh Cecília Mária és Nyárs Csaba, Rosta Mónika Zsu
zsanna és őri Sándor, Csótár Lilla és Kiss Balázs, Hajba 
Éva Jolán és Nagy Imre, Somogyi Zsanett és Balogh Zsolt, 
Göcsei Valéria és Süle Béla, Kasza Ildikó Mária és Péntek 
István, Géczi Gabriella és Gálos Tamás. 

Halálozás: Németh József, Görög Lajos, Horváth Ist
ván Ervin, Baracskai István, Nagy József, Mészáros Jó-
zsefné sz. Imre Mária, Jankovics Mártonné sz. Red5cs 
Rozália, Bölöni Kelemen Imréné sz. Lóránth Magdolna, 
Varga Jenő, Tóth Béla Gyula, Sipos Miklósné sz. Kiint-

Anyakönyvi hírek 
reiber Irén, Rúzsa Lajos, Szijj Dénesné sz. Borbély Eszter, 
Hali Istvánné sz. Horváth Anna, Iván Lajos, Pór Józsefhé 
sz. Süle Ama, Göcsei József. 

NAGYSIMONYI 
Születés: Márton Elemér és Smidéliusz Erika fia: Dá

niel. 

Halálozás: Adamovics László, Somogyi József. 

KÖCSK 
Születés: Nagy József János és Ölbei Katalin fia: Ger

gő, Zsoldos Péter és Csókás Erika fia: Martin. 
Halálozás: Tóth Ferenc, Elekes Károlyné sz. Takács 

Gizella. 
KENYÉRI 

Születés: Németh Kármán és Szabó Ramóna leánya: 
Katalin. 

Halálozás: Szabó Ernőné sz. Szerda Mária Gertrúd, 
Gábor Imre, Gábor Józsefhé sz. Farkas Terézia. 

PÁPOC 
Születés: Kozma József és Nóvák Tünde Rita fia: Bar

nabás. 
Halálozás: Takács Géza. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Mihályfi Csaba és Nagy Lívia fia: Dávid, 

Odor István és Murai Lilla fia: Armand, Tóth László és 
Szabó Zsuzsanna leánya: Zsuzsanna. 

Halálozás: Bolla Ferenc, Márkus Zoltánné sz. Poller 
Ilona, Bősze József, Pap István. 

K E M E N E S MAGASI 
Születés: Nagy Zoltán és Mészáros Erika fia: Zsolt. 
Házasság: Lukács Veronika és Balogh Imre. 

Halálozás: Balogh Gyuláné sz. Horváth Erzsébet Elza, 
Nováki László. 

KEMENESSÖMJÉN 
Születés: Varga István és öri Éva leánya: Boglárka, 

Kiss Gyula és Fáró Erzsébet fia: Gyula. 

K E M E N E S MIHÁLYFA 
Születés: Mógor László és Pécz Hona fia: Tamás. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Szabó Lajos és Váradi Andrea leánya: Sza

bina, Bóczi Mihály és Zsupányi Katalin leánya: Barbara. 

VÖNÖCK 
Születés: Kovács Szabolcs és Szabó Ildikó leánya: 

Kriszta, Németh László és Porkoláb Lívia fia: Krisztián. 

BOBA 
Születés: Czimber Ervin és Flórika Erzsébet leánya: 

Enikő Erzsébet. 
Halálozás: Búzás Sándomé sz. Farkas Karolin, Hor

váth Jánosné sz. Páli Erzsébet. 

KARAKÓ 
Halálozás: Hujbert József. 

KISSOMLYÓ 
Halálozás: Hunyadi Margit. 

BORGÁTA 
Halálozás: Tóth Józsefné sz. Samu Mária Irén. 

CSÖNGE 
Születés: Molnár Tibor és Somogyi Gabriella Zita le

ánya: Barbara. 
MERSEVÁT 

Születés: Horváth Auila János és Erdélyi Mária le
ánya: Patrícia. 
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Nem csak a testek, hanem a két szellem csatája is folyik 
Beszélgetés Németh Sándorral, a szabadfogású birkózó válogatott vezető edzőjével 

0 

Október 16-án az Eötvös DSE 
megrendezte Celldömölk első bir
kózóversenyét, ahol közel 150 ver
senyző vett részt. Szőnyegre léptek 
és eredményesen szerepeltek a DSE 
birkózói is, mintegy bizonyítandó, 
hogy egy apró sikerhez rövidebb idő 
is elégséges lehet, s rámutattak a cel¬
li fiúk arra is, hogy egy eddig itt még 
nem honos sportág is lehet népszerű. 

