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A bombázás ötvenedik évfordulóján 

Főhajtás az áldozatok emléke előtt 
A Celldömölköt ért nagyméretű bombatáma

dás ötvenedik évfordulója alkalmából a város 
önkormányzata és az egyházak képviselői ke
gyeletes megemlékezést tartottak a I I . világhá
borús emlékműnél. A szertartás, az együttérzés 
kifejezésre juttatta, hogy a háborúk az emberi
ség számára maradandó fájdalmat, szenvedést 
jelentenek, ami végigkíséri életünket, nyomasz
tóan hat, és nem felejthető el. 

Ennyi év után már nem emlékezhetünk pon
tosan minden mozzanatra, ezért is köszönetet 
mondunk azoknak, akik segítséget adtak ahhoz, 
hogy hitelesebben maradjon meg számunkra, 
utódainkra a fél évszázada történt események 
sora. Korábban utaltunk dr. Papp János főisko
lai tanár tanulmányára, aki kutatómunkájával 
kísérletet tett a megyénket ért bombatámadások 
adatszerű felmérésére. Levéltári, anyakönyvi 
adatok, valamint az e kérdéssel foglalkozó írá
sok, tanulmányok alapján állította össze A szö
vetséges légierők Vas megyei támadásai (1944¬
1945) című munkáját. Hivatkozik egyebek kö
zött a celldömölki halotti anyakönyv 1944/104, 
továbbá 1945/24, 26-60 tételeire, és más forrá
sokra. A Celldömölköt ért bombázások három 
dátumát adja; 1944. október 7-ét, majd 1945. 
február 13-át és március l-jét. Említi a kornyé
ken történt eseményeket, konkrétan Bobát és 

JánosházáL Horváth Lajos ny. igazgató, Németh 
Lajos ny. tanár, Berta László, Márkus Istvánné sz.: 
Lakatos Margit és mások nyújtottak még segítsé
get a hitelesebb feltáráshoz. D.J. 

Fotó: Völgyi 

Tisztújítás 
a szocialistáknál és 

az MDF-nél 
Az MSZP kemenesaljai szervezete február 

6-án tagértekezletet tartott, amelyen új veze
tőséget választottak. A pártszervezet elnöke 
Somogyi Gyula lett. Elnökségi tagoknak Be-
ne Csillát, Fehér Lászlót, Kocsi Ágnest, Ko-
vácsné Horváth Andreát, Molnár Lajost és 
Nagy Kálmánt választották. A szervezet iro
davezetője Kovácsné Horváth Andrea lett. 

* 
Ugyancsak tisztújítás volt az M D F celldö

mölki szervezetének élén is. Az új elnök V a r 
ga Péter lett. A vele készült beszélgetés la
punk 4. oldalán olvasható. 

Dokumentumok 
a könyvtárban 

A Kresznerics Könyvtár Celldömölk 
bombázásának évfordulója alkalmából 
kiállítást rendezett Dala József gyűjte
ményéből. Megrázó dokumentumok 
szólnak az értelmetlenül meghalt embe
rekről. A kiállítás március 5-éig tekint
hető meg. 

Az agrárkamara befogad 
A közvélemény igazán még 

meg sem ismerhette őket, máris 
szárnyra kelt a hír, hogy menesz
tik a falugazdászokat. A celldö
mölki falugazdász, Hollósi Ist
ván szívesen maradna jelenlegi 
tisztségében. 

- Komolyan úgy gondolom, 
sokat tudtam segíteni azoknak, 
akik hozzám fordultak. Nagyon 

sok naiv ember is gazdálkodni 
kezdett, akiket az alapoktól kezd
ve kellett szakmai tanáccsal ellát
n i . Sokrétű volt a munkám, szé
les körű ügyintézés, tanácsadás, 
legutóbb például növényvédelmi 
tanfolyamot tartottam. A nyolc
van órás, három turnusban szer
vezett tanfolyamon 89 fő vett 

(Folytatás a 2. oldalon) _̂ 
Szalagavató 

A város két középiskolájá
ban február 11-én rendezték 
meg a hagyományos szalaga
vató ünnepséget. Szülők, hoz
zátartozók, barátok és iskola
társak jelenlétében 171 végzős 
tanuló mellére tűzték fel az 
osztályfőnökök a .megkülön

böztetést" jelentő szalagot. A 
szalag egyben emlékeztet a rá
juk váró nehéz feladatokra, az 
első komoly megmérettetésre. 
Ez az este azonban az ünnepé
lyességé, az örömé, a táncé 
volt. Talán egy kicsit azért is, 
hogy elviselhetőbb legyen az 
elkövetkező időszak... 

