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A fatimai vándorszobor Celldömölkön 
W 2 

Hívek sokasága várta és fo
gadta augusztus 24-én délután 
Celldömölkön a Szűzanya fati
mai vándorszobrát. Az egyház
megyében elsőként a celli kegy
templomban celebrált szentmisét 
dr. Konkoly István megyéspüs
pök a világot járó fatimai szobor 
jelenlétében. Másnap reggelig az 
egymást követő szertartásokon 
sok száz hívő imádkozott a Ma
gyarok Nagyasszonyához Cell
dömölkön. 

Fotó: Tóth Imre 

Köcsk 4$S 

Támogatás 
a tanulóknak 

Köcsk önkormányzata úgy döntött, hogy 
az 1994/95-ös tanévre támogatásban részesíti 
a település valamennyi, nevelési intézménybe 
járó fiatal lakóját. Tanszer-, illetve beiskolá
zási segély címén fejenként az óvodáskorú-
aknák 3000, az általános iskolásoknak 5000, 
a középiskolásoknak 7000, a felsőoktatási in
tézmények hallgatóinak pedig 8000 forint 
egyszeri támogatást biztosítottak. Az óvodá
tól az egyetemig terjedő kezdeményezés pél
daértékű, hiszen nagyon ritkán kezelik egy 
rendszerben a teljes oktatási spektrumot, és 
különösen üdítő kivételként a rendelkezés a 
leendő értelmiségieket is érinti. Az anyagi se
gítségen túl elsősorban az odafigyelés, az er
kölcsi támogatás szándéka dicsérhető. A falu 
vezetése ügyelt arra, hogy a fentiek mellett 
az egyházashetyei óvodába és általános isko
lába járók részére az egész évi autóbuszkölt
séget is átvállalja. -bor 

Jó kezekben a Renault 4*3 SZ. 

Felavatták az új autószervizt 
a Molnár fivérek 

A Molnár fivérek, a 45 millió forintért 
megépített új autószerviz tulajdonosai Cell
dömölk legjelentősebb vállalkozóinak sorába 
léptek. Ezt Varga László Csaba, a Keme
nesalja Ipartestület elnöke mondta az elmúlt 
pénteken megtartott szervizavató ünnepségen, 
ahol az Önkormányzat és az iparostársak nevé
ben köszöntötte a Molnár famíliát. Dezső és 
Sándor a minden tekintetben családi alapok
ra épülő vállalkozás eddigi legnagyobb beru
házását hajtották végre, mint elhangzott, húsz 
évig tartó kisiparos tevékenységgel a hátuk 
mögött. Közismert a városban, hogy motor
kerékpárok javításával kezdték egy garázs
ban, s két évtized után jutottak el életük leg
nagyobbnak mondott állomásához. 

Külön elismerésre méltó, hogy a Portschy 
Tamás tervei alapján, a Magyar Hitel Bank 
finanszírozásával épült 900 négyzetméteres 
szerviz a család generálkivitelezésében ké
szüli el. Sokat segítettek az iparostársak, az 

önkormányzat pedig kedvezményes áron ad
ta a telket a Tó utcában. 

Az avatóünnepséggel egy időben nyílt meg 
a szervizben kialakított Renault-képviselet is. 
Mint Vincze Márton, a Renault Hungária te
rületi menedzsere hangsúlyozta, megismerve a 
Molnár fivéreket, biztos abban, hogy a világ
szerte ismert márka jó kezekben lesz náluk 
Celldömölkön, ahol hamarosan megkezdik a 
Renault szinte valamennyi típusának értékesí
tését és szervizelését. Emellett természetesen 
továbbra is mindenfajta személygépkocsit javí
tanak, s várhatóan ősszel megkezdik a zárt 
technológiás vizsgáztatást is. 

Megható színfoltja volt az avatóünnepség-
nek, amikor Molnár Sándor lépett a mikro
fonhoz. Sokaknak könnyeket csalt a szemé
be, amint - fivére nevében is - köszönetet 
mondott a szüleiknek azért, hogy mindig 
megértő támogatással fogadták a fiuk terveit. 

L. 

Tündérvölgyi baráti társaság 
Az idősebbeket felváltották a fia
talok és a közelmúltban újjáala
kult a Tündérvölgyi baráti társa
ság. Elnöknek dr. Miklós Egont 
választották. A kis csoport elfo
gadta a működési szabályzatot, 
majd tervet készítettek a majdani 
zászlójukra és bélyegzőjükre. A 
társasélet mai formáinak megfe

lelően meghitt kapcsolatokra tö
rekednek a Sághegy gazdáival, 
elképzeléseik szerint ápolják és 
átörökítik a hagyományokat, 
ahogy azt az elődeiktől megta
nulták. Az önszerveződésből fa
kadó értékeket szeretnék minél 
előbb felmutatni a közvélemény 
előtt is. D. J. 

Epül a tisztítómű Jánosházán 
Megkezdték a szennyvíztisztító építését Jánosházán. A jelenlegi a 
hatvanas években készült, minden szempontból korszerűtlen, meg
érett a selejtezésre. Az új amerikai rendszerű, biológiai, kémiai és 
mechanikai tisztítást egyaránt végez majd. A beruházás 42 millió 
forintba kerül, amelynek hatvan százalékát állami céltámogatásként 
megkapja az önkormányzat. A kivitelező egy szolnoki cég, amely azt 
ígéri, hogy jövő januárban már megkezdődhet a próbaüzem. A mű 
naponta 600 köbméter szennyvíz tisztítására képes, de a kapacitás 
növelhető is. B. 
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A 2-es posta már 
a „Hiltonban", 

hamarosan költözik 
az l-es is 

Megújult a celldömölki 2. számú pos
tahivatal, mégpedig meglehetősen látvá
nyos módon, hiszen az új hivatal a vasúti 
„Hilton" épületében került kialakításra. 
Régi gondot szüntetett meg ezzel a Ma
gyar Posta, és előre örülhetünk annak is, 
hogy az 1. számú hivatal a megújulás fo
lyamatában rövidesen követni fogja ki
sebbik testvérét. 

-r-
Fotó: R. 

Tanév eleji számvetés 
s 

Uj iskolával gazdagodott a város 
Változó világunkban a kevés 

„állandóság" közé tartozik, hogy 
szeptember elsején becsengetnek, s 
megkezdődik az új tanév. 