A verseny fő szervezője Nagy 
Sándor, az Eötvös DSE birkózóinak 
edzője volt, valamint gyermekkori jó 
barátja, Németh Sándor, aki szintén 
oroszlánrészt vállalt a nyitóverseny si
kerében. Egy rövid szünetben interjút 
kértem tőle. 

-Mit jelent számodra a birkózás? 
Beszélnél eddig i pályafutásodról? 

- Mindent a birkózásnak köszön
hetek. Sok siker és természetesen 
sok kudarc is ért. Kenyériben szület

tem, egyszerű családban nőttem fel. 
Nagy Sanyival húszéves korunkig 
együtt voltunk, együtt birkóztunk, 
nagyon jó barátok voltunk és va
gyunk. Sanyi sajnos súlyosan meg
sérült, és ez a sportfályafutása végét 
jelentette, én pedig megismerked
tem Hegedűs Csabával, anagyszerű 
sportemberrel, s abirkózás kitöltötte 
és kitölti egész életemet. Harmincöt 
országban jártam, voltam Európa
bajnokságon negyedik. Világbaj
nokságon hatodik helyezett, nyer
tem számos nagy nemzetközi ver
senyt. 

- Mindezek mellett úgy éreztem, 
hogy a pályafutásom nem teljes. Rá
jöttem, hol hibáztam, s tudtam, hogy 
a tapasztalataimat át kell adnom a 
fiatalabbaknak. Elvégeztem a Test
nevelési Egyetemet, de vendéglátó
ipari képesítést is szereztem. Persze 

az igazi mégis a birkózás maradt, s 
tíz év válogatottság után én voltam 
az első, aki nyugatra szerződött játé
kos-edzőnek. Az NSZK-ban dol
goztam. Aztán következett a magyar 
válogatott, ahol egy kis szünetet leszá
mítva már ötödik éve dolgozom. Már 
edzőként elkészítettem az első birkózó 
oktatófilmet, mely az egész ország
ban, minden klubnál megtekinthető 
A háromrészes filmnek én írtam a for
gatókönyvét, és én is rendeztem. A 
Nemzetközi Birkózó Szövetséghez is 
felterjesztették ezt a három és fél órás 
filmet. Remélem, elfogadják és így 
mód kínálkozik a nemzetközi terjesz
tésre is. 

- A birkózás mellett jutott másra 
is időd? Hobbi? Család? 

- Hát igen. Korábban hat évig a 
METEOR együttesben játszottam, 
mint dobos, de gitároztam is. Most 
már csak a válogatottnak játszom, 
egy-egy fárasztó edzőtáborban, han
gulatteremtés céljából. A családom
ról? Nekik, elsősorban a fe
leségemnek nagyon sokat köszön
hetek. A lányom tízéves. Nagyon 
büszke vagyok rá, mert hétezer gye
rek közül megnyerte az országos 
dioro szupermodell manöken- ver
seny zsűri és közönségdíját 

- Térjünk vissza a nagyok után a 
mi kis versenyünkhöz! Mily ennek ta
lálod, mint nyitóversenyt? 

- Mind létszámában, mind szín
vonalában megfelel egy országos 
versenynek. Óriási volt a szervező
munka, remek a rendezés, melyért 
külön köszönet jár Nagy Sanyi ba

rátomnak és az Eötvös DSE-nek. 
Nagyon jó látni ennyi ügyes, tehet
séges gyereket. Javaslom a szülők
nek, hogy aki teheti, bátran adja bir
kózónak a gyerekét. A szőnyegen 
nemcsak a testek, hanem a két szel
lem csatája is folyik, amiben a vesz
tes is győztes, hisz jellemben, er
kölcsben megerősödik. A jelen ne
héz gazdasági és politikai helyzet
ben az is fontos, hogy legyen egy 
erős közösség, amely pozitív irány
ba formálja a gyerekeket. A birkó
zók közössége mindenütt ilyen, s 
egy ilyen közösség vezetésére kitű
nő embernek tartom Nagy Sándor 
barátomat Szakmailag, emberileg, 
mentalitásban alkalmas a feladat 
megoldására, és nem lehetetlen, 
hogy Celldömölk és környéke né
hány év múlva akár egy olimpiai 
bajnokot is adhat. 