V.L. 

Központi támogatás és helyi segítség 

Biztatás a mozgássérülteknek 
Hasznos találkozó helyszíne 

volt február 17-én a mozgássé
rültek celldömölki helyi csoport
jának klubja. A Szabó Lajos or
szággyűlési képviselővel közö
sen szervezett rendezvény ven
dége volt a Népjóléti Minisztéri
um két munkatársa és a Mozgás
sérültek Vas Megyei Szervezeté
nek elnöke. 

Holpert Jenöné, a helyi cso
port vezetője bevezetőjében rövi
den ismertette a csoport munká
ját. Megtudhattuk, hogy 1990. 
március 20-án alakultak meg 25 
felnőtt és 6 gyermekkorú taggal. 
Ma 28 községből Összesen 400 
felnőtt és 30 kiskorú tartozik a 
csoporthoz. A tagok fele celldö
mölki illetőségű. A taglétszám 
még mindig növekszik. A klub

helyiségben sikeresen működik a 
kézimunka- és a sportkör, ö s z -
szesen 12 aktivista tartja a köz
vetlen kapcsolatot a betegekkel. 
A m i a gondokat i l let i , megtud
tuk, hogy az eddigi díjmentes he
lyiséghasználati lehetőség meg
szűnt, a „tulajdonos", a Szociális 
Segítő Szolgálat január l-jétől 
bérleti díjat kér. Ennek fizetésére 
nincs pénzük. Problémát jelent, 
hogy a gondozónőt az idén nem 
tudják foglalkoztatni, mert nem 
kapták meg a jóváhagyást a 
közhasznú munkás foglalkozta
tására. 

A Népjóléti Minisztérium kép
viseletében Sólyomné Zsolnay 
Katalin és dr. Garal Ágnes rö
viden vázolták a mozgássérültek-

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Az önkormányzatokon nem múlik 
a falugazdászok sorsa 

v Az agrárkamara befogad 
(Folytatás az I. oldalról) 
részt. Nagyon szívesen csinál
nám ezt a munkát továbbra is. 
Boba, Nemeskocs, Izsákfa, Alsó
ság, Celldömölk, Tokorcs, Nagy-
simonyi és Mersevát tartozott 
hozzám, majd március l-jétől 
Sitke is csatlakozott. 

- Mi a véleménye a rendszer 
körül kialakult vitáról? 

- A legnagyobb baj, hogy 
nincs konkrétizálva a hatáskö
rünk, nincs jogilag rendezve, 
elég nagy káosz uralkodik a fa
lugazdászok feladatai körül. 
Amíg itt nem lesz egy jól körül
határolt feladatkör, egy megfele
lő információs rendszer, addig 
van is mit vitatni. Az is gond, 
hogy akik most vitatkoznak a 
fennmaradásunkról, azok nincse
nek tisztában azzal, hogy a gaz
dálkodni akaró embereknek mi
lyen nagy szükségük van erre a 
segítségre. S talán ez még az ön
kormányzatokhoz sem jut el. 
Amióta szóba került a státuszunk 
megszüntetése, bizonyítottan 
nőtt az ügyfélforgalom. 

- Mi lenne a jó megoldás? 
- Sajnos, nem tudom igazán. 