Az elmúlt évek törvénykezése 
majdnem minden területen szabad 
kezet adott az iskoláknak, s igye
kezett teret adni a civil társadalom 
befolyásának is. Megalakultak az 
iskolaszékek, nagyrészt elkészül
tek a működést meghatározó új 
szabályzatok, hosszú távra szóló 
nevelési-oktatási programokon 
dolgoznak. Változatlanul behatá
roltak azonban a pénzügyi lehető
ségek, az oktatás finanszírozásá
nak feltételei. A celldömölki ön
kormányzat szűkre szabott lehető
ségei közepette is igyekszik jó gaz
da lenni. Erre példa a politechnikai 
műhely épületének felújítása, szin
te újjáépítése, amely a tanévkez
désre a tetőtér kivételével elkészül. 
Sikerrel pályázott a testület az al

sósági tornaterem építése ügyében 
is. Erre a célra a címzett és céltá
mogatási keretből közel 22 millió 
forintot sikerült elnyerni. 

Mindemellett az induló tanév
ben még továbbra is gond lesz a 
tornatermi ellátottság elégtelensé
ge miatt a testnevelési órák 
egy részének megtartása. Nem ju
tott pénz az idén sem a gimnázium 
épületének külső felújítására. 

Személyi feltételeink jók. A vá
ros valamennyi iskolájában bizto
sított a szakos ellátottság. Ez alól 
némileg a német nyelvoktatás ki
vétel, hiszen még előfordul, hogy 
csak középfokú nyelvvizsgával, s 
egyéb szakos pedagógus képesítés
sel rendelkező tanítja a német nyel
vet 

Új színfolttal gazdagodik a vá
ros alapfokú iskolahálózata a Szent 
Benedek Katolikus Általános Isko
la indulásával. Ez az iskola folya

matosan építkező lesz, az elsó tan
évre 22 elsős tanuló iratkozott be. 
A Berzsenyiben 40, az Eötvösben 
37, a Gáyerban 54 az első osztá
lyos tanulók száma. így a városban 
153 első osztályos kezdi meg a tan
évet, 8 tanulócsoportban tanulhat
nak. E körüli létszám és arány vár
ható a következő években is. Vál
tozatlanul nagy volt az érdeklődés 
a 6 osztályos és a hagyományos 
gimnáziumi beiskolázás iránt. 

A szakmunkásképzőbe 96 első 
osztályost vettek fel, míg a szak
középiskolába 38-at. További fel
vételi lehetőség kínálkozott volna 
még vasúti járműszerelő és gépla
katos szakmákban. 

A tanévelőkészítéshez tartozik a 
tankönyv- és taneszközellátás is. 
Ezek magas költségei a központi 
tankönyvtámogatási keret kiosztá
sa ellenére is erősen megterhelik a 
szülők pénztárcáját. A tankönyvek 

sokszínűsége tág teret ad a tanári 
szabadságnak, ugyanakkor szüksé
ges lenne az alaposabb szűrés a 
tankönyvvé nyilvánításnál. 

Az idei tanévkezdést, a tanév
nyitókat még meghittebbé, ünne
pélyesebbé teszi az a tény az Eöt
vös iskola és a Szakmunkásképző 
Intézet esetében, hogy e két intéz
ményben idős pedagógusok vehet
nek át arany- vagy gyémántdiplo
mát ötven-, illetve hatvanévi peda
gógus munkásságuk alkalmából. 
Horváth Lajos nyugalmazott 
igazgató. Szarka Gyula és Török 
Etelka tanítók részére gyémánt-, 
Uhlár Edit tanárnő részére arany
diplomát adományozott a Berzse
nyi Dániel Tanárképző Főiskola. 
Kovács Imre nyugalmazott gim
náziumi igazgató pedig Kősze
gen, a főiskola egykori elődjének 
székhelyén vehette át aranydiplo
máját. 

Szeretettel köszöntjük őket. Is
koláink, óvodáink pedagógusainak 
és valamennyi dolgozójának pedig 
eredményes, jó munkát kívánunk 
az elkövetkezendő tanévben. 

MG. 

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 
Celldömölk, »z«ntháfom»*< tér 6 . 

Műszaki osztályunkra olcsó árban érkeztek 
szórakoztató elektronikai termékek. 

A kínálatunkból: 
- music center (távirányítós) 
- music center (távirányító nélkül) 
- kétkazettás rádiós magnó 
- CD-lejátszós rádiós magnó 

13 500 forint 
12 000 forint 
6 500 forint 

14 900 forint 
- sztereó fejhallgató 1450 forinttól 2700 forintig 

Vásárlás hitelre is! 

NÉZZE ÁRAINKAT - VÁSÁROIJA ÁRUINKAT! 

K O R O N A ^ Ü Z L E T H A Z 
C E L L D Ö M Ö L K , S z é c h e n y i u . 1. 

Engedményes vásár szeptember l-jétől, amíg a készlet tart. 

14.- 23,90 
49,90 
49.90 
79,90 
33,90 

• Sertésmájkrém 
• Pille 100-as papírzsebk. 
• Bip öblítő (500 ml) 
• Bip mosogató (500 ml) 
• Kék-vörös szappan yíl,5í 
• Douwe Egberts kávék változatlan áron. 

Szeptember 9-én 10 órától a Vasi Húsipar termékeiből 
vásárt és kóstolót tartunk. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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Feszültséget gerjesztő ÉDÁSZ-intézkedések 

Tudósítás képviselő-testületi ülésről 
A celldömölki önkormányzat nyári szü

net utáni első ülésén, augusztus 24-én 
Németh György, az ÉDÁSZ Rt. szombat
helyi üzletigazgatóságának vezetője a kép
viselő-testület kérésére tájékoztatót adott 
Kemenesalja áramszolgáltatásának helyze
téről. 

