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Március 
Szeretet, szeretés, szerelem. Talán 

nincs is a világon még egy olyan nyelv, 
mint a magyar, amely ennyi vagy még 
ennél is több kifejezést ismer egy-egy ér
zés különböző megnyilvánulásaira. A baj 
csak az, hogy a második évezredhez kö
zelítő korunkban, amit divatos rohanó 
világnak is nevezni, nagyon sok kifejezés 
értékét veszti, devalválódik. 

De hogy jön ez most ide? - kérdezheti 
okkal az olvasó. Hát úgy, hogy az érték
vesztő fogalmak körébe sorolom a forra
dalom kifejezést is, amely 1848-tól nap
jainkig számos alkalommal volt haszná
latos a magyar történelem sorsfordító 
eseményei kapcsán, de mindig kicsit 
mást jelentett. És mást jelent ma is. 

Forradalom volt 1848-ban a márciusi 
ifjak lelkes lázadása, ami végül szabad
ságharcban teljesedett ki. Az akkori esz
mék immár csaknem másfél évszázad 
távlatából is tiszták, nemesek, lelkesítŐ-
ek. Értjük, tudjuk ezt, mégis valahogy el
feledkezünk arról, hogy értékeljük is az 
eszmék mögött háttérbe szorult tetteket. 
Azt például, hogy mindaddig nincs for
radalom, amíg csupán néhány tüzes lel
kű ifjú lobogtatja a zászlót, de nincs mö
göttük tömeg, amely az éljenzésen túl 
tettre is kész. Ahhoz, hogy az eszmékből 
valóság legyen, össze kell fogniuk mind
azoknak, akik képesek és akarnak is tenni 
a változásért. 

Március van újra, s ahogy sokan 
mondják, éljük mindennapi, csendes, vér 
nélküli forradalmunkat. Az ifjak és ke
vésbé ifjak lobogtatják a zászlót, különö
sen most, hogy választásokra készül az 
ország. A tömeg pedig vár. Várja a for
radalom végét. Azét a forradalomét, 
amely el sem kezdődött még, de már oly 
sok irányba próbálta vinni az embereket, 
hogy sokan úgy eltévedtek, mint a világ
talan az erdőben. 

Nem igaz, hogy könnyebb volt a már
ciusi ifjaknak, hiszen az általuk válasz
tott út is járatlan volt. Sajnos azonban 
mára nem cuspán a kifejezések veszítet
tek az értékükből, hanem az eszmék is. 
Ne hagyjuk kisajátítani a cselekvés lehe
tőségét egyes embereknek vagy csopor
toknak. Ha így teszünk, a forradalom ki
fejezés talán nem üres szólamok szajkó-
zását jelenti 1994 márciusában. B. L. 
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A Rábacom nyert a pályázaton 
Többszöri határidő-módosítás után február 

28-án kihirdették a helyi távbeszélő-szolgál
tatás fejlesztésére kiút koncessziós pályázat 
eredményét. A Sárvár-Celldömölk primer 
körzetben, amelyhez hatvan település tarto
zik, a Rábacom Rt. kapott jogot erre a szol
gáltatásra. Ez aimál is inkább jó hír, mivel az 
érintett önkormányzatok társtulajdonosok a 

vállalkozásban, amelyhez nemrég egy ameri
kai befektető cég, a HTCC is csatlakozott. 

Két évig tartó előkészítő munka után végre 
Celldömölkön is megkezdődhet a telefonhá
lózat korszerűsítése. A hírrel kapcsolatban 
bővebb információkat közlünk lapunk 3. ol
dalán. 

b-

Jánosházán az első ^ 

Indul a Skoda 
Horváth Gyula jánosházi vállalkozó volt 

az első vásárló a Leier és Társa Autójavító és 
Kereskedelmi Kft. celldömölki márkakeres
kedésében. A Skoda Formán Plus kisteher-
gépkocsit március 3-án ünnepi külsőségek 
között adták át a tulajdonosnak, aki elmondta, 
hogy nagy összegű, ámde kedvező kamato
zású kölcsönt kapott az IBUSZ Banktól a vá
sárláshoz. Két héttel korábban jelentette be 
az igényét, így nagyon rövid idő alatt hozzá
juthatott a kiválasztott típushoz. 

Az egykori autójavítóból pár hónap alatt 
alakították ki a Volkswagen csoporthoz tar
tozó Skoda márkakereskedését és szervizét. 
Bár a kívül-belül megújult épület ünnepélyes 
átadása csak ezután lesz, annyit sikerült meg
tudni, hogy a Skoda család öt alaptípusának 
21 féle változatát kínálják máris a vásárlók
nak. A kiválasztott kocsit általában két hét 
alatt szállítják a megrendelőnek. 

Hajléka v a n r f 

mindenkinek 
Országszerte egyre többen a pályaudvaro

kon vagy a szabad ég alatt, esetleg hidak, 
aluljárók menedékébe bújva éjszakáznak. Fő
leg a nagyvárosokban emelkedik a hajlékta
lanok száma, bár az illetékesek, elsősorban 
az Önkormányzatok szociálpolitikával foglal
kozó munkatársai azon igyekeznek, hogy 
senki se maradjon fedél nélkül. 

Celldömölkön szerencsére nincs hajlékta
lan, tudtuk meg a Szociális Segítő Szolgálat 
vezetőitől. A városban - a szociális gondo
zók éberségének köszönhetően - azonnali se
gítséget, ha kell, elhelyezést kap, aki valami
lyen oknál fogva olyan helyzetbe kerül, hogy 
nincs hol aludnia, s az étkezéséről sem tud 
önállóan gondoskodni. 

A közelmúltban előfordult, hogy egy idős 
férfi egy utcai padon hajtotta álomra a fejét. 
Szerencsére a szociális „munkások" idejében 
felfigyeltek rá és beszállították a gondozóház
ba, ahol meleg ételt és szállást kapott - I 

Költözési bonyodalom a MEH-telepen 

Milliós Értékű Hátralék 
Az akkori városi tanács és a MÉH Vállalat 

1986. december 15-i megállapodása értelmében 
a Baross úti telep földterülete az önkormányzat, 
az építmények pedig a MÉH tulajdonát képezik. 
A tanács megkapta a telep kezelői jogát -
amelynek révén később tulajdonossá lett - és 
helyette cserébe egy másik ingatlant adott egy 
új telep kialakítására. A MÉH a Baross utcai 
telepet 1990. december 31-ig használhatta, attól 
kezdve nincs újabb megállapodás. 1991 elejétől 
az 1940 négyzetméter terület használatáért 
egyetlen fillért sem fizettek és három év alatt 1 

millió 58 ezer forint hátralékuk gyűlt össze az 
elmaradt használati díj alapján. 

A telep megszűnését követően az eredeti szer
ződésben a MÉH kötelezettséget vállalt az épüle
tek és a kerítés bontására, valamint a tereprende
zésre. A vállalat 1,3 millió forintot igényel a te
lephelyen lévő épületek ellenértékeként, s erre az 
összegre feltétlenül szükségük lenne az új telepre 
való költözéshez. Az önkormányzat túlzottnak 
tartja az ajánlatot a városban kialakult ingat
lanárakhoz viszonyítva. Az épületek értékbecslése 
után kerülhet sor a telep költözésére. N. T. 
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Megalakult ^ 5 
az Alsósági 

tavaszi napok 
szervezőbizottsága 
Március 2-án tartotta alaku

ló ülését aHI. Alsósági tavaszi 
napok szervezőbizottsága. Az 
első ülésen elhatározták, hogy 
a rendezvény színvonalának 
emelése és a költségek kímé
lése végett a népszerű rendez
vény ezúttal háromnapos 
lesz, és április 22-23-24-én 
kerül rá sor. Ez alkalommal a 
bizottság tagjai elképzelései
ket és javaslataikat mondták 
el, valamint meghatározták az 
egyes napok fő profilját. 

A részönkormányzat Szabó 
Istvánnét nevezte ki elnök
nek. 

Az ülésen döntöttek arról 
is, hogy a következő összejö
vetelüket március 17-én tart
ják, amikor már a műsor 
konkrét összeállítása lesz a 
program. 

V. L. 

Celldömölk 
a gimnáziumi top-lista élén 

Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda nemrégiben tette közzé a 
középiskolák 1993-as továbbtanulási statisztikáját. Az egyik fontos mu
tatót az jelenti, hogy egy-egy iskolából a felvételizők közül hány százalék 
került be felsőfokú intézménybe nappali hallgatóként. E számítási mód
szer alapján az országos gimnáziumi rangsor első öt helyezettje: 

1. Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk (83%) 
2. Hunyadi János Gimnázium, Mezőkovácsháza (82%) 
3. Szlovák Nyelvű Gimnázium, Békéscsaba (81%) 
4. Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest (79%) 
5. Révai Gimnázium, Győr (78%) 

Elkészült az előző 5 év (1988-1992) átlagában az érettségizettekhez 
viszonyított felvettek arányának listája, amely a közismert erőviszonyokat 
tükrözi: 

1. Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest (73%) 
2. Apáczai Csere János Gimnázium, Budapest (66%) 
3. Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium, Debrecen (63%) 

45. Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk (35%) 
Szinte hihetetlen, de az 1984-1988 közötti adatok alapján hajszálpon

tosan ugyanezt az arányt és helyet foglalták el a celliek. Ez az egyenletes 
átlagteljesítmény azonban egyik évben a 17., a másikban pedig a 135. 
helyet takarta a mintegy 170 gimnázium rangsorában. Mi rejlik a számok 
mögött? Két hét múlva visszatérünk a kérdésre. 