A kistermelőket továbbra is indo-

Farkas Emil Kodály utcai la
kásában felesége és kilencéves 
kislánya társaságában így emlé
kezik a történtekre: 

- Azon a napon ugyanúgy ké
szülődtem szolgálatba, mint 
máskor. Semmi különösebb 
előérzetem nem volt. Éjjel 1 óra 
15-kor jelentkeztem szolgálatra 
Cellben. A 412191-cs pályaszá
mú mozdonnyal gépmenetben 
mentem Győrig. Ott előfűtöttük 
a szerelvényt. Az indulás 5 óra 
24-kor menetrendszerűen meg
történt. A vonatkísérőm az 

kolt lenne eligazítani a jogszabá
lyok kusza világában, segíteni 
őket az adminisztrációs munkák
ban, valamint szakmai tanácsok
kal. Egyelőre a kezdeti lépések
nél tartunk, éppen hogy elindul
tak útjukon a magángazdaságok. 
A legfontosabb lépés az lenne, 
akár az agrárkamara, akár más 
szervezet fennhatósága alá kerü
lünk, hogy a hatásköröket, a fel
adatokat pontosan tisztázzák. 

Győrffy Lászlótól , a Vas Me
gyei Agrárkamara ügyvezetőjé
től kérdezem, mit tud a falugaz
dászokkal kapcsolatos jövőbeli 
elképzelésekről? 

- Az agrárkamara megállapo
dott a Földművelésügyi Minisz
tériummal, hogy ez év július 1-
jétől új „gazdái" lesznek a falu
gazdászoknak. Természetesen a 
kamara a saját feladataihoz és el
képzeléseihez kívánja alakítani a 
hálózat munkáját. A falugazdá
szok eddig csak a kistermelők
kel, a kisvállalkozókkal foglal
koztak, a kamarában viszont az 
összes, mezőgazdasággal foglal
kozó termelőegység - szövetke
zetek, kft.-k, BT.-k - gondjai 

izsákfai származású Horváth Pál 
volt . 

- Győr-Szabadhegy volt a má
sodik állomás, ahonnét szintén 
menetrendszerűen indultunk to
vább. Az 55-Ös szelvényben van 
egy fénysorompós útátjáró. Az 
átjáróhoz közeledve láttuk, hogy 
Győr-Újbarát felől nagy sebes
séggel jön egy nagyobb közúti 
jármű. Többszörös hangjelzést 
adtam, majd amikor láttam, hogy 
ez hasztalan, gyorsfékezést alkal
maztam. Aztán egy hatalmas 
csattanást hallottam. Miközben a 
szerelvény még mintegy 150 mé
tert haladt, kinéztem. Nagy por
felhőt láttam, a kocsikban el
aludt a vil lany, és valami fura 
zakatolást hallottam. Magam
hoz vettem a pályatelefont és az 
elemlámpát , és mentünk vissza
felé, hogy megnézzük, mi is 
történt. 

megjelennek. Következésképpen 
a kamara berkein belül dolgozó 
falugazdásznak részben keve
sebb, másrészt viszont több mun
kája lesz. Nem tud kizárólag a 
magángazdaságok ügyeivel fog
lalkozni, mert a hozzá tartozó te
rület teljes körű ágazati feladatai 
jelentkeznek nála. A megyében 
az agrárkamarának 24 helyi szer
vezete, azaz mezőgazdasági b i 
zottsága jött létre. Körülbelül 
ugyanennyi falugazdász van, te
hát többé-kevésbé minden bizott
sághoz tartozhat egy-egy falu
gazdász. Ennek feltétele, hogy 
legyen rá pénzügyi fedezet. A 
Földművelésügyi Minisztérium a 
költségek mintegy 60 százalékát 
állja, a különbözetet kell előte
remteni, például az érintett ön
kormányzatoktól. Ez a feltétel
rendszer április végéig kialakul
hat, utána meghirdethetjük az ál
láshelyeket. Remélhetőleg július 
l-re kiválasztjuk a kamara által 
foglalkoztatott falugazdászokat, 
akik természetesen lehetnek a je
lenlegiek is, amennyiben pályáz
nak és az állást elnyerik. Vas me
gye, ezen belül Kemenesalja je
lenleg is lényegesen jobb pozíci
ót foglal el az agrárszférában, 
mint például az ország keleti része. 
E jó pozíció megtartása érdekében 
a jövőben is lesz elég tennivalójuk 
a falugazdászoknak. A legfonto
sabbnak az információs rendszer 
kiépítését tartom. 