„Fait accompli", azaz megmásíthatatlan té
nyeket felvázoló előadását azzal kezdte, hogy 
az áramszolgáltatási törvényben kifejtett 
költségmirumumon való működés következ
ménye a szervezeti változás. A város koráb
ban a pápai üzletigazgatósághoz tartozott és 
nemrégiben került Szombathely fennhatósá
ga alá. A sárvári kirendeltséggel való össze
vonás 20 millió forintos megtakarítást jelent 
a 70 százalékos bérjellegű kiadásokkal mű
ködő rt. számára. Az egységes tarifarendszer
ben az ország minden részében végrehajtott 
racionalizálási lépések a villamos energia 
árának mérsékeltebb emeléséhez járulhatnak 
hozzá. Az átalakítás következtében a többlet
tételek (pl. gépjárműfutás) csak 1 millió fo
rintot tesznek ki. Ebből 100 ezer forintot há
rítanak át a fogyasztóra, ami az új és ideigle
nes bekapcsolások révén 2-6 százalékos 
emelkedést eredményez. A fogyasztói szol
gálat kiszállási díjai azonban függetlenek a 

települések távolságától (jelenleg egységesen 
450 forint). 

Az rt. a szerelőlétszám központosításán túl 
meghagyta a fogyasztói szolgáltató irodát, s 
hetente egyszer műszaki tanácsadást is tarta
nak. A munkaidőn kívüli, ügyeleti rendszer 
Szombathelyen keresztül bonyolódik: 4 sze
mély (2 sárvári + 2 celli) áll készenlétben, 
akik munkaidő alatt is bármikor elérhetők. Az 
igazgató utalt arra, hogy az utóbbi időszakban 
körzeti fejlesztéseik 60 százalékát a sárvári
nál jóval kisebb celli környékre koncentrál
ták, s a korszerűbb technológia elősegítheti a 
gyorsabb hibaelhárítást. Bár minden nagyon 
rózsaszínűnek tűnt a beszámoló alapján, a je
lenlévő képviselők és a környékbeli polgár
mesterek tapasztalataik alapján aggályaikat 
fogalmazták meg az intézkedéscsomaggal 
kapcsolatban. Elhangzott, hogy bármilyen 
ésszerű az ilyen jellegű centralizáció, az évek 
során fokozatosan a szolgáltatás színvonalá
nak csökkenéséhez, leépüléséhez vezethet. 
Ennek megelőzése érdekében folyamatos 
konzultációban egyeztek meg az rt. és az ön
kormányzat részéről. 

Az ülésen megtárgyalt további ügyekről (pl. 
díszpolgári cím adományozása) következő szá
munkban számolunk be. Németh Tibor 

A celldömölki búcsú programja 
(szeptember 10-11.) 

Szombat 17.00 - a búcsúsok fogadása 
17.30 - keresztút 
18.30-rózsafüzér 
19.00 - szentmise, 

utána gyertyás körmenet 
21.00 - ifjúsági szentóra 
22.00 - szentóra papi és 

szerzetesi hivatásokért 
23.00 - szentóra bűnösök 

megtéréséért 
éjfél - szentmise 

Vasárnap 01-04-ig - rózsafüzér 
04.00 - keresztút 
05.00 - szentmise 
06.00 - szentmise 
07.00 - szentmise 

Vasárnap 08.30 - ifjúsági szentmise 
10.00 - búcsúi nagymise 
11.30 - szentmise 
14.30 - a búcsúsok búcsúztatása 

Városi események 
Celldömölkön: 

- Greznár család vidámparkja 
- disznősütés, sörsátor 
- kézműves- és kirakodóvásár 
- vasárnap 18.00 órakor operett gálaest, 
20.00 órától búcsúi bál - zenél: Betli Duó 

Alsóságon: 
- Kuczkár család vidámparkja 
- kirakodóvásár, sörsátor 

Édes álom 
Férfitársaság beszélget a strandon. Éppen 

politizálnak. A legutóbb médiapurparlé a té
ma, a régi és az új Híradó. A mellettük ját
szadozó kislány egyszer csak odaszól: - Apu! 
Az új Híradóban mindig jó híreket mondanak 
majd? - Jó is volna az! - hangzik a válasz. 

Eljátszom a gondolattal. Szemem előtt az 
új Híradó víziója. Csupa kellemes hír: meg
született a várva várt béke Boszniában..., vé
ge a kolerajárványnak Ruandában..., önként 
jelentkeztek a szegedi és a budapesti robban
tások tettesei..., csökken a kenyér és az ener

gia ára..., emelkedik hazánkban a termelés és 
az életszínvonal..., javul a közlekedési mo
rál..., építő jellegű viták folynak a parlament
ben..., az időjárás kellemes lesz... 

Álmodozásomból a kukoricaárus hangja 
zökkent vissza a valóságba. Felnézek. 1 cső 
40 forint. A mellettem heverő újságra pillan
tok: Kiújultak a harcok Boszniában. Halálos 
közlekedési baleset történt a nyolcas főútvo
nalon Duka térségében - hallom a szom
szédom rádiójából. 

Aztán felcsendül bennem az imént álmo
dott Híradó szignálja, a Csárdáskirálynőből 
jól ismert dallam: Alom, álom, édes álom... 

Völgyi L. 

0 MEGKÉRDEZTÜK | 
• V Á L A S Z O L T A K í 
Mikor lesz Jánosháza város? 
Válaszol: dr. Varga Iván polgármester 
Egy budapesti kft. képviselője keresett 

meg a közelmúltban és felajánlotta, hogy 
elkészítik a nagyközség várossá fejlesztésé
nek programját, A képviselő-testület azon
ban korainak ítélte a megkeresést, bár töb
ben úgy vélték, nincs már messze az idő, 
hogy az egykori mezőváros ismét visszasze
rezze régi rangját 

Maradjunk egyelőre a realitásoknál. A 
városi rangnak számos kritériuma van, ezek 
közül talán az infrastruktúra az, amit az 
utóbbi években sikerült folyamatosan fej
leszteni, de számos dologban még sok a pó
tolnivaló. Egy várostól elvárható, hogy a 
térség kulturális központja legyen. E tekin
tetben Jánosházán sok a kifogásolnivaló, 
elég, ha azt mondom, a művelődési ház mi
nimális feladatokat lát el. Elvárható a város
tól, hogy legyen legalább egy középiskolá
ja, de ma még ennek sincs meg a feltétele. 
Az ipar viszont tagadhatatlanul fejlődik a 
községben, úgy tűnik, a háromezer lakost, 
ezen belül a munkaképes korú réteget a 
most kialakuló iparszerkezet hosszú távon 
el tudja látni munkával, s így talán nem lesz 
gondja az embereknek a megélhetéssel 
sem. Hasonlóan dinamikusan fejlődik a ke
reskedelem is. Nemrég egy nagykereskedő 
is üzletet nyitott a településen. 