Németh T. 

Celldömölkről 
az országos 

A nyany elv-oktatási 
napokra 

Megtisztelő meghívásnak 
tehet eleget júliusban DÖrnyei 
László, az Eötvös Loránd Ál
talános Iskola tanára. Benkő 
Lorándnak, a Magyar Nyelv
tudományi Társaság elnöké
nek meghívására vesz részt az 
Egerben rendezendő Anya
nyelv-oktatásinapokon, ahol a 
Kresznerics Ferenc anyanyel
vi versenyekről kérték fel egy 
beszámoló megtartására. Ter
mészetesen sző esik majd a to
vábbi tervekről, a verseny jö
vőjéről is. A szervezők terve
zik a konferencia teljes anya
gának kötetben való megje
lentetését is. Reméljük, hogy 
Dörnyei tanár úr szívesen vál
lalkozik majd a konferencia 
után egy beszámoló írására, 
hisz az anyanyelv mindannyi
unk közös kincse, művelése 
pedig mindannyiunk hétköz
napi kötelessége. - D -

Kézbesítették az ajánló szelvény eket 

Készülődés a választásokra 
Értesítem a város lakosságát, hogy a választói névjegyzékbe történt 

felvételről szóló értesítést és a jelöltajánló szelvényt minden választópol
gár részére eljuttattam 1994. március 7-éig. 

A városban szavazóhelyiségek az alábbi helyeken lesznek: 
1. sz. Kemenesaljái Művelődési Központ dr. Géfln Lajos tér 1. 
2. sz. Berzsenyi Gimnázium Nagy Sándor tér 13. 
3. sz. Városi Könyvtár dr. Géfln Lajos tér 1. 
4. sz. óvoda Szalóky Sándor u. 1. 
5. sz. Zeneiskola József Attila u. 3. 
6. sz. Gayer iskola ebédlője Széchenyi u. 17. 
7. sz. Bányatelepi Óvoda KÜtörö u. 2. 
8. sz. Művelődési Ház klub Sági u. 111. 
9. sz. Alsósági iskola Sági u. 157. 

10. sz. Izsákfal klub Izsák fa u. 37. 
Mersevát községben a szavazás a Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt lesz. 
Az értesítést a szavazás napján mindenki vigye magával a szavazóhe

lyiségbe. 
Az ajánlási szelvénnyel kapcsolatosan az alábbiakra hívom fel a lakos

ság figyelmét: 
Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább hétszázötven vá

lasztópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. Az ajánlás 
megtételére kizárólag az ajánlási szelvény szolgál. Ha ugyanazon válasz
tópolgárt külön-külön független jelöltként, illetve pártjelöltként is aján
lották, az ajánlási szelvényeket összevonni nem lehet. A választópolgár 
csak egy egyéni választókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni 
választókerületben, amelyben a lakóhelye van. Jelöltajánlásra senki sem 
kötelezhető, az a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Az ajánlási 
szelvényért ellenértéket kérni, adni, felajánlani szigorúan tilos! A kitöltött 
és saját kezűleg aláírt ajánlási szelvényt át lehet adni a támogatni kívánt 
jelölt képviselőjének. 

Érvénytelen az ajánlás, ha: 
a) ugyanazon választópolgár több jelöltet ajánlott, 
b) a választópolgár nem a lakóhelye szerinti országgyűlés egyéni vá

lasztókerületben induló jelöltet támogatja aláírásával, 
c) az ajánlási szelvény bármely rovata látölteden, nem tartalmazza a 

személyazonosító jelet (személyi számot), 
d) nem saját kezűleg van aláírva, 
e) nem a valóságnak megfelelő adatot tartalmaz. 

Nem gyűjthető jelöltet ajánló szelvény: 
a) munkaidőben, munkaviszonybői fakadó munkavégzési kötelezettség 

teljesítése közben, 
b) a fegyveres erőknél, a rendőrségnél és a rendészeti szerveknél szol

gálati viszonyban lévő személytől, a szolgálati helyen vagy szolgálati 
feladat teljesítése közben, 

c) tömegközlekedési eszközön, 
d) egészségügyi intézmény betegellátó részlegében. 
A személyazonosító jel mindenkor azonos a személyi számmal! 
A választópolgárok és a pártok 1994. március 9-étŐl április 8-án 16.00 

óráig gyűjthetik a jelöltajánló szelvényeket. 
Az egyéni választókerület jelöltjeit az egyéni választókerületi választási 

bizottságnál kell bejelenteni 1994. április 8-án 16.00 óráig, Sárvár, Vár
kerület út 2/3. sz. alatt. Ha az egyéni választókerületi bizottság döntése 
ellen kifogást vagy jogorvoslatot nyújtanak be, az ajánlási szelvényeket 
kizárólag a kifogás elbírálása érdekében lehet átadni az illetékes választási 
szervnek, bíróságnak. 

Baranyai Attiláné dr., 
a választási munkacsoport vezetője 

%Wr 
Az alábbiakban közöljük a 4. számú (Celldömölk-Sárvár) ország

gyűlési választókerület eddig ismert képviselőjelöltjeinek névsorát 
Magyar Demokrata Fórum - Dr. Gömbös Ferenc 
Szabaddemokraták Szövetsége - Dr. Monostori Endre 
Kereszténydemokrata Néppárt - Dr. Dénes Tibor 
Fiatal Demokraták Szövetsége - Kovács Ferenc 
Magyar Szocialista Párt - Szabó Lajos 
Agrárszövetség - Mayer Bertalan 
Köztársaság Párt - Balogh Tamás 
Vállalkozók Pártja - Fodor Tamás 
Független Kisgazdapárt - Velckey József 
Munkáspárt - Németh Lajos 
Itt hívjuk fel ismételten a pártok figyelmét, hogy az Új Kemenesalja 

szerkesztősége minden pártnak lehetőséget ad arra, hogy a május 8-ai 
választások előtti utolsó, április 28-án megjelenő lapszámban elhelyezzék 
a politikai hirdetéseiket, A várható angyszámú igény miatt egy-egy párt 
maximum fél újságoldalnyi terjedelmet vásárolhat meg az említett lap
számban. A hirdetés díja ötezer forint plusz ÁFA. Tájékoztatásul közöl
jük, hogy fél újságoldalon körülbelül két gépelt oldalnyi szöveg és egy 
fénykép helyezhető el. 

Kérjük a pártokat, hogy hirdetési igényüket legkésőbb március 31-
éig jelezzék a Celldömölki Polgármesteri Hivatalban. 
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Egy év alatt százéves fejlődés 

A Rábacom nyert a pályázaton 
A Sárvár-Celldömölk primer körzet telefon

hálózatának fejlesztésére kiírt koncessziós pá
lyázatot elnyert Rábacom Rt. igazgatótanácsá
nak elnökét, dr. Dénes Tibort arról kérdeztük, 
mit jelent ez a lehetőség a térség hatvan telepü
lése számára. 

- A mottó az lehetne, hogy a térség telefon
hálózata egy év alatt száz évet fejlődhet Ha 
végiggondoljuk, ez egyáltalán nem túlzás. A je
lenlegi technika szerény becslések szerint is leg
alább hetven-hetvenöt évvel marad el a kívána
tostól, ugyanakkor a most elnyert lehetőség az
zal biztat bennünket, hogy az új rendszer mint
egy tizenöt-húsz évre megoldja a térség ilyen 
irányú gondjait. Hát így értem én, hogy igen 
rövid idő alatt évszázadnyi távlatok nyílnak az 
érintett települések előtt. 

- Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy 
komoly küzdelem áll a Rábacom, illetőleg a tér
ség önkormányzatai mögött 

- Két évig tartott ez a küzdelem, amelyben 
szinte valamennyi érintett település polgármes
tere igen tevékenyen részt vett, bár időnként volt 
olyan érzésem, hogy egyedül maradtam. Ez 
amiatt lehetett, hogy értek bennünket komoly 
megpróbáltatások, vitánk is volt nem is kevés, 
de ezek most már felejthetőek. Jókor jött az 
amerikai befektető cég, a HTCC csatlakozása, 
így most már nyugodtan állíthatom, hogy az 
eredeti elképzelések szerint, a telefonra várók 
számára kedvező feltételek közepette várhatóan 
hamar megkezdődhet a telefonhálózat korszerű
sítése. Kielégítetlen igény nem marad. ígérhe
tem a térség mintegy hetvenezer lakójának, köz
tük a régi és az új vállalkozóknak, hogy techni
kailag minden eddigi telefongond megoldódik. 

Az Űj Kemenesalja olvasóit folyamatosan tá
jékoztatjuk a telefonhálózat fejlesztéséről, így 
természetesen arról is beszámolunk, ha a mun
kálatok megkezdődnek. B. 