- Láttuk, hogy az első kocsi 
forgóváza, kerekei a sínek mel
lett vannak, ablakai kitörtek, o l 
dala összetörve. Futottunk az 
átjáróba a teherautóhoz. A ve
zetőkabin mintegy 40 centire 
összepréselődött . A gépkocsi 
vezetője benn volt mozdulatla
nul, szótlanul, valószínűleg 
eszmélet len állapotban. Próbál
tuk az ajtót kinyi tni , de lehetet
len volt . 

- A pályatelefonon beszóltam 
GyŐr-Szabadhegyre. Tűzoltókat, 
mentőket, rendőrséget és vasúti 
műszaki mentést kértem. Nagyon 
gyorsan megérkeztek. Mentették 
a sofőrt, akinek törései, belső sé
rülései voltak. Később a celli se
gélykocsi visszarakta a vasúti ko
csit, a teherautót egy Tátra teher
autó vontatta félre, s szép sorban 
mindent elrendeztek. Mivel a 
mozdonynak nem esett baja, 

Baranyai Att l láné dr . jegyző-
nőt arról faggattam, mit szólnak 
az önkormányzatok a feléjük do
bott labdához? 

- Kaptunk egy levelet az F M 
megyei hivatalától, amelyben tá
jékoztatnak arról, hogy a falu
gazdászokjuttatásának ajövőben 
csak egy részét tudják biztosí
tani. Felkérik az érintett önkor
mányzatokat, hogy a hiányzó fe
dezetet próbálják meg előterem
teni. M i felkerestük az érintett 
községek polgármestereit azzal a 
kéréssel, gondolják át, milyen le
hetőségeik lennének e kérés tel
jesítéséhez. Alapvetően nem 
nagy összegről van szó. Egy-két 
polgármesterrel személyesen be
szélve bizonyára meg tudjuk 
szervezni, hogy összejöjjön ez a 
támogatás. A községek a falu
gazdász munkájával messzeme
nően meg vannak elégedve, to
vábbra is szükségesnek tartják a 
hálózat működtetését. Megkeres
sük azt a vetítési alapot - ez lehet 
az elmúlt időszakban végzett 
munka aránya, a mezőgazdaság
gal foglalkozók száma - , amely 
után minden érintett község igaz
ságosnak tarthatja a hozzájárulás 
összegét. Június 30-áíg van a fa
lugazdászoknak szerződése, 
hogy azután mi lesz velük, még 
magam sem tudom. Az önkor
mányzatokon remélhetőleg nem 
fog múlni a sorsuk. 

Kustos Evelin 

visszamentem Győrbe, és a sér
tetlen kocsikat hazahoztam Cell-
be. Szerencsére olyan alkat va
gyok, hogy különösebben nem 
viselt meg az eset. Legalábbis 
egyelőre nem érzem... 

* 
A szerencsétlenség időpontjá

ban alig voltak a vonaton. A jel
zett szakaszon a szerelvény 80 
kilométeres sebességgel haladha
tott. A „fekete doboz" tanúsága 
szerint Farkas Emil hetvennel ve
zetett. 

V.L. 

Aki megfékezte a vonatot u*'t*-> 

Csattanás az átjáróban 
Újsághír : F e b r u á r 10-én 

kora reggel összeütközöt t 
egy személyvonat és egy 
hÜtökocsi a györ-szabad-
hegyi vasú tá l lomás utáni 
első fénysorompónál . . . 
Farkas E m i l , a Cel ldömöl
k i Vontatás i Főnökség 
mozdonyvezetője észrevet
te a közeledő t ehe rau tó t , és 
gyorsfékezést alkalma
zott... A személyvonat első 
kocsija kisiklott . 
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Szőlőmetszés 
ideje 

Kj^gntitámogatás és helyi segítség 

Biztatás a mozgássérülteknek 
(Folytatás az 1. oldalról) 
re vonatkozó jogalkotás jelenlegi 
problémáit. Ezt követően a jelen
levők számos kérdésre válaszol
tak. A konkrét kérdések főleg a 
háziorvosok által kiadott moz
gáskorlátozottságról szóló igazo
lásokkal, az autóbeszerzés körüli 
bonyodalmakkal és a különböző 
juttatásokkal kapcsolatban fogal
mazódtak meg. A szakértők 
igyekeztek niinél kimerítőbb vá
laszokat adni. 