A vállalkozók száma is szépen gyarapo
dik, de még így sem gondolhatunk arra, 
hogy városi erényeket mutathatunk fel. A 
modell, amit a fejlesztések tekintetében 
megcéloztunk, amolyan burgenlandi kisvá
ros, de a legmerészebb álmainkban is leg
feljebb ü'z év múlva érhetünk el addig, hogy 
kezdeményezzük a várossá avatást. 

Jánosháza vonzáskörzetéhez 15-20 tele
pülés tartozik, ezek közül négy körjegyző
séget alkot a nagyközséggel. A távolabbi 
falvak lakói a munkahely, a piac, a vasúti 
és a közúti közlekedési csomópont, az 
egészségügy és talán még az iskolák révén 
tekinthetik Jánosházát valamiféle térségi 
központnak. 

Mára a nagyközség elnevezésnek sincs 
már különösebb rangja, nem is nagyon 
használjuk a hivatalos levelezésben ezt a 
megkülönböztetést. A rang akkor számítana 
valamit, ha plusz pénz járna vele. Enélkül 
nem sok értelmét látjuk külön hangsúlyozni, 
hogy Jánosháza nagyközség. 

B. L. 

Űj K Íja 
ké 
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Ügy szökött meg, hogy itt maradt 

Fogolytörténet a Városháza padlásáról 
„Fülest" kaptunk, hogy érkezik valaki Kapos

várról Celldömölkre, akit a második világhábo
rú idején a Polgármesteri Hivatal épületének 
padlásán tartottak fogva. A téma izgalmasnak 
ígérkezett, hisz még az idősebb kollégák is úgy 
nyilatkoztak a szerkesztőségi ülésen: nincs tu-
dumásuk arról, hogy itt foglyokat tartónak vol
na akkoriban. 

* 
A magas, szikár férfival a hivatal emeleti fo

lyosóján találkoztam. A kölcsönös bemutatko
zás után arra kért, hogy a neve maradjon inkog
nitóban. 

A padlásfeljáróval szemben levő padon tele
pedtünk le. Az arcát kémleltem, vajon milyen 
érzés lehet közel egy fél évszázad után viszont
látni azt a helyszínt, ahol fiatalemberként kínos 
időszakot kellett átélnie. Az arc nem árult el 
semmit, de szavai nyomán felsejlett az ötven 
évvel ezelőtti kép. 

T. Gy. a szombathelyi tüzérosztály második 
ütegében szolgált 1941-től tisztként. 1945-ben 
került Cellbe, a mai Polgármesteri Hivatal épü
letébe hadifogolyként. Szavai szerint az épület 
akkor a jánosházi hadifogoly tábor kórháza volt. 
Négy-öt hónapot töltött itt, majd október 19-én 
szökött meg. A dátum fontos, hisz a háborúnak 
május 9-én már vége volt 

- Az volt a betegszobánk - mutat a titkársági 
iroda ajtajára. - összesen tizenkilencen voltunk 
itt. Ebben a szobában tízen feküdtünk. Az épület 
sivár volt és kihalt, a szoba vakolata mállott. 
Vaságyak voltak benn, amin feküdtünk, meg 
rengeteg poloska. Az első éjszaka 156-ot ütöt
tem agyon a falon. Az épületben WC nem volt, 
az udvaron voltak a latrinák, oda kellett lejár
nunk. A latrinákban csecsemőholttestek is vol
tak. Mielőtt minket idehoztak, fogságba esett 

ukrán nőket tartottak itt. Akik a német fog
ságban teherbe estek, itt szülték meg a gyer
mekeiket. A csecsemőket - mivel azok csak 
németektől származhattak - nem tarthatták meg, 
így kerültek a latrinákba. 

- Az az épületrész akkor még nem volt -
mutat a garázsokra. - Ott a hátsó bejáratnál állt 
az őrség. Az udvar meg tele volt harangokkal. 
A mintegy harminc kisebb-nagyobb harangot 
Szerbiából és a horvátoktól hozták ide, hogy 
majd beolvasztják, aztán itt maradtak. 

- Visszatérve a saját sorsomra, azon a napon, 
tehát október 19-én, háromszor próbáltam meg
szökni. Először egy ősi trükkel, egy vödör víz
zel akartam kisétálni a templom felőli bejáraton. 

de az őrség elkapott. Másodszor - miután átvit
tek a kórházba - a röntgen hátsó bejáratán át 
próbáltam lelépni. Ez sem jött össze. Harmad
szorra a latrina tetején át akartam megszökni, 
de ismét lefigyeltek. 

- Az itteni orvosok nagyon rendesek voltak. 
Olyannyira, hogy azon a délutánon az egyik 
doktornő - a nevét sajnos nem tudom - felki
abált, hogy vigyázzunk, mert holnap elvisznek 
bennünket. A kiabálásra az Őrök az ablakhoz 
léptek, én meg gyorsan felmentem a padlásra. 
Az volt a tervem, hogy kihasalok a tetőre és ott 
fekszem, míg el nem vonulnak. 

T. Gy.-vel ekkor felmentünk az épület pad
lására. A nyugati oldalon egy tetőlécet keresett, 
amit akkor faragott meg, hogy kijuthasson a 
tetőre. Elvágni azonban nem tudta, mert életlen 
volt a bicskája. Más megoldást kellett keresnie-. 
A padlás dupla deszkázatú volt, a két réteg kö
zött a papok zabot rejtettek el. Ide bújt be. 

A sorakozónál már név szerint keresték, mert 
mint értelmiségit, írnokként dolgoztatták. Mi
után nem találták, átkutatták az épületet. Az 
őrök a padlásra is fölmentek, de Ő belefúrta 
magát a zabba. Hallotta, amint csőre töltik a 
fegyverüket... Nem találtak rá, de azt a pár per
cet szívesen kitörölné az életéből. 

Azon a napon mindenkit elvittek. Az őrök is 
elmentek. Csak ő maradt egyedül. Tulajdonkép
pen úgy szökött meg, hogy itt maradt. 