H> I * R - E-* K 
• Beírat ás. Celldömölk Város önkormányzata 

értesíti az érdekelt szülőket, hogy a tanköteles korú 
gyermekek beíratása az általános iskola első osz
tályába a város területén március 24-25-én, csü
törtökön és pénteken reggel 8 órától délután 5 óráig 
lesz. A beiratkozás helye: iskolák, illetve az egy
házi iskola tekintetében a Plébániahivatal. 

• Nem Jogerős elsőfokú bírósági határozat szü
letett a rendelőintézet évek óta húzódó garanciális 
építési perében. A VASÉP-et és a VASBER-t 15 
százalékos, a FALCO-t és a VASlTERV-et 35 szá
zalékos kártérítés terheli, ennek felét a VASITERV 
már megtérítette. Az említett cégek több mint 300 
ezer forinttal tartoznak az önkormányzatnak. 

• A városi könyvtár idén ismét megrendezi 
- névadója emléke előtt tisztelegve - a Kresznerics 
Ferenc anyanyelvi versenyt Az országos ver
sennyé fejlődött rendezvényre szép számmal ér
keztek pályamunkák az ország minden szegletéből. 
A 69 munka beküldői közül a 20 legjobbat hívják 
be az április 21-én rendezendő döntőre. 

• A 4. felnőtt koncert március 26-án, szom
baton este hat órakor lesz a zeneiskolában. Köz

reműködnek a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főis
kola hallgatói. 

• A királyné lovagja című filmet vetítik a 
„Filmmúzeum" sorozat keretében a KMK-ban 
március 20-án délután 3 órakor. 

• Görögország-Korfu címmel Wenczellák 
András középiskolai tanár tart előadást a művelő
dési központban március 25-én este 6 órakor. 

• Járjunk táncot címmel folkklór est lesz a 
művelődési központban március 25-én este 
fél 7 órai kezdettel. A műsorban közremű
ködnek: a Dunaszerdahelyi Néptánc Egyesület és 
a celldömölki néptánccsoportok táncosai. 

• Dumbó és barátai címmel a Staféta együttes 
ad koncertet a gyermekeknek március 29-én, dél
előtt 10 órakor és délután 2 órakor a színházterem
ben. Ugyanezen a napon délután 5 órakor a Biblia 
világából sorozat keretében Soós Attila tart elő
adást Milyen a boldog család? címmel. 

• Pályázatot hirdet a celldömölki Római Ka
tolikus Egyházközség az 1994-95-ös tanévben első 
osztállyal induló katolikus iskola pedagógus állá
sainak betöltésére. A pályázathoz mellékelni kell 
írásbeli szakmai önéletrajzot és a képesítést igazoló 
oklevelet A pályázat benyújtásának határideje 
március 19-e, helye a római katolikus plébánia. 

A celldömölki 

Hol tart a város 
a földgázprogram megvalósításával? 

Válaszol: Gombási István, az ÉGÁZ 
celldömölki kirendeltségének vezetője. 

A város területén 10 évvel ezelőtt, 1984-
ben kezdődött el a földgázprogram, ami a 
tervek szerint ebben az évben befejeződik. 

Az alsósági városrész 100 százalékosan 
ellátott. A jelenlegi munkálatok megfelelő 
ütemben haladnak. Ha valami rendkívüli 
időjárási tényező közbe nem jön, május 30-
ára mindenütt ott lesz a városban a földgáz. 
Illetve két helyen azért problémánk van. Az 
egyik a Nemesdömölki út, ahol csak az út
test alá helyezhetjük el a vezetéket, és ez 
rendkívül költséges. A másik pedig Pityer
vár, ahol pedig a vasúti aluljáró a gond. Je
lenleg a Petőfi és a Kassa utcában folyik a 
vezeték fektetése. Március 15-e után kez
dődhet el a munka a Széchenyi útnak az 
ABC és a Krajcsovics cukrászda közötti 
szakaszán, valamint a Sági utcában. Ezek a 
munkák tehát május 30-áig befejeződnek. 

Jelenleg tervezés alatt áll a Nagy Sándor 
tér (lordok háza), a Sági út 12-16. sz. épület 
(a barkácsbolt és a cipőbolt feletti lakások) 
és a Kossuth L. utca Budai Nagy Antal és 
Dózsa Gy. utca közötti szakasza. A Temes
vár utca is tervezés alatt áll. Kivételt képez 
a Kisfaludy utca és a már említett Nemes
dömölki úl Tehát azt mondhatjuk, hogy a 
város földgázprogramja az idei évben befe
jeződik. 

A pityervári részt valószínűleg csak a ke-
menesaljai gázprogram keretében lehet 
megvalósítani akemenesszentmártoni-mer-
seváti vezeték építésekor. 

Még megemlíteném a kivitelezőket, akik 
lelkiismeretesen és rutinosan látják el a fel
adatukat. A fővállalkozó a Hegyhát-Keme
nesaljái Vízrendezési Társulat. Az alvállal
kozók a „Marcalmenti" Mezőgazdasági 
Szövetkezet Jánosháza és Márton Tivadar 
vállalkozó. 

Völgyi László 

kínálatából: 

Mondó szekrénysor • 
80 400 helyett 59 900 forint 

• Hédi és Hajnal szekrénysor 
60 200 helyett 45 900 forint 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

Vadászok közgyűlése 
Közgyűlést tartott a Kemenesaljái NIMRÓD Vadásztársaság 70 

tagja Celldömölkön, a művelődési központban. 
A tagság csaknem 100 százalékos megjelenését magyarázza, hogy 

nagy várakozással tekintenek a földtörvény, az erdészeti törvény és a 
vadászati törvény megjelenése elé. A hajdan volt járás mintegy felén, 
24 ezer hektáron gazdálkodó társaságot is megérintette a változás 
szele. 

A korábban felfelé ívelő gazdálkodást jelenleg stagnálás jellemzi. 
Várhatóan 1996-ra életbe lép az új vadászati törvény, ami a tulajdon
hoz köti a vadgazdálkodást 

A társaság közgyűlésén jelen volt Szántó Kálmán, a megyei va
dászszövetség elnökségi tagja is, aki megelégedéssel nyugtázta a ta
gok felelősségteljes megnyilatkozásait. Elmondta, hogy tovább szi
gorodik a társasági fegyelem, s mindjobban előtérbe kerül a piacgaz
dasági szemlélet A havi tagsági díjat pedig 300 forintról 400 forintra 
emelik. 
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A meg nem tagadott 
zászló üzenete 

A múltunk értékei kellenek számunkra, hogy az idői szakadékokon 
át hidat verjenek és beépíthessük őket a jelenbe. Jövőnket formálva, 
hiszen korlátozott a jövőbe látásunk. E napokban az 1848-as szabad
ságharc dicső napjaira, s az újra nemzeti ünneppé lett március IDU
SARA készülünk. Szeretnék két lélekemelő tanúságtételt a mai olva
sók szeme és lelke elé tárni, amelyek a múlt kutatása közben kerültek 
elém. Nekem átmelegedett a szívem és belerendült a lelkem, amikor 
olvastam őket, ahogy olvastam őket. 

Az első egy felhívás, mely a kiegyezés után (1867) íródott a 49. 
számú honvédzászlóalj egykori tisztjeihez. Emlékezteti a honvédbaj
társakat arra, hogy amikor 1849 októberében a „Czigánymezőn" le
tették a fegyvert, a zászlóalj sok csatában megtépett lobogóját felda
rabolták maguk között azért, hogy ne kerüljön az ellenség kezébe. 
Ekkor mindegyik tiszt magával vitt egy darabkát azzal a fogadalom
mal, hogy ha az ügy, amelyért kitartóan és férfias elszántsággal küz
döttek újra szólítja őket, a megőrzött szent ereklyét darabjaiból újra 
egésszé alakítva, alatta újólag harcolva küzdjenek, míg harcukat győ
zelem koronázza. Most azonban, hogy a nemzeti honvédsereg létre
jövetele előtt egyengetik az utat, „mély lélekemelő volna, ha mi a 
szétvitt zászlódarabokat Összegyűjtve, azokból egy egészet alakítva, 
zászlónkat a honvédelmi bizottmánynak ámyújhatnók". 

Felkéri az aláíró a bajtársakat, hogy a zászlódarabkákat biztos úton 
küldjék meg hozzá, hiszen fölszentelés után is ő kapta a kezébe őr
nagyuk rendelkezése szerint. Név szerint sorolja fel az összes tisztet, 
elsősorban említve azt, „kinek a zászló Mária képe", majd azt, „kinek 
a magyar czimer jutott". Ha az 1848-49-dik évben a „haza szent ügy, 
a későbbi időszak is arra szolgál nekünk, hogy példásan, az édes haza 
érdekeinek és az emberiségnek szolgáljunk". Az aláíró Garay Antal 
gazdatiszt, Tolnamegye, Púszta-Apáthi. 

Én azt hiszem, hogy a szent ereklye újra egybefonódott, és bizo-

Wemzeti dal. 
Talpra, magyar, U *' bua'. 
Ili az idö, UMt rigy toha! 
Rabot legyünk ngj mbadokf 
Ex • kerdti, ráluxnalok! — 
A' magyar ük lílcoéro 
Esküszünk, 
fok Ősiünk, hogy rabok toraid 
Nem lestauk. 