Felmerült számos, nem csak a 
mozgássérülteket érintő jogsza
bályokhoz kötődő kérdés is. 
Ezekre Szabó Lajos ország
gyűlési képviselő igyekezett vá
laszolni. Szó volt a közhasznú 
mukásokról szóló előírásokról, 
amit valószínűleg meg kell vál

toztatni; a rehabilitált munkahe
lyekről; a nyugdíjakról; a gyógy
szerárakról; a szociális segélyek
ről; az esélyegyenlőségi törvény
ről; a tolókocsival közlekedő 
mozgáskorlátozottak számára 
meg nem oldott bejáratokról 
egyes középületekben (posta, 
bank, üzletek stb.); a köz-
gyógyellátásról stb. 

A helyi problémákról szólva 
Tima László alpolgármester el
mondta, hogy az önkormányzat 
igyekszik kellő gonddal foglalkoz
ni a mozgássérültek problémáival 
is. Erre a célra állami támogatás
ként 2,5 millió forint áll a rendel
kezésükre, de helyi anyagi segítség 
is elképzelhető. A Szociális Segítő 
Szolgálat részéről elhangzott, hogy 
mivel nem kapnak elég anyagi tá

mogatást, azért kényszerülnek a 
bérleti díj megfizettetésére. A díj 
a valós ár alatt lesz. 

Szabó Lajos ígéretet tett arra, 
hogy az itt felmerült problémák
ról beszámol a megfelelő helyen, 
és igyekszik segíteni a mozgás
sérültek gondjain. 

gy-

Hibaigazítás 
Legutóbb i l apszámunk

ban a ga l ambászokró l szó
ló c i k k ü n k b e n a legered
ményesebb j ánosház i ga
l ambász , Albert Tibor neve 
h ibásan jelent meg. Elné
zést k é r ü n k é r te . 

Ü MEGKÉRDEZTÜK f 
• V Á L A S Z O L T A K i On hogyan spórol? 

Bogdán György, 63 éves, 
nyugdíjas ag rá rmérnök : 

M i mindig takarékosan éltünk. 
A feleségem igyekezett okos be
osztással gazdálkodni, ezért aztán 
nehéz újat kitalálni. Az energia 
ára most nagyon felment, ezért ar
ra törekszünk, hogy minél keve
sebbet fogyasszunk. A fűtésen a 
nyílászárók szigetelésével tudunk 
valamit megspórolni. A világítás 
is drágább lett, ezért mindig na
gyon ügyelünk arra, hogy fölös
legesen ne égessük a villanyokat. 
Az élelmiszer-vásárlásoknál 
olyan boltokat választunk, ahol 
szolidabbak az árak. A feleségem 
most leszokott a dohányzásról, 
igaz elsősorban az egészségesebb 
életmód miatt, de manapság a ci
garetta is drága mulatság. Mind
ketten nyugdíjasok vagyunk. Ext
ra igényeink nem lehetnek. Addig 
nyújtózkodunk, ameddig a taka
rónk ér. 

Erdélyi Jánosné , 36 éves, be
tanított munkás : 

ö t gyermekem van, a legna
gyobb is tanuló még. Alaposan 
meg kell gondolnom, mire köl
töm a pénzt, mert hamar elszalad 
a szekér. Általában a Jééé Disz
kontban vásárolok, mert ott va
lamivel olcsóbban jutok hozzá 
az élelmiszerekhez és a mosó
szerekhez. Ezen kívül még a 
Partiban szoktam vásárolni. A 
s z ü l e i m n é l szoktunk d i sznó t 
vágni, a húst lefagyasztjuk. Ha 
elfogy, leginkább csirkét ve
szek, mert az olcsóbb, és a gye
rekek is szeretik. Az energiával 
úgy spórolunk, hogy nem fűtjük 
túl a lakást. 