A verseny celldömölki résztve
vői és helyezésük: 

Nagy Róbert 38 kg, 3. hely (14 
induló); Nagy Milán 41 kg, 7. hely (14 
induló); Horváth Csaba41 kg, lO.hely 
(14 induló); Hajas András 45 kg, 6. 
hely (14 induló); Tekét Gábor 45 kg, 
7. hely (14 induló); Balhasi László 55 
kg, 8. hely (10 induló). 

A csoportképen láthatók: álló sor: 
(balról jobbra) Balhási László, Nagy 
Sándor edző. Nagy Róbert, Németh 
Sándor a szabadfogású válogatott 
vezető edzője. Térdelnek: (balról 
jobbra) Tekét Gábor, Horváth Csa
ba, Nagy Milán, Hajas András. 

Kép és szöveg: RL 

Tarr Sándor és a csapat veretlen 
A CVMSE férfi asztaliteniszezői továbbra is veretlenek az NB 

III-ban. Különösen elismerésre méltó eredményt értek el a tavalyi 
évadban még az NB II-ben szereplő Peremarton otthonában. Az eddigi 
mérkőzéseken Tarr Sándor mind a tizenhat egyéni mérkőzését meg
nyerte. Ráadásul a Szombathelyi Latex NB I-be tartó versenyzőit is 
maga mögé utasítva Vas megye I I . osztályú egyéni bajnokságát is 
veretlenül megnyerte. Kevés sportoló dicsekedhet hasonló szerepléssel 
az egyesületen belül. Kár, hogy - a hírek szerint - leszerelése után nem 
Cellben folytatja a versenyzést. 

Eredmények: 
Október 16. - Peremarton-CVMSE 8:10. Nagyszerű csatában 

sikerült legyőzni a kitűnő erőkből álló hazai gárdát. Győztesek: Tarr 
(4), Botfa (2), ölbei (2), Máthé (1), valamint Tarr-Botfa páros. 

Október 30. - Pápa-CVMSE 7:11. Tarr és Botfa remek játékával 
biztosan nyerte harmadik idegenbeli mérkőzését a kék-sárga együttes. 
Győztesek: Tarr (4), Botfa (3), Máthé (2), Ölbei (1), valamint Tarr-Bot
fa páros. 

A legjobb 32 között C5z 
A Nyíregyháza a vendég 

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is jól szerepeltek: férfi kézilabdázóink a 
Magyar Kupában. Egy megyei és két NB Il-es csapat legyőzésével a legjobb 32 
kézilabdacsapat közé kerültek ismét. 

November 17-én a Nyíregyházi Kézilabda Klub NB l-es csapatát látják vendégül 
a sportcsarnokban. A mérkőzés este 18.00 órakor kezdődik. A találkozó igazi 
kézilabda csemegét ígér. A CVMSE-Cellkolor kézilabda szakosztálya mindenkit 
szeretettel hív és vár a mérkőzésre. 

Azút, amely alegjobb 32közé vezetett: Pécsi Lakótelep SE-CVMSE-Cellkolor 
25:27. Ld.: Tóth R. (8), Kósa (5), Fonyó (4). Utenye-CVMSE-CeUkolor 25:29. 
Ld. Márczi (10), Tóth R. (7). CVMSE-C l̂lkolor-SzigetszentnTiklós 27:20. Ld. 
Gócze (6), Kósa (6), Márczi (5). 

Az NB II bajnokság éllovasai 
l.Sz. Tanárképző 10 8 2 0 235-165 18 
2. CVMSE-Cellkolor 9 7 1 1 238-179 15 
3.Segesd 10 7 1 2 226-197 15 
4.Letenye 10 7 1 2 232-209 15 
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,5b 
„Aki fizet, az beleszól' 
Az eredmények minősítik a CVMSE elnökségét 
A sportegyesület új vezetőségének munká

járól beszélgettünk a néhány hónap tapasz
talatait már maguk mögött tudó Kocsis Péter 
társadalmi és Szabó István ügyvezető elnök
kel. 

- Mit takar a „társadalmi elnök" kifejezés? 
- KP: Feladatom az elnökség munkájának 

szervezése és irányítása, továbbá a gazdasági 
tevékenység ellenőrzése a pénzügyi ellenőrző 
bizottság segítségével. A sportkör cégbírósági 
bejegyzése jogi személyként a nevem alatt sze
repel, így személyesen is felelős vagyok a 
CVMSE működéséért. 