Babok voltunk mosunáJg, 
Kárhozottak ősapáink. 
Kik szabadon eltek haluk, 
Siolgafóidben nem nyughálrtalt 
A' magyarok isit ni re 
Eb kim Und, 
Eskü az link, hogy rabok loTább 
Nem I esz U n k 
Sehonnai bitang ember. 
Ki most. bí kell, halai l e a mer, 
Einck drágább rongy élete, 
Hint a haia beeaUlel«. 
A magyarok istenire-
Eskflaiünk, 
EaLsnonk. hogy rabot toróbb 
Bem iiíiunk. 

Fényesebb i ' (ánonuD a' bvoYv 
lobban ékorill kort, \ 
Éa ml míg Is liocrol hnrdlunkl 
Idn Teled, rtgt kardnnkj 
A magyarok klentra 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok lotOb 
Rem leüOnk. i 

A" magyar D Ó T megint nép leti, 
Moltii r£gl nagy türehet. 
Mii rá kenlek *iá»dok, 
Lemossnk *' g y t l á o l o t 
A magyarok blno4r* 
EakŰiiQnk. 
Eíkü.stQnk. hogy rabok tortbb 

Hol altjaink donbordlaak. 
Unokáink Icbordloafc, 
Ga éiúü imádság melkU 
tlondják el azenl noielokM. 
A niogyirok vlentre 
Esküszünk, 
EsklüzDak, hogy rabok lotibb 
HeujbaaEk. 

PeíűG Séafer. 

nyosan a kitűzött cél szerinti méltó helyére került. Hosszú évek után 
újra eggyé kovácsolta azokat, akiket a szabadság eszméje vezérelt, és 
erősített a harctéren, a bitófa alatt, fogságban, penészes, sötét börtönök 
mélyén, száműzetésben - és tartotta őket nyomasztó hétköznapjaik
ban. 

A másik a fotókópiában közölt és Petőfi Sándor saját kezű írásával 
hitelesített első magyar szabad sajtó terméke. Ez a vers feltámadásra 
született alkotás, megrendülést és megtisztulást sugalmaz. Élhet-e 
méltóbb igazolója elsőszülöttségének, mint maga a szerzője? Különös 
csoda, hogy megmaradt! 

Az elhatározás, a fogadalom és a végrehajtás, ami a dicső csata
zászlóval történt, a hit, a hűség és a helytállás hármas csillagzata 
alatt született! És van-e ma, lehet-e ma emberhez méltóbb gondunk, 
mint az, hogy ez a hármas csillag tisztán ragyogjon életünkben?! 

Nádasdy Lajos 

Szakköri munka a kemenesmagasi iskolában 
Iskolánkba két községből, Kemenesmagasi-

ból és Szergényből járnak a gyerekek. Létszá
muk sajnos csökkenő, az idén mindössze 132. 
Emellett a tanulólétszám mellett öt szakkört 
működtetünk iskolai költségvetésből. Furulya, 
matematika, néptánc, rajz és vöröskeresztes 
szakkörök közt válogathatnak a tanulóink. 

A furulyásokat Horváth Zsuzsanna taní
tónő irányítja immár második éve. A szakköri 
tagok közt alsósok és felsősök egyaránt van
nak. Munkájuk eredményességéről, fejlődő
képességükről többször is ízelítőt adtak már 
a két falu nyilvánossága előtt. 

A matematika, illetve számítógépes szak
kör tagjai kizárólag 7-8. osztályosok, Boká
nyi Imre tanár vezetésével. A szakköri tagok 
évek óta részt vesznek a megyei „Varga Ta
más" és „Zrínyi Ilona" matematikai, valamint 
a „Hevesy György" kémiai vetélkedőkön. A 
sokezres vasi 13-14 éves korosztály verse
nyén egy ilyen kis falusi, körzeti iskola szá
mára nagyon előkelők az egyéni 15-25. hely 
közötti eredmények. Az elmúlt két év legsi
keresebb tanulói Mező Krisztián, Kun At
tila, Búzás Attila, Szűcs Roland, Bokányi 
Eszter és Molnár Hajnalka voltak. 

Nagyon népes néptáncosaink tábora, külön 
alsós és felsős csoporttal, Goráczné Nagy 
Andrea tanítónő vezetésével. A furulyások 
mellett ők jelentik iskolánk másik új színfolt

ját, hiszen ők is csak második éve működnek. 
Iskolai, valamint a két falu lakossága előtti 
fellépéseiken igazolták tehetségüket, lelkese
désüket. 

Rajz szakkör Makkosné Mihály Enikő ta
nárnő iskolánkba kerülésével alakult 1987-
ben. Azóta, túllépve iskolánk falain, sok pá
lyázaton vettek, illetve vesznek részt a tanu
lóink. 1993-ban a Veszélyben a csend világa 
című pályázatra készültek a Magyar Állami 
Földtani Intézet felhívására. 10 munkát küld
tünk be, egyet állítottak ki a beérkezett 
négyezer rajz közül, s ez az egy nyerte el a 
Földtani Intézet egyik fődíját. Nagy Éva, 9 
éves tanulónk nyert a festményével. 

A Szombathelyi Gyermekek Háza a Föld 
Napjára rendszeresen ír ki pályázatot, szak
köröseink pedig minden évben küldenek be 
rajzokat, festményeket. A tavalyi évben mind 
a 12 beküldött munkánkat kiállították, közü
lük kilencet jutalmaztak. 

Május elejére a Gayer Gyula Általános Is
kola a Gyermekek és a természet című pá
lyázatára küldtünk be 10 rajzot, közülük 3 
díjazott lett. 

1993 májusában az iskola tanulóinak mun
káiból színvonalas kiállítást rendeztünk a két 
falu kultúrházában, ahol a falakat körös-körül 
dekorálták a gyermekrajzok. Tavaly decem
ber 31-ig kellett a Celldömölki Városi Tűzol

tóságra pályázati munkákat küldeni, amelyek 
a megyei rajzversenyen vettek részt. Négy 
tanulónk rajzait állították ki, közülük Somo
gyi Katalin 4. osztályos tanulónk díjat is ka
pott, amelyet február 8-án vehetett át Szom
bathelyen. 

Több minisztériumunk közreműködésével 
a Budai Rajziskola nemzetközi képzőművé
szeti pályázatot Irt ki. Hét tanulónk munkáját 
küldtük el, várjuk az eredményhirdetést. 

Az idei tanévben az evangélikus lelkész 
kérte fel szakkörünket, hogy a készülő hittan 
képeskönyvhöz készítsenek illusztrációkat. A 
megadott 32 témán dolgoznak a szakköröse
ink a tanévben. 

Hosszú múltra tekinthetnek vissza vörös-
kereszteseink. Munkájukat évtizedeken át I l 
lés Miklós kollégánk vezette, nyugdíjazása 
után Németh Mihályné tanítónő vette át a 
stafétabotol, s viszi tovább nagy lelkesedéssel 
a szakkör hagyományait. A városi versenyek
ről iskolánk csapata soha nem hiányzott. 

Végül, de nem utolsósorban szólni kell cite-
rásainkról is, akik ugyan nem iskolai költség
vetésből működnek, de hosszú évek óta nem 
csak iskolánk, hanem Kemenesmagasi üde 
színfoltját is jelentik. Sebestyén Zoltán igaz
gató irányításával ápolják népzenei hagyomá
nyainkat, hírük a falu határán is túljutott 

(-) 
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Bemutatjuk Kiss Veronikát 
Milyen keveset is tudunk egy

másról, mi, emberek! Még azok
ról is, akikről azt hisszük, isme
rőseink, közel állnak hozzánk. 
Aztán jön egy pillanat, amikor 
szemlesütve szégyenkezünk ön
magunk előtt is, hogy mennyire 
tévedünk. Valahogy így vagyok 
Kiss Veronikával, a hajdani 
kedves tanítvánnyal, akiről egy 
könyvtári csevegés alkalmával 
tudtam meg, hogy különleges ér
tékek rejlenek benne. 

Az apropó folytán a tanáriban 
nosztalgiázunk róla, s az el
hangzó sok felsőfokot csak azért 
nem írom le, mert szerény egyé
nisége tiltakozna ellene. 

Nyolc év után ismét itt ülünk 
az alma mater - a sági iskola -
egyik helyiségében szemtől 
szemben. Ismét én vagyok, aki 
kérdez, és ő, aki válaszol. Mégis, 
mennyire „más ez a játék"! Leg
szívesebben azt kérdezném tőle 
elsőként: Vera! Hogy létezik, 
hogy mi nem tudtunk a te írói
költői tehetségedről? Aztán való
ban ezzel kezdem. Nevetve vála
szol: 

- Valószínűleg azért, mert én 
magam sem nagyon tudtam róla. 
Első versemet valamikor hetedi
kes koromban írtam Ember em
lékezz címmel, ha jól tudom, egy 
naptárlap hátoldalára. Azóta is 
próbálom felidézni, de nem jön 
össze tisztességesen. Aztán soká
ig semmi sem történt. A gimná
ziumban Szabó Alajos tanár úr 
többször is ösztökélt bennünket, 
hogy próbálkozzunk versírással, 
de mi akkor jót derültünk rajta. 
Inkább a naplóírás foglalkozta
tott akkoriban. Aztán következett 
a főiskolai élet, ami már zakla
tottabb volt, több kényszert érez
tem az írásra. Úgy istenigazából 
két-három éve írogatok. Azóta 
viszont rendszeresen. Hol verse
ket, hol prózát, ahogy a hangu
latomból adódik. 