Ruházkodásra is igyekszünk 
keveset fordítani. A gyer
mekeim rendesek, mert amit az 
egyik kinő, felveszi a másik, és 
sok mindent kapunk a testvé
reimtől is. 

Szomorkovics Róber tné , 32 
éves, bolti eladó: 

Egy három- és egy hatéves 
kisgyermekem van. Most jöttem 
vissza gyesről, hét évig nem dol
goztam, meg k e l l fognom a 
pénzt. Hogy hogyan? Diszkont
ban vásárolok, nem veszek lu
xuscikkeket még játékban sem. 
Takarékosan fűtök, nem enge
dem az utcára a meleget. Egyedi 
vízóránk van, így azzal is tudok 
spórolni, hisz a víz is drága. Ru
házkodásnál úgy takarékosko
dom, hogy megveszem az anya
got, kinézem a mintát és meg
varratom, így olcsóbban jövök 
k i , mintha butikban venném. 
Még akkor is olcsóbb, ha esetleg 
márkásabb anyagot veszek, hisz 
a női divatáru nagyon drága. 

Utazás? Nyaralás? Sajnos ez 
nagyon ritkán kerül szóba miná
lunk. 

Völgyi László 

A tavasz újra szorgalomra kész
teti a szőlőművelőket. A metszés 
az egyik legfontosabb művelet, 
amire ügyelni kell. Sok aranysza
bályt őriz az emlékezet Egyet em
lítünk: ahol elvágod a vesszőt, fö
lötte nem terem - mondják. Ez arra 
utal, hogy minden mozdulatra 
ügyelni kell. A metszést nem lehet, 
nem szabad elkapkodni. Fáradtan, 
idegesen nem lehet ezt a nagyon 
szép és értékes munkát elvégezni. 
Inkább el se kell kezdeni. A szŐlÓ-
metszés szent dolog, Petőn így írt 
erről A költő s a szőlővessző című 
versében: „Magyarország szép le
ányi, / SzŐlŐvesszŐ-koszoruval / 
Koszorúzzatok meg engem, / Mert 
a szőlővessző és a / Költő sorsa oly 
hasonló. / Költő és a szőlővessző / 
A világnak adja lelkét. / Szőlő
vessző lelke a bor, / A költőnek 
lelke a dal." d.j. 

Ü2Í 

H *1 •» R * E •> K 
Mágikus ujjak címmel bűvész-

műsor lesz a gyerekeknek a műve
lődési központban március l-jén 
délután 3 órakor. 

Egyházzenei áhítat lesz az al
sósági evangélikus templomban 
március 4-én, szombaton este 6 
órakor. Közreműködik a Liszt Fe
renc Vegyeskar. 

Ünnep előtti megjelenés 
Az Új Kemenesalja következő 

lapszáma a megszokottól két nap
pal korábban, március 14-én, ked
den jelenik meg. 

Álláshír ^ 
Pályamunkás-karbantartó és 

szertirosi munkakörbe vár je
lentkezőket a Celldömölki Vas
utas-Munkás Sportegyesület. 
Vállalkozói igazolvánnyal ren
delkezők előnyben. A jelentke
zés helyszíne: Celldömölk, Ko
lozsvár utca 2. 
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Nem harmadrangú állampolgárok az izsákfaiak 
Beszélgetés Farkas Zoltán részönkormányzat-vezetővel 

Farkas Zoltáhak, az izsákfai 
részönkormányzat vezetőjének a 
legutóbbi választásokon ismét 
bizalmat szavazott a városrész -
stílusosabban a falu - lakossága. 

A sági tsz egyik irodahelyisé
gében beszélgetünk az 56. évé
ben lévő, energiával teli képvise
lővel, aki már több, mint húsz 
esztendeje igyekszik felvállalni a 
mintegy 350 lelkes falu gondját, 
baját. 