Az épületből csak este merészkedett ki. Szer
zett civil ruhát, de az állomásra nem mert ki
menni, mert felt a GPU-tól. Elgyalogolt Bobára, 
ott szállt vonatra. Egy hónapig zalai parókiákon 
bújtatgatták, s csak utána merészkedett hazaZa-
lacsányba. 

* 

Eddig szól T. Gy. ötven évvel ezelőtti, váro
sunkhoz kötődő története. Ha olvasóinknak 
vannak a leírtakhoz kötődő személyes élménye
ik, szívesen vesszük a leveleiket. 

Völgyi L. 

Anyakönyvi 
hírek 
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GAMMOND PÉTER: 
KLASSZIKUS ZENE; OPERA 

Valahogy a „komolynak" ne
vezett zenét mindig valami misz
tikus köd lengte be, az idegenség, 
az érthetetlenség köde. Távoli
nak tűnik, szigorú kötöttségei 
idegenek - főleg napjaink - lai
kus közönségétől. 

Gammond köteteiben igyek
szik ezt a ködöt eloszlatni, a ze
néről szóló ismereteket áttekint
hető rendszerbe helyezni. A mo
dern kézikönyvírás minden esz
közét felhasználja a kötetek elké
szítésekor, és így igen látványos, 
de alapos köteteket állított Össze. 
Rövid zeneszerzői, zenészi, elő
adóművészi életrajzok mellett 

Újdonságok a könyvtárban 
megtaláljuk a zeneművek rövid 
tartalmát, pontosabban cselek
ménysorának leírását is. Számos 
emlékezetes előadáson készült 
fényképfelvétel teszi még színe
sebbé az enciklopédiát. 

Azok számára, akik mégsem 
vállalkoznak arra a kalandra, 
hogy a klasszikus zenével is
merkedjenek meg, elmondjuk, 
hogy a kötet eredetijének k i 
adója, a Salamander Kiadó el
készítette a könnyűzene képes 
enciklopédiáját is. Magyar vál
tozatának megjelenéséről szól
ni fogunk. 

GASZTRONÓMIAI LEXIKON 
Ha érdekli milyen a Kossuth 

módra készült rostélyos, hogy 
milyen a portói borospohár, mi
lyen ital az Amaro Felsina Ra-
mazotti, avagy mit kell tudni a 
spanyol konyháról, bátran la
pozza fel a Gasztronómiai lexi
kont. A fentieket és még szá
mos témába vágó kifejezés ma
gyarázatát biztosan megtalálja 
benne. Ugyanígy még közel 
3000 ételreceptet is. Persze, a 
gasztronómia jeles továbbfej
lesztőiről (Gundell Károly, Tú
rós Emil, Csáky Sándor stb.) és 

ínyencekről (pl. Krúdy Gyula) is 
értesülhetünk. 

K i gondolná, hogy létezik 
kecskeméti barackpuding, hogy 
1975 óta működik a Nemzetközi 
Mixer Szövetség, és hogy a vörös 
áfonyából készült Finn gyü
mölcslikőrt Karpinak hívják. So
rolhatnánk oldalszámra a kötet 
furcsaságait. Helyette álljon itt a 
lexikon VASI KANÁSZPECSE
NYE címszava: a sertéscomb sze
letet hagymával, sóval, borssal, 
pirospaprikával fűszerezve natúr 
megsütik, lecsós csirkemájjal és 
hasábburgonyával tálalják. 

További jó olvasást és búvár
kodást a kötetben! 

Györe Géza 

Kemenesalja országgyűlési képviselői 

Békássy Imre (1800-1868) 
Pár hónapja zajlottak le a négyéven* 

kénti parlamenti választások. Az újabb 
ciklus kezdetén sorozatunkban átte
kintést adunk Kemenesalja ország
gyűlési képviselőiről az 1848-as forra
dalom és szabadságharcig visszamenő
leg. Részletesebb elemzések és gyors
fényképek váltják majd egymást a je
lentőségtől, Illetve a rendelkezésre álló 
forrásanyagtól függően, de remélhető
en felvázolva környékünk honatyáinak 
történelmi tablóját. 

Az 1848. évi törvények V. törvénycikké
nek 5.§-a alapján Vas megye - Kőszeg sza
bad királyi várost is beleértve - tíz képviselőt 
juttathatott a forradalmi országgyűlésbe. Vá
lasztójoga volt minden 20 éven felüli, tör
vényesen bevett valláshoz tartozó férfinak, 
ha önálló jövedelmű, büntetlen előéletű honi 
lakosként tartották nyilván. Vas megyében, 
az ország polgárosultabb vidékén 10 százalék 
volt a választók aránya az országos 7 száza
lékhoz képest. Megjegyzendő, hogy a dualiz
mus fél évszázada alatt a választójogosultak 
aránya sohasem érte el ezt a szintet. A kiscellt 
választókerület az 1848. június 23-ai első 
magyar népképviseleti választás alapján egy
hangúlag gróf Batthyány Lajos miniszterel
nököt delegálta a nemzet házába. Mivel csak 
egy jelöltet állítottak, ezért közfelkiáltással 
fogadták el őt. Békássy Imre, a szavazatszedő 
bizottság vezetője haladéktalanul értesítette 
erről az ország első emberét, hogy „... egyes 
és köz akarattal... ország gyűlési követjüknek 
kikiáltván, elválasztották". Batthyány június 
24-én megköszönte a kiscelüek bizalmát, de 
miután június 26-án a sárvári megválasztásá
ról is fúrt kapott, az utóbbi mandátum meg
tartása mellett döntött. A kialakult helyzetben 
Vidos József ajánlására Békássy Imre 
(1800-1868) hőgyészi birtokost, a ke-
menesaljai kerület szolgabíráját, a rendi 
diéták korábbi Vas megyei követét válasz

tották meg a 415 honatyát számláló or
szággyűlésbe. 