- Tudott erről valaki? 
- Az elmúlt nyárig szinte sen

ki. Akkor küldtem be néhány 
versemet a megyei laphoz Dudás 
Dávid néven. Aztán a lap mun
katársa szépen lebuktatott, hogy 
én valójában Kiss Veronika va
gyok. Azóta több írásom is nap

világot látott a lap kulturális ro
vatában. 

Vera, ez a kedves-csinos 22 
éves egyetemista lány szédületes 
energiákat hordoz magában. El
végezte az Államigazgatási Főis
kolát, lehetne önkormányzati 
előadó, vagy jegyző is valahol. 
Most az ELTE szociológiai sza
kára jár, de Ő mindenképpen új
ságíró szeretne lenni. Ezért a be
szélgetésünket követően vissza
utazik Budapestre, mert szeremé 
bejutni a Magyar Nemzet által 
meghirdetett újságírói stúdióra. 
Távozása előtt a tanáriban még 
arról kér felvilágosítást, hogy 
mikor lehet Szombathelyen 
nyelwizsgázni németből, mert a 
pszichológia szakot is el akarja 
végezni, és ez ahhoz követel
mény. 

Ahogy ismerem őt, sikerrel 
fogja venni ezeket az akadályo
kat is. 

Azért van, amiben ő is bizony
talan. Amikor felvetettem, hogy 
mi áll közelebb hozzá, a versírás 
vagy a próza, nem tudott vála
szolni. Abban maradtunk, hogy 
majd az idő eldönti. Most éppen 
a prózáé az elsőbbség, a versei
vel nem igazán elégedett. 

Egy biztos: aki elolvassa 
a verseit és az írásait, bepillan
tást nyerhet egy mai értelmes 
fiatal gondolatvilágába, megis
merheti véleményét a világ dol
gairól, a körülöttünk zajló ese
ményekről, s biztos lehet ab
ban, hogy ezek a gondolatok, 
vélemények kristálytiszták, 
őszinték és garantáltan nem 
manipuláltak. 

Szerkesztőségünk elhatározta, 
hogy lehetőséget ad Veronika új
ságírói szárnypróbálgatásainak, s 
amikor helyünk lesz hozzá, köz
readjuk egy-egy versét vagy pró
zai alkotását is. 

Elsőként A hegy című írását 
közöljük. Kérjük, fogadják őt 
szeretettel! 

Völgyi 
Fotó: V. 

Kiss Veronika (\y5!> 

A hegy 
Nézem a hegyet és a nyár jut eszembe. A nyár és Olaszország. 

Magam előtt látom olasz barátaink harsány kacaját, amint a Vicenza 
környéki „dombok" között barangolva minduntalan feltört belőlünk 
a csodálat. „Alto, alto, bello" — mondogattuk pár szavas olasz tudá
sunkkal adózva a nálunk oly ritka magasságoknak. „Ó... poco, poco, 
collina, dolomitie piti alto" - hangzott a rendszerint heves taglejté
sekkel s élénk gesztusokkal kísért válasz, ami magyarra fordítva nagy
jából a következőt akarta jelenteni: Ugyan már! Dombok ezek, nem 
hegyek. Nézzétek csak meg a dolomitokat, azok aztán magasak! 

Nézem a hegyet. Hát, alig 280 méterével nem mondható éppen 
óriásnak, eltörpülne több ezer méteres társai mellett. Óriás mülesikló-
versenyt sem rendezhetne, ahogyan az sem fogható rá, hogy nyáron 
is hósipka burkolja a csúcsait. 

És mégis. Nézem a hegyet és mindig lenyűgöz, mint a tehetséges 
színész, aki képes az örökös megújulásra: ma tündér, holnap maga a 
megtestesült gonoszság, ma ártatlan gyermek, holnap görnyedt hátú, 
sokat szenvedett öregember. Igen, a Sághegy is művész, az átváltozás 
briliáns mestere. Nyűgös, álmos lurkóként ébreá a hajnali szürkület
ben, egymás után oltva ki fényeit. Máskor gondos gazda, aki szelíd 
szeretettel ápolja fáit, virágait, s óvja a belé vetett magokat. Napon
ként változtatja arcát, és mégsem titulálja senki ócska, szánalmas 
ripacsnak. Nem pózol, nem bűvészkedik: minden szerepben tökéletes. 
Az újjászületés boldog őrömét éppoly lelkesen adja elő rügyfakasztó 
tavasz idején, mint Őszi lombhulláskor az elmúlás gyászindulóját. 

Legjobban azonban a téli naplementéket szeretem, amikor a der
medt csúcsok mögött hideg, vörös izzással bukik le a nap, s ahogy a 
tél rideg sötétsége lenne úrrá a tájon, úgy gyúlnak ki az öreg hegy 
fényei. Mintha azt mondaná: aludj jól, Celldömölk, én majd Őrzöm 
álmod! 



Bemutatjuk Kiss Veronikát 
Milyen keveset is tudunk egy

másról, mi, emberek! Még azok
ról is, akikről azt hisszük, isme
rőseink, közel állnak hozzánk. 
Aztán jön egy pillanat, amikor 
szemlesütve szégyenkezünk ön
magunk előtt is, hogy mennyire 
tévedünk. Valahogy így vagyok 
Kiss Veronikával, a hajdani 
kedves tanítvánnyal, akiről egy 
könyvtári csevegés alkalmával 
tudtam meg, hogy különleges ér
tékek rejlenek benne. 

Az apropó folytán a tanáriban 
nosztalgiázunk róla, s az el
hangzó sok felsőfokot csak azért 
nem írom le, mert szerény egyé
nisége tiltakozna ellene. 

Nyolc év után ismét itt ülünk 
az alma mater - a sági iskola -
egyik helyiségében szemtől 
szemben. Ismét én vagyok, aki 
kérdez, és ő, aki válaszol. Mégis, 
mennyire „más ez a játék"! Leg
szívesebben azt kérdezném tőle 
elsőként: Vera! Hogy létezik, 
hogy mi nem tudtunk a te írói¬
költői tehetségedről? Aztán való
ban ezzel kezdem. Nevetve vála
szol: 

— Valószínűleg azért, mert én 
magam sem nagyon tudtam róla. 
Első versemet valamikor hetedi
kes koromban írtam Ember em
lékezz címmel, hajói tudom, egy 
naptárlap hátoldalára. Azóta is 
próbálom felidézni, de nem jön 
össze tisztességesen. Aztán soká
ig semmi sem történt. A gimná
ziumban Szabó Alajos tanár úr 
többször is ösztökélt bennünket, 
hogy próbálkozzunk versírással, 
de mi akkor jót derültünk rajta. 
Inkább a naplóírás foglalkozta
tott akkoriban. Aztán következett 
a főiskolai élet, ami már zakla
tottabb volt, több kényszert érez
tem az írásra. Úgy istenigazából 
két-három éve írogatok. Azóta 
viszont rendszeresen. Hol verse
ket, hol prózát, ahogy a hangu
latomból adódik. 

— Tudott erről valaki? 
— Az elmúlt nyárig szinte sen

ki. Akkor küldtem be néhány 
versemet a megyei laphoz Dudás 
Dávid néven. Aztán a lap mun
katársa szépen lebuktatott, hogy 
én valójában Kiss Veronika va
gyok. Azóta több írásom is nap

világot látott a lap kulturális ro
vatában. 

Vera, ez a kedves-csinos 22 
éves egyetemista lány szédületes 
energiákat hordoz magában. El
végezte az Államigazgatási Főis
kolát, lehetne önkormányzati 
előadó, vagy jegyző is valahol. 
Most az ELTE szociológiai sza
kára jár, de ő mindenképpen új
ságíró szeretne lenni. Ezért a be
szélgetésünket követően vissza
utazik Budapestre, mert szeretne 
bejutni a Magyar Nemzet által 
meghirdetett újságírói stúdióra. 
Távozása előtt a tanáriban még 
arról kér felvilágosítást, hogy 
mikor lehet Szombathelyen 
nyelwizsgázni németből, mert a 
pszichológia szakot is el akarja 
végezni, és ez ahhoz követel
mény. 

Ahogy ismerem őt, sikerrel 
fogja venni ezeket az akadályo
kat is. 

Azért van, amiben ő is bizony
talan. Amikor felvetettem, hogy 
mi áll közelebb hozzá, a versírás 
vagy a próza, nem tudott vála
szolni. Abban maradtunk, hogy 
majd az idő eldönti. Most éppen 
a prózáé az elsőbbség, a versei
vel nem igazán elégedett. 