- Öttagú testületünk részben 
megújult, hiszen két új tagunk 
van Kosztolánczi Mária és Bódai 
József személyében. Előbbi fiatal 
diplomás, akitől az ifjúság ösz-
szefogását várjuk. Bódai József 
itt a tsz-ben dolgozik, mint gép
szerelő. Rendkívül sokoldalú, 
tettre kész fiatalember. 

- Olyan célokat tűztünk ma
gunk elé, amiket meg is tudunk 
valósítani. Ezek közül a legfon
tosabb a földgáz gerincvezetéké
nek megépítése az alsósági csat
lakozótól. Ezt gyorsított munká

val igyekszünk elvégezni, hisz 
minél tovább húzódik, annál töb
be kerül. Ennek az idén el kell 
készülnie! A másik fontos feladat 
a járdák felújítása, bitumenezése, 
amit már tavaly elkezdtünk. Az 
idén megépítjük a sportöltözőt, a 
focicsapatunk ezt megérdemli . 
Fontosnak tartom azt is, hogy kö
zel van egy Izsákfa történetét fel
dolgozó könyv megjelenése. Ez
zel az izsákfai származású dr. 
Tungli Gyula főiskolai tanárt bíz
tuk meg. Rengeteg munkája van 
benn, és elég régről, az 1300-
1400-as évektől „tudott indulni". 
A könyv megjelenése a nyáron 
várható. 

Amikor - nem véletlenül -
arról faggatom a részönkor
mányzat vezetőjét, hogy lesz
nek-e Izsákfának elszakadási 
törekvései, a következőket vá
laszolja: 

- Volt egy lehetőségünk, azt 
elszalasztottuk. Pillanatnyilag 
úgy érzem, hogy az önkormány

zattól megkapjuk mindazt az 
anyagi támogatást, ami a jelenle
gi gazdasági körülmények között 
lehetséges. Azt is el kell monda
nom, hogy az elmúlt négy év so
rán több támogatást, fejlesztést 
kapott a falu, mint előzőleg u'z év 
alatt. Az izsákfai ember meg
szűnt másod-harmadrangú ál
lampolgár lenni. 

- Ha már elhangzott az elsza
kadás kérdése, fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy semminemű 
„rangkórs ágban" nem szenve
dek. Teljesen mindegy, hogy pol
gármesternek vagy részönkor
mányzat-vezetőnek neveznek, a 
falut ugyanúgy szolgálom. Az el
szakadási kísérlet azért volt, mert 
azt reméltem, hogy a falu anya
gilag jobban járhat. Ezt a lakos
ság valahol mégis megértette, 
mert a választásokon ismét mel
lém állt. Jelenleg semmiféle el
szakadási gondolat nem foglal
koztat. Azt azonban sosem tud
hatjuk, mit hoz a jövő. 

Farkas Zoltán zárszóként el
mondta, hogy húszéves tevé
kenysége alatt mindig voltak tá
mogatói és ellendrukkerei is. A 
viták mindig megfelelő kompro
misszumokkal végződtek, és vé
gül is ez vitte előre a falu érdekét, 
ha apránként is. 

M i azt kívánjuk a részönkor
mányzat vezetőjének, hogy to
vábbra is legyenek sikerélmé
nyei, és találják meg a lehetősé
geket és a józan kompromisszu
mokat a falu népének boldogulá
sára. 

Völgyi L. 

Tiszt^ítás^polgári szövetség jegyében 1 * ^ 

Az MDF celldömölki elnöke: Varga Péter 
Az önkormányzati választá

sok utáni országos tisztújítás so
rán a Magyar Demokrata Fórum 
helyi szervezetének elnöke 
Varga Péter lett. A jánosházi 
származású fiatalember 1981-
ben érettségizett a Ber
zsenyi Dániel Gimnázium
ban. Gyógyszerész, a Kiscelli 
Patika résztulajdonosa. Fel
esége ugyancsak a szakmában 
dolgozik, két fiuk 4 és 7 esz
tendős. Varga Péter 1990 óta 
él Celldömölkön. 