- SZI: Az elnökségi döntések végrehajtója 
pedig az ügyyezető elnök. Széles körű véle
ménycsere után, szavazattöbbséggel hozzuk 
meg határozatainkat. 

- Hogyan jellemeznék az elnökség tevékeny
ségét? 

- SZI: A vezetés szakmailag képzett embe
rekből (edző, futballbíró stb.) áll, akik belülről 
ismerik a sport problémáit Az érdekeltekkel 
szakmai konzultációkat folytatunk, amelyeken 
közösen keressük a megoldást. Az egyesület 
szakosztályai Önálló vezetéssel működnek. Je
lenleg a labdarúgóknál vannak gondok: úgy lát
juk, hogy a befektetett munka még nem hozta 
meg az eredményeit, elsősorban azért, mert az 
Őszi idény közepe óta nem a tudásához mérten 
játszik a csapat. Az NB LT-es férfi kézilabda
csapattól (kitűzőn célt hadd ne mondjak) az ed
digi lelkes, odaadó és szórakoztató játékot vár

juk, bajnoki és kupaszereplésük minden dicsé
retet megérdemel. 

- KP: Nem csupán a város, hanem a környék 
sportszórakozási igényeinek kielégítését is fon
tosnak tartjuk. Távlatilag rendkívül jelentősnek 
érzem, hogy az utánpótlás érdekében megálla
podást kötöttünk az iskolákkal. Meggyőződé
sem, hogy 3-5 év múlva látni fogjuk a kapcsolat 
első gyümölcseit 

- Mennyi pénzből gazdálkodik az egyesület? 
- SZI: Elöljáróban annyit: esetleges a támo

gatási rendszer, néha mínuszban is kell tervez
nünk. 1.5-1,6 millió forintot adott az Önkor
mányzat, de ez csak a mintegy 5 millió forintos 
éves költségvetésnek 30 százalékát teszi ki. A 
jegybevételek mindössze 5 százalékot jelente
nek. 

- KP: Ennek ellenére a jegyárakat nem emel
tük meg, hogy a kispénzűeknek is lehetőséget 
biztosítsunk a mérkőzések megtekintésére. 

- A vasút miiyen összeggel járul hozzá a költ
ségvetéshez? 

- KP: A támogatás tavaly 500 ezer forint 
volt, idén is van remény ennek előteremtésére. 

- Honnan próbálják a hiányzó anyagi for
rásokat megszerezni? 

- SZI: Az önkormányzaton kívül az egye
sületnek támogatást nyújt a Sághegyalja Mtsz, 
a KERMODUL, a CELLÉP Kft., az ÁFÉSZ, 
a Hegyhát-Kemenesaljái Vízrendezési Társulat, 
a Szitaro Kft, a FODAT, a Borostyán Kft., a 
Sylvester Nyomda, a Vas megyei Gabonaipar, 

a Tejipar, a Bánhalmai Állami Gazdaság, az 
Apáczai Kiadó és a Tó presszó, valamint Varga 
László Csaba és Balogh Zsolt ígéretünk van 
arra, hogy a MÁVÉPCELL, a MÁVAUT Kft., 
a Jubcell Kft, a CELLKOMP és a Kuthyker 
segíteni fog bennünket, s erre most év vége felé 
nagy szükségünk van. 

- KP: Annál is inkább, mert - bár így is 
magas a nézőszám - azt szeretnénk, hogy az 
eredményes szereplés hatására még többen lá
togassák a rendezvényeket A létesítmények 
fenntartása és kulturált szolgáltatisi környezet 
biztosítása ugyanakkor rendkívül sokba kerül. 

- A focicsapat egy fél együttesre való új já
tékost igazolt. Gondolom, hogy nem ingyen... 

- KP: Átigazolási pénzekről egyetlen sport
vezető sem beszél szívesen, ez alól mi sem va
gyunk kivételek. Szerintem a kifizetett össze
geket hosszú távú befektetésnek kell tekinte
nünk, akár nálunk marad az illető játékos, akár 
nem. 

- Milyen tervekkel a tarsolyukban várják a 
következő időszakot? 