Egy biztos: aki elolvassa 
a verseit és az írásait, bepillan
tást nyerhet egy mai értelmes 
fiatal gondolatvilágába, megis
merheti véleményét a világ dol
gairól, a körülöttünk zajló ese
ményekről, s biztos lehet ab
ban, hogy ezek a gondolatok, 
vélemények kristálytiszták, 
őszinték és garantáltan nem 
manipuláltak. 

Szerkesztőségünk elhatározta, 
hogy lehetőséget ad Veronika új
ságírói szárnypróbálgatásainak, s 
amikor helyünk lesz hozzá, köz
readjuk egy-egy versét vagy pró
zai alkotását is. 

Elsőként A hegy című írását 
közöljük. Kérjük, fogadják őt 
szeretettel! 

Völgyi 
Fotó: V. 

Kiss Veronika /) £ jTJ> 
A hegy 

Nézem a hegyet és a nyár jut eszembe. A nyár és Olaszország. 
Magam előtt látom olasz barátaink harsány kacaját, amint a Vicenza 
környéki „dombok" kőzött barangolva minduntalan feltőrt belőlünk 
a csodálat. „Alto, alto, bello" - mondogattuk pár szavas olasz tudá
sunkkal adózva a nálunk oly ritka magasságoknak, „ó... poco, poco, 
collina, dolomitie piú alto" - hangzott a rendszerint heves taglejté
sekkel s élénk gesztusokkal kísért válasz, ami magyarra fordítva nagy
jából a következőt akarta jelenteni: Ugyan már! Dombok ezek, nem 
hegyek. Nézzétek csak meg a dolomitokat, azok aztán magasak! 

Nézem a hegyet. Hát, alig 280 méterével nem mondható éppen 
óriásnak, eltörpülne több ezer méteres társai mellett, óriás műlesikló-
versenyt sem rendezhetne, ahogyan az sem fogható rá, hogy nyáron 
is hósipka burkolja a csúcsait. 

És mégis. Nézem a hegyet és mindig lenyűgöz, mint a tehetséges 
színész, aki képes az örökös megújulásra: ma tündér, holnap maga a 
megtestesült gonoszság, ma ártatlan gyermek, holnap görnyedt hátú, 
sokat szenvedett öregember. Igen, a Sdghegy is művész, az átváltozás 
briliáns mestere. Nyűgös, álmos lurkóként ébred a hajnali szürkület
ben, egymás után oltva ki fényeit. Máskor gondos gazda, aki szelíd 
szeretettel ápolja fáit, virágait, s óvja a belé vetett magokat. Napon
ként változtatja arcát, és mégsem titulálja senki ócska, szánalmas 
ripacsnak. Nem pózol, nem bűvészkedik: minden szerepben tökéletes. 
Az újjászületés boldog örömét éppoly lelkesen adja elő rügyfakasztó 
tavasz idején, mint Őszi lombhulláskor az elmúlás gyászindulóját. 

Legjobban azonban a téli naplementéket szeretem, amikor a der
medt csúcsok mögött hideg, vörös izzással bukik le a nap, s ahogy a 
tél rideg sötétsége lenne úrrá a tájon, úgy gyúlnak ki az öreg hegy 
fényei. Mintha azt mondaná: aludj jól, Celldömölk, én majd Őrzöm 
álmod! 
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A vidéknek kell kezébe vennie az ország kormányzását 

Torgyán József választási nagygyűlése 
Soha akkora tömeg nem volt még a Keme

nesaljái Művelődési Központban, mint február 
24-én, amikor Torgyán József, az FKgP elnöke 
tartott nagygyűlést a celldömölkieknek. Tömve 
volt a színházterem, a folyosó és a ruhatár előtti 
előcsarnok is megtelt 

A „rettenetes körülmények" láttán Torgyán 
József a hallgatóság egy részét felhívta a szín
padra, hogy valamit enyhítsen a zsúfoltságon. 
A nagygyűlésen jelen voltak az FKgP megyei 
vezetői, és országgyűlési képviselőjelöltjei is, 
köztük Velekey József, akit a sárvár-celldö-
mölki körzetben állítanak egyéni jelöltnek. 

Szerencsétlen hazánk végveszélybe került -
ezzel a mondattal kezdte beszédét Torgyán dr., 
majd hosszasan bizonygatta ezen állítását. Vé
leménye szerint olyan mértékben tönkretette az 
országot a jelenlegi hatalom, hogy a pusztítás 
mértéke szándékosságra utal. Elképesztő rablás 
és tolvaljlás van ebben az országban. Szándé
kosan idéznek elő a gyáraknál és üzemeknél 
csődhelyzeteket azért, hogy azokat minél ol
csóbban játszhassak át A termőföld privatizá
lásánál arcátlan licitek és maffiózó földtulajdon
vásárlások vannak. Ez nem más, mint a haza 
elárulása, ami, ha így folytatódik, bérrabszolga
ság lesz a vége. A választások után gyökeres 
változtatásokat kell végrehajtani — mondta a 
szónok. 

A munkanélküliek számát 800 ezer-1 milli
óra becsüli, ami a közvetlen hozzátartozókat 
számolva mintegy 3 millió ember létbizonyta
lanságát jelenti. Miért élünk így - kérdezte. 
Mert kishitűek vagyunk, mert idegenek után 
kullogunk, mert hagyjuk magunkat becsapni. 
Nem a magyar nép a tehetségtelen, hanem an
nak vezetése, ezért attól meg kell szabadulni -
mondta. 

Beszélt a jelenlegi politikai erőkről is. A tor-
gyáni retorika megfogalmazása szerint sok a 
„görögdinnye politikus", akin kívülről egy kis zöld 
máz van, belül pedig vörös; de nekik hamar eljön 
a Szent Lőrinc napja. Ez a nap május 8-a lesz... 

Az Alkotmánybíróságról úgy vélekedett, 

hogy az óriási szereptévesztésben tetszeleg. Azt 
hiszik, hogy ők egy szuper parlament mert ki
lencen talárba öltöznek. A magyar néphatalom 
csúcsán a parlamentnek kellene állnia. A fölött 
is ott kellene állnia a magyar népnek. A nép
szuverenitást viszont megfojtották, mert az Al
kotmányból törölték az országgyűlési és önkor
mányzati képviselők visszahívhatóságát - hal
lottuk. 

A pártokról szólva úgy vélekedett, hogy az 
MDF négyéves működésével önmagát írta le. 
Antall József halála után pedig „róka fogta 
csuka" helyzetet teremtett magának. Akkora 
a káosz, hogy nem érdemes vele foglalkozni. 
Az SZDSZ-t és a Fidesz-t ugyanoda kell ten
ni, ahova az MDF-et. A Fidesz nemhogy 28 
százalékot 28 szavazatot nem fog kapni -
mondta. 

A baloldali liberális blokkról az a vélemé
nye, hogy négyen nem érnek egy fél Tor-
gyánt. A KDNP pedig ugyanúgy hibás az or
szágban folyó rablásért és tolvajlásért, mint 
az MDF, mert a koalíció égisze alatt történik 
mindez. 

Elmondta azt is, hogy az FKgP országgyűlési 
mandátumához jutó képviselőivel szerződést 
köt és aki ezt nem teljesíti, az köteles a pártnak 
10 millió forint kártérítést fizetni. 

Mit ígért Torgyán József arra az esetre, ha ők 
győznek? 

Az első napon felfüggesztik a rablóprivatizá
ciót; új Alkotmányt hoznak létre; népszavazást 
írnak ki arról, milyen társadalmat akarunk; biz
tosítják a fiatalok első munkahelyhez és első 
lakáshoz jutás jogát; felszámolják a lakásnélkü¬
liséget; leszorítják az adókat és a közterheket; 
fejlesztik a vidéki infrastruktúrát; különleges 
övezetet hoznak létre; megvizsgálják a milliár
dos vagyonokat; a hivatali hatalommal szerzett 
vagyonokat visszaveszik; a külföldi földtulaj
don-vásárlásokat semmissé nyilvánítják; mező
gazdasági csúcsminisztériumot hoznak létre; 
megvizsgálják, hogy az örökölt 22 milliárdos 
külföldi adósság valóban minket terhel-e, vagy 
azokat akik megszállóként belekényszerítenek 
bennünket; hangsúlyozzák, hogy a kisember 
szent és sérthetetlen; megvédik a tandíjmentes 
oktatást; olyan mezőgazdasági bankrendszert 
alakítanak ki, amelyek alacsony kamatú, 
hosszú lejáratú hitelek mellett biztosítják a ter
mék eladhatóságát kifizetődő áron; visszaállít
ják a szent istváni eszméket és Magyarországot 
Magyarországgá teszik. 

A szónok a következőkkel fejezte be beszé
dét „Miért lenne tragédia az, ha ezer év után 
négy évre most a vidék veimé kezébe az ország 
kormányzását? Ha mi, vidékiek fogunk szövet
kezni, olyat fogunk produkálni, amit csak a leg
termékenyebb föld képes..." 