Békássy mandátumának igazolása elhú
zódhatott, mert csak augusztusban kapcsoló
dott be a képviselői munkába. Szeptember 
5-én a képviselőház száztagú küldöttségének 
tagjai között találjuk, akik Bécsben az ural
kodó figyelmét az alkotmány megtartására 
hívták fel - természetesen eredménytelenül. 
Batthyány szeptember 17-én azt a kormány
biztosi feladatot jelölte meg Békássy számára 
Vas megyében, hogy az ellenséget „minden
képpen gátolja, hátráltassa, az eleséghez jut-
hatásában gátolja". A T. Ház szeptember 21-
én hagyta jóvá a kinevezést és adott neki 
eltávozási engedélyt. Október és november 
folyamán egyre erőteljesebben zajlott a nép
felkelés szervezése, különös tekintettel a csá
szári haderő várhaló támadására. Békássy 
alaposságára utal, hogy - Vas megye első 
alispánjának visszaemlékezése szerint - „... 
fáradhatatlanul a beállított újjoczok felszere
lésével foglalatoskodott..., a Megyének min
den részeiben e végre rendelt biztos egyének 
által is minden úton módon igyekezett a ru
hák készítését eszközölni". December máso
dik felében Windischgraetz csapatai átlépték 
a határt. Békássy az újoncokat, a hadfelsze
relést és a kezelésére bízott pénzt biztonságos 
helyre juttatta, és a hónap végén visszahúzó
dott kemeneshőgyészi birtokára. 1849 márci
usában a Debrecenben székelő országgyűlés 
a hiányzó képviselőket több csoportba osz
totta. A kiscelü honatya Horváth Boldizsár 
közbenjárására önigazolási lehetőséget ka
pott. Békássy jelentésében leírta, hogy hő
gyészi tartózkodását csak néhány napra ter
vezte, de a megszálló császári csapatok a to
vábbhaladás útját elzárták. A kormánybizto
sok különösen veszélyben voltak, ezért Vidos 
Józseffel együtt rejtekhelyen bujdostak. En
nek ellenére és súlyos lábszárfájdalmai dacá
ra megpróbált Pestre jutni, azonban Székes
fehérvárról kénytelen volt visszafordulni. 
Hőgyészi házát mintegy 150 katona rohanta 
meg és magukkal vitték őt, de később elen

gedték. Igazoló jelentésében kérte megbízása 
alóli felmentését is. Utalt arra, hogy vője -
Hertelendy Miklós (huszárezredes-hadosz
tályparancsnok), idősebb fia - Lajos és fiata
labb gyermeke - a mindössze 16 éves Gyula 
valamennyien a magyar seregben katonáskod
nak. A képviselőház igazoló választmányának 
május 26-i döntése így szólt: „... az érdeklett 
képviselő, kormányi megbízatásának utolsó 
pillanatig a tiszta hazafiság hűségével megfe
lelt..., működését legyőzhetetlen akadályok tet
ték sikertelenné, végre, hogy a zsarnok uralom 
környezetében is inkább választá az üldöztetés 
s a bujdoklás veszélyeit, mint a gyáva és hűtlen 
meghódolás biztosbnak látszó menedékét". A 
T. Ház a javaslatot elfogadta, a lemondást in
dokoltnak találta és új választást írt ki, amelyre 
azonban a szabadságharc következtében nem 
kerülhetett sor. Világos után a Pesti Hadbíróság 
vizsgálta a képviselők tevékenységét: a nem túl 
szigorú ítéletek mellett az uralkodó sok esetben 
- Békássy vonatkozásában is - megszüntette 
az eljárást. Németh Tibor 
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9 f c & Megállt az idő? 
Akár egy évekkel ezelőtt megjelent szöveget is mellékelhetnék 

a fenti fotókhoz, hiszen már fényképeztük a Kodály Zoltán utcának 
és környékének veszélyes útkereszteződéseit korábban is. Bal ol
dali felvételünkön esztétikusnak egyáltalán nem mondható gazten
ger rontja a jobbra tekintést a Zalka Máté és a Kodály Zoltán utca 
kereszteződésében. Másik felvételünk a Zalka Máté és a Hunyadi 
utca kereszteződését mutatja meg, abból a szemszögből, amit egy 

elsőbbség adásra kötelezett gépkocsi vezetője lát az esetlegesen 
érkező járművekből. Mást alig lehet hozzátenni, hiszen közterület 
mindkettő. 

Az szintén megérne egy misét, illetve cikket, hogy miért nincsen 
járda a Kodály Zoltán utcában, miért kényszerülnek a gyalogosok a 
sűrű gépkocsiforgalomban az úttestre. A gyalogosok védelmében kel
lene végre egy járdát építem, hiszen új házak épülnek, sok a kicsi 
gyerek, akiket ezzel védeni kellene. Az is egy szempont, hogy az arra 
vásárolt telkek az utóbbi időben már nem két forintért találtak gaz
dára... 

- r -

Antal Károlyra, Kemenesalja „házi szobrászára" emlékezünk 
Antal Károly, a neves szobrász a közel

múltban hunyt el Budapesten. Tudtuk, hogy 
hosszú betegség gyötörte, mégis váratlanul 
ért bennünket a hír. Az ismeretségünk Ber
zsenyi-szobra révén keletkezett, hisz ő készí
tette el a költő szülőfalujában felállított mell
szobrot. Részt vettünk a zsűrizésben. A bi
zottság művész tagjai nem szóltak az alko
tásról, elég volt a „hazaiak" véleménye. Min
ket megragadott a szobor, mondtuk is, hogy 
ilyennek képzeltük el. Utána hosszú barátság 
szövődött az alkotóval, aki a hetvenes évek
ben kitaszított embernek számítolt. Méltatlan 
volt hozzá az akkori, mesterségesen kialakí
tott körülmény, hozzá, egy olyan művészhez, 
aki huszonévesen megalkotta az ország egyik 
legszebb és legnevezetesebb szobrát, a Ha
lászbástyán elhelyezett Juliánus barátot 

Az említett hetvenes években csak tengő
dött. Nem kapott megbízatásokat, csak elvét
ve és olyanokat, amelyeket a kollégái nem 
vállaltak. így került a perifériára, de kapcso
lódása Kemenesaljához és Celldömölk város
hoz mégis bensőséges lehetett, szinte egyet
len forrás a megélhetéshez. 