- SZI: önálló szakosztályi gazdálkodást sze
retnénk megvalósítani, s ehhez a szakosztály 
egyedi szponzorálásának a lehetőségével a fel
tételeket is igyekszünk megteremteni. Tudomá
sul kell venniük a játékosoknak és az edzőknek: 
legnagyobb támogatóink részéről jogos igény, 
hogy aki fizet, az eredményeket kér cserébe, és 
sikertelenség esetén beleszól a munkába. 

- KP: A nyár óta változott a játékosok 
hozzáállása, a tavalyi rossz idény után ez érző
dik a bajnoki szereplésükön. Az elért eredmé
nyek minősítik az elnökség munkáját, hozzáál
lását 

Németh Tibor 

Országos döntőben 
a serdülők 

Egy játékos kivételével a volt Eötvös Lo
ránd Általános Iskola kézilabdázói képvisel
ték október 31-én Pécsen Vas megyét, a ser
dülő megyei válogatottak országos selejtező 
mérkőzésein. Természetesen a megyei kézi
labda szövetség felkérésére a csapatot Süle 
Nándor, a tanítványok mestere irányította. 

A csapatban az 1971. január után születet
tek szerepelhettek. A celldömölki gimnázi
umból 8, a szakmunkásképzőből 4, míg a 
szombathelyi Orlayból 2 tanuló alkotta a vasi 
csapatot, amely ötletes és látványos játékkal 
bekerült az országos döntőbe. Név szerint a 
következők: Dénes Ákos, Németh Tibor, 
Varga Tamás, Lendval Roland, Horváth 
Zsolt, Nagy Zsolt, Koronczal Gábor, Joó 
Balázs, Pozsonyi Mihály, Döbrönte Csaba, 
Németh Gyula, Nagy István, Hajba Attila 
és az egyetlen „idegenlégiós", a kőszegi Tán
csics Péter, ó k harcolták ki a továbbjutást. 
A házigazda Baranya megyét 27-20-ra, míg 
Pest megyét 20-10-re győzték le. 

A csapatból különösen kitűntek: Dénes, 
Táncsis, Varga, Lendvai, Horváth és Nagy 
Zs. Az országos döntőt november 20-22. kö

zött Békéscsabán rendezik. Kíváncsian vár
juk az eredményt, jó szereplést kívánunk a 
celli vasiaknak! 

63 f Sportról röviden 
• 12 csapat részvételével rendezte meg az 

Eötvös Általános Iskola és DSE kispályás 
labdarúgásból az Eötvös Kupát. Eredmények: 
I I . kcs. 1. Sárvár, Nádasdy, 2. Celld., Eötvös, 
3. Celld., Berzsenyi. Gólkirály: Stiber Ákos 
S. Nádasdy, legjobb kapus: Bera Gábor C. 
Eötvös, legtechnikásabb játékos: Nagy Ta
más S. Nádasdy. m. kcs. 1. Sárvár, Nádasdy, 
2. Jánosháza, Batthyány, 3. Celld., Eötvös, 
Gólkirály: Horváth Ottó S. Nádasdy, legjobb 
kapus: Tóth Milán C. Eötvös, legtechniká
sabb játékos: Pintér Zoltán Jánosháza. 

• A celldömölki Berzsenyi Dániel Gim
názium fiú kézilabdacsapata eredményei a 
megyei diákolimpiai bajnokságban: Kőszeg 
Jurisics Gimn.-CBG 19:26, Sárvári Tinódi 
Gimn.-CBG 11^6, Szhely Egészségügyi 
Szakközépiskola-CBG 19-32, Szhelyi Or-
lay-CBG 16-8, CBG-Sárvári Tinódi Gimn. 
41-9. 

• Az Eötvös DSE atlétái is részt vettek a 
Szombathelyen rendezett futóiskolák ügyes

ségi csapat- és váltóbajnokságán. Eredmé
nyeik: Leányok: távolugrás: 2. C. Eötvös 374 
cm, magasugrás: 3. C. Eötvös 110 cm. Fiúk: 
magasugrás: 3. C. Eötvös 120 cm, súlylökés: 
3. C. Eötvös 713 cm. Leány váltó 1. C. Eöt
vös 20:59,6. Fiúváltó: 1. C. Eötvös 19:31,1. 
A pontversenyben: ügyességi csapatbajnok
ság: 3. C. Eötvös 45, váltófutó bajnokságban: 
1. C. Eötvös 88 pont 

Celldömölk Város 
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