A két és fél órás nagygyűlésről képtelenség 
lenne mindent közölni. A hallottakat vagy le
írtakat természetesen mindenki hite és meg
győződése szerint értékeli. A hallgató amel
lett, hogy megismerte az FKgP véleményét és 
elképzeléseit, meggyőződhetett Torgyán dr. 
médiákból ismert kiváló szónoki képességei
ről is. Torgyán József és kísérete pedig a cell
dömölki publikum kulturált magatartásáról, 
amit a gyűlés végén Standi MiklŐs, az FKgP 
Vas megyei elnöke külön kiemelt és megkö
szönt. 

Völgyi L. 
Fotó: V. 

^ Zeneiskolák 
minősítő versenye 

A győri Ifjú Muzsikusok Fesztiválján az Ádám Jenő Zeneis
kolából a következő tanulók vettek részt: 

Bertha Veronika hegedű - bronz 
Tanára: Deák György 
Bödi Annamária cselló - arany és nívódíj ü. fokozat 
Tanára: Orosz Sándor 
Gregorich Zsófia cselló - ezüst 
Tanára: Orosz Sándor 
Kováts Nóra fuvola - ezüst 
Tanára: Pulay Teréz 
Az eddig felsorolt növendékeket Bejczi Károlyné kísérte zon

gorán. 
Mogyorósi Júlia zongora - ezüst 
Tanára: dr. Tóth Lajosné 
Portschy Szabolcs zongora - ezüst 
Tanára: dr. Tóth Lajosné 

Boszorkányok: hess! 

Véget ért a farsang 

Már a negyvennapos böjt idejét éljük, de képünk még a farsang mókás 
hangulatát idézi. A boszorkányok, szellemek, hókuszpókok és farsangi her
cegek uralma véget ért. 
Felvételünk a Berzsenyi iskolában készült. völgyi 
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Nem emlékezett rá, hogy mikor esett bele. 
Körben áthatolhatatlan fal volt, hiába kereste 
a kiutat, nem találta. Nem volt éhes, ideges 
annál inkább. Bármerre ment, mindenhol ho
mokot látott, igazi, porló, aranyló homokot. 
Bokáig, de néhol térdig süppedt belé. Aztán 
itt volt a FAL. Mindig úgy látta, hogy ki tud 
lépni rajta, aztán mégis egy átlátszó, ellenálló 
közegbe ütközött. Telt az idő, és észrevette, 
hogy emelkedik a homok. Nem tudta mire vélni 
a dolgot, de idegesebb is volt már annál, hogy 
megoldási találhasson. Most már éhes volt és 
szomjas. Nem tett mást, csak ment, ment, ment, 
ment. Nem tudott már káromkodni sem, mert 
nem tudta, kit káromoljon. Szerette volna a 

falba verni a fejét, de most nem találta a falat. 
A homokba verte a homlokát, de az csak simo
gatta és csendesen szétporlott az érintésre. 
Fény jött valahonnan, de nem tudta, honnan, 

HOMOK 
Tovább bolyongott. Úgy látta, hogy már min
den sárga, minden, mi nem létezik, az tükrö
ződik a homokban, vágyai itt öltöttek testet, 
megjelentek az izzó homokban, majd szétpor-
lottak a következő fodor jöttére. 

Homok. Emelkedik. Belezuhant, majd el
aludt. Homokszínű álmokat látott, homokma
gyarázattal, s ébredéskor amit először meglá

tott, az a homok volt, s érdekes módon ez most 
megnyugtatta. Miközben aludt, közelebb jött, 
összeszűkült, meghajolt a FAL. Észrevette, 
hogy oszlopban hull a homok, és tunya amő-
baként emészti, öleli, tölti ki a fal között a 
teret. Közelebb ment, de a vakító aranyoszlop 
meghátrálásra késztette. Újra elindult, most 
már egész közel volt a FAL. Hirtelen elállt a 
homok zuhogása. Tágra nyitotta a szemét, fel
sóhajtott a megkönnyebbüléstől, mielőtt a 
fejére szakadt volna az összes alatta lévő ho
mok. 

- Az IDŐ lejárt - mondta egy dörgő hang, 
és megfordította a homokórát! 

ML 

Merlegén a városi 
rendőrkapitányság munkája 
A Celldömölk Városi Rendőrkapitányság megvonta tavalyi munkájá

nak mérlegét. Erről beszélgettünk Molnár Lajos rendőrkapitánnyal. 
- Hogyan tudná összefoglalni általánosságban az 1993. évet? 
- A fő célunk volt a korábbi eredményesség javítása, az elvárásoknak 

megfelelő, köznyugalmat megteremtő állomány kialakítása, mely képes 
a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére. Minden dicsekvés nélkül 
mondhatom, hogy ezeket a célokat sikerült végrehajtani. Büszkék va
gyunk arra, hogy területünkön a bűnözés csökkent, az eredményesség 
növekedett (az ismereüenes felderítési és nyomozati is). 1993-ban terüle
tünkön 371 bűncselekmény történt, ez 39,2 százalékkal kevesebb, mint 
1992-ben. 391 befejezett nyomozásról számolhatok be. A bűncselekmé
nyek számának nagymértékű csökkenése ellenére a gyanúsítottak száma 
250 volt, úgy, mint tavaly. 

- Hogyan lehetséges ez? 
- Ez azt jelenti, hogy bonyolultabbak voltak az ügyek. Jellemző az 

előre megfontolt szándék, illetve a többes elkövetés, ami azt jelenti, hogy 
előre kiosztják kinek mi a feladata. 

- Szerkezetileg hogyan oszlottak meg a bűncselekmények? 
- A bűnözés szerkezetében lényeges átrendeződés nem történt. Domi

nál a vagyon elleni bűncselekmény, bár a bevezetett rendőri intézkedések 
hatására nagymérvű csökkenés tapasztalható. 456-ról 241-re csökkent, ez 
47,2 százalék. Rövid időn belül sikerült felderíteni az elkövetőket, sok 
esetben mindössze néhány óra, néhány nap alatt. Ennek pedig komoly 
visszafogó hatása van. 

- A korábbi években mindig emelkedést mutatott a szándékos testi 
sértések száma. Hogyan alakult ez tavaly? 

- A szándékos testi sértések száma nem emelkedett, sőt 25 százalékkal 
csökkent 1992-höz képest. Ebben az is közrejátszott, hogy valamennyi 
bűnügyben felderítettük az elkövetőt. A közrend elleni bűncselekmények 
száma 38-ról 25-re csökkent, a garázdaságok száma viszont 6-ról 10-re 
emelkedett. Az ilyen elkövetőkkel szemben a még határozottabb fellépést 
tűztük ki célul. 

Az Uj Kemenesalja 
hirdetési tarifái 

- egész oldal 10 000 forint + 25% ÁFA 
- fél oldal 6 000 forint + 25% ÁFA 
- negyed oldal 4 000 forint + 25% ÁFA 
- nyolcad oldal 2 500 forint + 25% ÁFA 
- apróhirdetés 200 forint + 25% ÁFA 

Hirdessen a kéthetente megjelenő 
Új Kemenesaljában! 

Minden celldömölki család olyassá. 

- Miiyen volt az elkövetők személyi Összetétele? 
- Egyharmad részük már büntetett előéletű, illetve visszaeső volt, tehát 

valamely módon már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel. 
- Milyen volt a korosztályos megoszlás? 
- A zömük felnőttkorú, különösen 30 év körüli volt, de akadtak fiatal

korú elkövetők is. 
- Hogyan alakult a felderítési mutató? 
- Az ismeretlenek aránya 1992-ben 49,9 százalék volt, 1993-ban 56,9 

százalék. A nyomozati eredményességi mutató 1992-ben 57,9, míg 1993-
ban 67,8 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy a megyében a kapitányságok 
közül az első helyen végeztünk. Országos szinten a 168 kapitányság közül 
az ismeretlenes mutató a 24., a nyomozati a 29. helyet jelenti számunkra. 
Ha csak pár tizeddel is eredményesebbek vagyunk, akkor az első 20 közé 
kerülünk. 

- Ez akár az 1994-es célkitűzésük is lehetne? 
- Természetesen próbáljuk az akciókat fokozni, megsokszorozzuk az 

erőinket, ebbe bevonjuk a vámosokat, az APEH-et, a Kereskedelmi Fel
ügyelőséget, a tűzoltóságot. Segítségül hívjuk a polgárőröket, együttmű
ködési szerződést kötöttünk a vadásztársaságokkal és bevonjuk illetéke
seiket Nagyon komoly segítséget jelentett a Kemenesalja Közbiztonsá
gáért Alapítvány, hiszen olyan technikai eszközfejlesztést tett lehetővé, 
melynek eredményeként minden nyomozónkat korszerű rádióval tudtuk 
felszerelni. Értékes segítségükre remélhetőleg a jövőben is számíthatunk. 
A megtartott kapitánysági osztály- és parancsnoki értekezletek során meg
állapítottuk, hogy a megyén belüli, illetve a határainkon lévő kapitánysá
gokkal kapcsolatunk jó és eredményes, összhangban dolgozunk, ügyfel
dolgozásunk gördülékenyebb, pontosabb. Ezért a szakmai vezetés és a 
sárvári ügyészség, bíróság vezetője munkánkat jónak értékelte, és 1994-re 
is ilyen jó munkát kívánt, illetve vár el. Ennek minden erőnkkel igyek
szünk megfelelni. Tovább erősítjük az állampolgárok közreműködésével 
a közrendet, a közbiztonságot, hisz az emberek így érzik jól magukat 
lakókörnyezetükben. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem 
a lakosságtól számos alkalommal kapott értékes segítséget Nélkülük nem 
tudtunk volna ilyen eredményesen dolgozni, és remélem, hogy a jövőben 
is számíthatunk erre a segítségre. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
RL 

NEKRO 
Kegyeleti és Szolgáltató Kft 
CELLDÖMÖLK, 
Kossuth u. 13. Tel.: 57 
Szombathely, Petőfi S. u. 13. Tel.: 312-644 

Koporsók, szemfedelek, halottszállítás, hamvasztás, ügyintézés, 
anyakönyveztetek, fizetéskedvezmény, koszorúkötészet kiszállí
tással. TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS: sírásás, ravatalozás, 
eltemetés. 