- Amolyan házi szobrásztok lettem, köszö
nöm - hangoztatta sokszor. Nekünk pedig 
kellemes partner, barát és fontos tanácsadónk 
volt művészeti kérdésekben. Maradandót al
kotott itt a Kemenesalján. A Berzsenyi-szo
bor után gyönyörű szobrot faragott diófából 
a fiatal Petőfiről Ostffyasszonyfára. ó készí
tette el a sághegyi Eötvös-emlékművet, a vas
út százéves évfordulójára a vasúti emlékosz
lopot. Vele választottuk ki azt a sághegyi 
sziklát, amely a város alapításának alapköve 

lett. Amint mondta, ezt a természet alkotta, 
emberi kéznek ehhez nem szabad nyúlni, ő 
tervezte az azóta eltávolított felszabadulási 
emlékművet is, ez semmit nem von le itteni 
munkássága értékéből. Kisebb alkotások is 
gyarapítják munkásságát, Berzsenyi-plaket
tek bronzban, a jánosházi vár terrakottában 
és több egyéb. 

Mindig vágyott arra, hogy legyen gyűjte
ményes kiállítása. Ezt a pesti körülmények 
nem engedték. Szeretném szobraimat egyben 
látni - vágyakozott. Ez valósult meg az 1973. 
augusztus l-jétől augusztus 30-ig megrende

zett életműkiállításán a Kemenesaljái Műve
lődési Központban. Közel harminc alkotása 
keltette fel a figyelmet, szép színfoltja volt 
kulturális életünknek. 

Antal Károly a jó bort termő Móron született, 
de kedvelte a sághegyi gyógybort is. Rend
szeresen vásárolta, fogyasztotta és kihálta a 
vendégeinek. Most, amikor eltávozott, hálás 
szívvel és főhajtással emlékezünk reá. Az itteni 
alkotásai éltetik tovább. Annyival tartozunk 
még neki, hogy a Kemenesaljára került szobrai, 
egyéb alkotásai egy összefoglaló kiadványban 
megjelenjenek. Dala József 

Antal Károly kalapban, gyemekek között a város alapkövénél 
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Ehj, akkorra már nem élek, 
Azért nálunk rakjál fészket. 

A hatvanas évek elején fecske „népszám
lálást" rendeztünk Jánosházán. Az emlék 
még most is felemelően él azokban, akik ab
ban részt vettek. Az akkori eredmény össze
sítésének dokumentuma valahol talán fellel
hető. Azóta sokat változott a világ, amely 
hatott a madarak életlehetőségeire is. A be
szűkülő élettér okai ismertek. 

A fecskemadárnak is számos faja él, közü
lük emberközelben elsősorban a molnárfecs
ke és a füstifecske. E rövidke írásban arra 
szeretnénk utalni, hogy milyen szorult hely
zetben keresik a fészekrakás lehetőségét. Rá
szorultak a városi környezetre is. A lakótele
pi többszintes házak ablakai kevésbé alkal
masak a fészekrakásra. De fecskéink mindig 
megpróbálkoznak ezzel is. A lakók bár
mennyire szeretik is őket, védekezésre kény
szerülnek, hisz a fészekrakás, a fiókanevelés 
szennyezi az ablakokat, a házak falát A vé
dekezés tehát érthető. Kedvelt madaraink 
azonban nagyon szívósak és itt-ott mégis 
megépítik hajlékukat. Lakótelepünkön is 
több lakás ablakában megtűrtek lettek, kicsi
nyeiket fölnevelték és a nyár derekán, végén 
vidám repülésükben gyönyörködhettünk. 
Köszönet ezért a befogadóknak. 

A fecskékkel gyermekkorunktól fogva 
meghitt barátságban élünk. Számos dal csen
dül fel időnként az emberi ajkakról a fecské
ről, amely bizonyítja az irántuk érzett szere

tetet íme egy a sok közül, ismeretem válto
zatában: 

Eresz alatt fecskefészek, 
Fecskemadár arra kérlek, 
Te voltál itt a múlt nyáron, 
S nem hagytál el mint a párom. 

Látlak-e még fecskemadár? 
Lesz-e tavasz? Lesz-e még nyár? 

örömmel bukkantam rá egy 1917. július 14-
én feladott képes levelezőlapra (77 éve volt!), 
amely úgy ábrázolja a fecskepárt, amint azok 
két csecsemőnek adnak meleg lakhelyet a fész
kükben, mintha viszonozni akarnák, hogy az 
ember is megtűri az ő családjukat amikor ta
vaszodván hozzánk visszaszállnak. Reméljük, 
hogy a jövőben ez a kapcsolat tovább erősödik, 
a madárvédelem ezután is mindennapunk része 
lesz. Dala József 

Borgáta Á 3ÓcP 

A krónika folytatódik 
A közelmúltban mutatta be a televízió Erdélyi János és Zsigmond 

Dezső filmjét Borgátáról, erről a kedves kis kemenesaljai településről. 
A képernyőn láthattuk és hallhattuk az ízes vasi beszédű, rnindig 
töprengő, a falu sorsáért aggódó, az ifjúságra hagyományozó Öregek 
tanácsát kínáló embert: Vajda Lajást. ó tartja számon leginkább a 
történéseket, lejegyzi a küzdelmeket, az örömöket és bánatot, abban 
a sorrendben, ahogy a nap hajnalban felbukkan a keleti égen és átível 
a kenyeret adó határ felett, hogy estelente a hegyi pincék ablakába 
visszaragyogva emlékeztessen: megint elmúlt egy nap. Byenkor kerül 
elő a napló. Nincs szürkeség, csupán egyszerűség a mondatok veté
sében, mégis valami fennkölt fohásza sűrűsödik a papíron az emberi 
létnek. írva vagyon, kik mentek el az öregek közül a hegy lábánál 
lévő temetőbe, hogyan fogyott a lakosság, s milyen öröm, ha világra 
jön valamelyik családban egy újszülött Rögzítésre kerül az időjárás, 
a szőlőültetés, a szüret, a bor érlelődése. Bertne vannak a naplóban a 
parolázások és a beszélgetések, a szomorkás, töprengő órák és az 
alkalmak kínálta nóták, amelyek a borgátai emberekben mindig is 
benne lakoztak. írástudók, költők, történészek, művészek, politikusok 
szép számban vetődtek erre, és valamennyien megcsodálták ennek a 
vidéknek a varázsát, az itt élő emberek sorsában a mindenkori hazát, 
mint cseppben a tengert. E találkozásokból írások, versek születtek, 
s a naplóba íródtak. 