CÉLUNK: OLCSÓBBAN, SZEBBEN, KEGYELETTEL! 
Nyitva: egész évben 0-24 óráig, ünnepnapokon is. 
LERAKATAINK: Jánosháza, Sümegi u. 84., Ostffyasszonyfa, 
Kossuth u. 9., Hegyfalu, Ady E. u. 4., Nyárád, Petőfi u. 54., 
Pápoc, Vásár u. 11. 



ÚJ K E M E N E S A L J A 8 

4> SPORT <0> eredmények - események ^ SPORT 4> í 
A „fehér pénzekről" 

Mennyiért lehet labdarúgót igazolni? 
Nem ígérhetjük, hogy feketén-fehéren tu

dunk a címben feltett kérdésre válaszolni, hi
szen az átigazolási „fekete pénzek" mindig ki-
mutathatatlanok. 

A CVMSE vezetésének tájékoztatása alapján 
mellékelten közöljük a Magyar Labdarúgó Szö
vetség amatőr labdarúgókra vonatkozó hivata
los átigazolási díjtáblázatát. Sokan a tények is
merete nélkül beszélnek e kérdésről, és elterjedt 
az a hír, hogy az egyesület kiárusítja a játéko
sait. Tény, hogy szükségük lenne a pénzre, de 
nem ajánlgatják focistáikat. 

Magyarországon ma a játékosok áruként cse
rélnek gazdát piaci viszonyok között. Az MLSZ 
1992-ben döntött úgy, hogy az amatőr labdarú
gókat is pénzért adhatják-vehetik a klubok. 
Egyeden egyesület sem hagyhatja ezt figyelmen 
kívül. A nehéz gazdasági feltételek között mű
ködő csapatok kénytelenek fizetni, ha jó játé
kosra van szükségük, de ők is megkérik az árát 
távozni kívánó focistáiknak. A táblázat a kérhe
tő maximumot tartalmazza, ettől lehet kevesebb 
a díj. Ha egy játékos el akar menni, akkor nem 
lehet megakadályozni, amennyiben a fogadó 
csapat hajlandó kifizetni a vételárat. Ha a vevő 
és az eladó egyesület nem tudnak megegyezni, 
azonos megyei hatáskörbe tartozó egyesületek 
vitájában az adott szövetség, különböző megyék 

hatáskörébe tartozó klubok esetében a Magyar 
Amatőr Liga, NB-s és annál alacsonyabb osztá
lyú bajnokságban játszó csapatok között az 
MLSZ dönt. A határozat az egyesületekre köte
lező, ellene jogorvoslatra nincs lehetőség. 

Jól megvilágíthatja a gyakorlatot Pécz Károly 
esete. A játékos Répcelakra akart menni az NB 
LTJ-ba játszani, és aláírta az átigazolólapot. A 
Linde SE vezetői 80 ezer forintra taksálták a 
labdarúgót. A táblázat szerint viszont a maxi
mális ára 100 ezer forint A CVMSE nem fo
gadta el a répcelakiak ajánlatát, és a Vas Megyei 
Labdarúgó Szövetséghez fordult. A döntéstől 

függetlenül fennáll az a furcsa helyzet, hogy ha 
a játékos aláír és a fogadó SE felajánl egy 
összeget, akkor az „eladó" köteles a sportolót 
elengedni, aki elvileg már másnap szerepelhet 
új egyesületében. Az átigazolás megakadályo
zása büntetéseket von maga után, egyúttal fe
gyelmi vétség is. A celli egyesület Pécz Károlyt 
illetően az MLSZ útmutatása szerint járt el, de 
a szabályok adta lehetőségeivel szintén élni kí
ván. 

A CVMSE néhány városkörnyéki sport
egyesülettel jó kapcsolatok kiépítésére törek
szik úgy is, hogy pénz nélkül ad kölcsönbe az 
ifiből, illetve a felnőtt csapatból kiöregedett 
játékosokat. Cserébe azt kérik, hogy a fiatal, 
játéklehetőséget kapott tehetségek majdani 
visszaigazolása se kerüljön pénzbe. 

N . T . 

Amatőr labdarúgók 
átigazolási díjának táblázata 1992-ben 

Szül. év 
1981 
1979-80 
1977-78 
1976 
1975 
1971-74 
1968-70 
1963-67 
1962 

Életkor Körzeti Megyei JJ. o. Megyei I . o. N B ni. NB JJ. N B I . 

12 éves 5 000 5000 10 000 10 000 15 000 20 000 
13-14 10 000 10 000 20 000 20 000 30 000 50 000 
15-16 20 000 20 000 30 000 30 000 50 000 100 000 

17 25 000 25 000 50 000 50 000 100 000 200 000 
18 30 000 30 000 100 000 100 000 200 000 300 000 

19-22 30 000 30 000 100 000 100 000 300 000 500 000 
23-25 50 000 50 000 100 000 100 000 400 000 700 000 
26-30 30 000 30 000 80 000 80 000 300 000 500 000 

30 felett 30 000 30 000 50 000 50 000 200 000 300 000 

3 A CVMSE-Cellkolor 
férfi kézilabdacsapatának 

tavaszi sorolása 
I . forduló: 1994. március 26. 17 óra 
FADD-Cellkolor 
I I . forduló: 1994. április 2. 17 óra 
Cellkolor-Csurgó 
in. forduló: 1994. április 9. 16 óra 
Segesd-Cellkolor 
IV. forduló: 1994. április 16. 17 óra 
Cellkolor-Zalaszentgrót 
V. forduló: 1994. április 24. 11 óra 
Letenye -̂Cellkolor 
VI. forduló: 1994. április 30. 14 óra 
PEAC-Cellkolor 
Vn. forduló: 1994. május 7. 17 óra 
Cellkolor-Szentgotthárd 
VHI. forduló: 1994. május 14. 14 óra 
Hargita-Cellkolor 
XI. forduló: 1994. május 21. 17 óra 
Cellkolor-Mecseknádasd 
X. forduló: 1994. május 23. 11 óra 
B al atonboglár-Cellkolor 
XI. forduló: 1994. május 28. 17 óra 
Cellkolor-TK Szombathely 
XH. forduló: 1994. június 4. 17 óra 
S zigetvár-Cellkolor 
XHI. forduló: 1994. június 11. 17 óra 
Cellkolor-S imontorny a 

U ^ A CVMSE 
labdarúgócsapatának 

tavaszi sorsolása 
17. forduló: március 20. 15.00 óra 
CVMSE-Uraiújfalu 
18. forduló: március 27. 15.00 óra 
Büki KSK-CVMSE 
19. forduló: április 3. 15.30 óra 
CVMSE-Marker SC 
20. forduló: április 10. 15.30 óra 
Gérce-CVMSE 
21. forduló: április 17. 16.00 óra 
CVMSE-Trika KSE 
22. forduló: április 24. 16.00 óra 
Vasvár-CVMSE 
23. forduló: május 1. 16.30 óra 
Nárai-CVMSE 
24. forduló: május 8. 16.30 óra 
CVMSE-S. Kinizsi 
25. forduló: május 15. 16.30 óra 
Nagyrákos-CVMSE 
26. forduló: május 21 17.00 óra 
CVMSE-Rábatótfalu 
27. forduló: május 29. 17.00 óra 
Kószeg-CVMSE 
28. forduló: június 5. 17.00 óra 
CVMSE-Pecöl 
29. forduló: június 12. 17.00 óra 
Spartacus-Styl-CVMSE 
30. forduló: június 19. 17.00 óra 
C VMSE-Kemenesalj a 

Egy mondatban 
• Kőszegi József kapust kölcsönbe kérte 

az izsákfai együttes, hogy védéseivel a me
gyei másodosztályba segítse őket. 

• Geicsnek Lászlót végleg kiadta a 
CVMSE egy Szombathely melleti megyei 
másodosztályú csapatnak. 

• Március l-jétől a győri kórház lakója 
Sárközi Zsolt labdarúgó, akinek a térdét kell 
megoperálni. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

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

Celldömölk, Szentháromság tér 1. 
Megjelent a BBT Sajtóügynökség 

(Jel.: 94/317-677) 
kiadásában. 

S zövegszerkesztés: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

Szignatúra Kft, Szombathely. 
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. 
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