Akár egy krónika, olyan volt ez a tv-adás is, amúgy dióhéjban, 
példásan tömör mondatokban, elmélázva kissé és kitárulkozva az or
szág előtt És azon a vasárnapon, amikor az adás végén felhangzott 
a harangszó, jó érzéssel ültünk az ebédet kínáló asztalainkhoz és oda
kívántuk Vajda Lajos borát képletes koccintásra. 

Dala József 

Takács Károlyné versei ( °) 

Ha 
Ha embertársad fájdalmán enyhítesz, 
szívébe egy kis reménysugár! hintesz, 
arcán mosoly van, ez mindent megér... 
Ilyen percet nem adnék semmiért. 

Ha egy éhező állatnak enni adsz, 
s benne e tetted jó érzést fakaszt, 
hálásan néz rád, ez mindent megér... 
Ilyen percet nem adnék semmiért. 

Jó szívvel adjál, hogyha van miből! 
Ne fogjál önzőn vissza semmiből! 
a sírba kincset vinni nem lehet... 
oda kísérjen hála, szeretet. 

Kinn a mezőn 
Kinn a mezőn járok, 
tarka vad virágok 
bájos kis serege 
a lábam alatt... 

Leírni nem tudom 
hogy milyen szép, kedves 
megható lelkemnek 
ez a pillanat. 

Végtelen nyugalom, 
csendes békességgel 
együtt uralkodik 
itt, minden felett. 

Döngicsélő méhek, 
zümmögő bogárkák 
szorgos kis serege 
mézet gyűjtöget. 

Elmerengve nézek 
a végtelenségbe, 
az ég kékségében 
fürdik a lelkem... 

Ez az egyetlen hely 
ahol az életnek 
minden gondját, baját 
kicsit felejtem. 
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Megyei labdarúgó-bajnokság ' ^ ^ 

Tízperces rövidzárlatok 
CVMSE-Kemenesalja 1:4 (0:2) 
Celldömölk: Finta - Nagy A., Sebestyén N., Tarczi, Dénes (Hor

váth Zs.) - Molnár I . , Vida (Horváth D.), Kolonics, Varga I . - Varga 
N., Szabó Zs. Góllövö: Sebestyén N. Celldömölk, 500 néző. 

Rosszabbul nem is kezdhette volna az új idényt a hazai együttes, 
mert 10 perc alatt kétszer is bevették a kapujukat a vönöckiek. Meg
nyugtató előnyük birtokában visszavették a tempót a vendégek, de 
így is mezőnyfölényben játszottak, bár az első félidő további idősza
kában némileg kiegyenlítettebb lett a játék. A második játékrészt nagy 
lendülettel kezdte a celli gárda és az első negyedóra végén sikerült 
megszerezniük a szépítő gólt Ekkor úgy tűnt, hogy van esélyük a 
pontszerzésre, de többször egyenlítési alkalmat szalasztottak el. A 
mérkőzés kezdetéhez hasonlóan az utolsó 10 perc adta meg a kegye
lemdöfést: a kitámadó celliek ellen gyors csatárai révén újabb két 
találatot értek el a vönöckiek. 

Az előkészületi mérkőzéseken mutatott halvány teljesítményhez 
képest itt-ott már voltak biztató jelek a CVMSE játékában, de a fel
készültebb Kemenesalja ilyen arányban is megérdemelten vitte el a 
három bajnoki pontot Celldömölkről. 

NB Il-es férfi kézilabda-mérkőzés 
Komárom AC-CVMSE-Cellkolor 21:24 (8:13) 
Celldömölk: Dénes Á. - Kiss Z. (1), GŐcze (6), Gulyás (1), Kósa 

(6), Bagics (6), Tóth R. (3). Csere: Csizmazia G., Varga Sz., Sali T. 
(1). 

Az új csoportban remekül sikerült a celli együttes bemutatkozása: 
taktikailag érett, fegyelmezett játékkal végig vezetve nyerte a csapat 
a mérkőzést a jó erőkből álló ellenféllel szemben, akiknek a szüleiben 
több volt győri NB l-es játékos is pályára lépett. 

kW* 
A férfi kézilabda NB II 

észak-nyugati csoportjának őszi sorsolása 
Szeptember 04. 11 óra 
Szeptember 10. 17 óra 
Szeptember 18. 11 óra 
Szeptember 24. 17 óra 
Október 01. 11 óra 
Október 08. 17 óra 
Október 15. 11 óra 
Október 22. 16 óra 
Október 29. 17 óra 

Balatonfüred-CVMSE 
CVMSE-Várpalotai Unió 
Tarján-CVMSE 
CVMSE-Soproni Fésűs 
Veszprém FOTEX B.-CVMSE 
CVMSE-Kapuvár 
Várpalotai Bányász-CVMSE 
Kisbér-CVMSE 
CVMSE-Tata HC 

Tabelláról tabellára 
Az 1993/94. évi megyei 

női kézilabda-bajnokság 
végeredménye 

A hivatalosan versenyben lévő 
csapatok végeredménye 

1. Becker-Trika Ikervár 21 21 - - 42 
2. Sárvár 21 18 - 3 36 
3. Celldömölki VMSE 21 16 1 4 33 
4. Un de Répcelak 21 12 1 8 25 
5. Szentgotthárd 20 11 1 8 23 
6. Tanárképző II. 21 11 - 10 22 
7. LTV Pamut ifi 21 6 2 13 14 
8. Rábagyarmat ifi 21 6 2 13 14 
9. Körmend ifi 21 5 1 14 11 

10. BMC Oberwart 21 5 - 16 10 
11. Postaforgalmi Vasvár 21 1 - 20 2 
12. Szentgotthárd ifi 

(csak tavasszal 

1. Becker-Trika Ikervár 10 10 - - 20 
2. Sárvár 10 7 - 3 14 
3. CVMSE 10 5 1 4 11 
4. Szentgotthárd 10 4 1 5 9 
5. Linde Répcelak 10 3 - 7 6 
6. Postaforgalmi Vasvár 10 - - 10 0 

Az 1993/94. évi 
megyei férfi kézilabda-bajnokság 

végeredménye 

játszott) 10 - 6 

1. Tanárképző II. 
2. Linde Répcelak 
3. Celldömölk II . 
4. Szentgotthárd II. 

15 
15 
15 
15 

12 
10 
7 
3 

2 1 26 
2 3 22 
- 8 14 
- 1 2 6 
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