- Hogyan ismerkedett meg és 
miként alakult kapcsolata az 
MDF-fel? 

- A Magyar Demokrata Fó
rum az első olyan szervezet volt 
1988/89-ben, amivel a rend
szerváltozást megelőzően kap
csolatot lehetett teremteni. 
Olyan politikusokkal ismerked
hettem meg (pl. Für Lajos, Bod 
Péter Ákos), akik megalapozott 
tudásukkal lenyűgöztek, és 
mély hazaszeretetük rendkívüli 
módon hatott rám. Érdekesség
ként megjegyzem, hogy apám 

1 

küldött az akkori első ellenzéki 
csoportosulás, az M D F számlá
jára támogatást s ennek kapcsán 
hallottam róluk először. Göm
bös Ferenc volt a másik támo
gató, és az országos központban 
mindezt kiderítve ők leltek az 
M D F jánosházi alapítói. A „tag
ság" szó rossz szájízt hordozott 
számomra: eddig szimpatizáns
ként vettem részt az M D F tevé
kenységében és 1995 januárjá
ban lép tem be a pár tba . Az 
MDF-et olyan demokratikus 
szervezetnek tartom, ahol a ta
gokra nem kényszeríti rá akara
tát a párt. Nem magamról be
szélek, de az elmúlt négy évben 

az egyik legcsúnyább dolognak 
tartottam a .Jribicelést", az ál
landó kritizálást. A tenni akar ás 
vezetett most is abban, hogy el
vállaltam az elnökséget. 

-Mi a véleménye az országos 
politikai helyzetről? 

— Az ország legnagyobb 
gondjának az óriási adósságál
lományt tartom, ami nagyon be
határolja a választható gazda
ságpolitikai lehetőségeket. Az 
MDF-vezette kormányból nem 
a jószándék, hanem a döntési 
alternatívák hiányoztak. Ma 
már az emberek kezdenek rá
jönni , hogy az új kormány sem 
tudja visszahozni a régi árakat 
a szűk gazdasági mozgás tér 
ben. Néhányan még védik a 
mundér becsületét, de Békési 
menesztésével együtt a Béké
si-program folytatásának han
goztatása még őket is elbi
zonytalanítja. A választási 
ígére tekhez kapcsolódva egy 
példát szeretnék hozni a saját 
szakterületemről: az új gyógy
szertámogatási rendeletet úgy 

készítették el, hogy a Gyógy
szerészi Kamara egészen mást 
javasolt, az Orvosi Kamara vé
leményét pedig k i sem kérték. 
Emlékezetem szerint a választá
sok előtt a szakér te lem kor
mányát emlegették! 

- Milyen értékelést adna a 
helyi önkormányzati választás
ról? 

- Az eredmények rámutattak 
arra, hogy az azonos tömegbá
zisra számító pártok megosztot
ták e re jüke t , hiszen egy-két 
képviselői, illetve néhány listás 
hely kivételével csak a K D N P -
MDF-FTDESZ jelöltjei kerül
tek volna be a testületbe. Az 
összefogás hiányának okát nem 
a politikai véleménykülönbség
ben lá tom, hanem az elmúlt 
évek/évtizedek során kialakult 
személyes ellentétekben. Remé
lem, hogy vezetésem alatt sike
rül összefogni a város érdeké
ben a hason ló gondolkodású 
emberekkel, mert a j ó viszonyra 
t ö r e k e d v e senkivel szemben 
sincs előítéletem. Első lépés
ként kapcsolatfelvételt kezde
m é n y e z ü n k a város pol i t ikai 
erőivel... 

N.T. 
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pnliforjhangszerről magas fokon 

Dávid István orgonaművész 
előadása a könyvtárban 

Mfívészvendége volt a Keme
nesaljái Berzsenyi Asztaltársa
ságnak február 15-én a Kreszne-
rics Ferenc Könyvtárban: Dávid 
István orgonaművészt köszönt
hette a közönség. Erdély szülötte, 
nemzetközi hírű iskolákban töké
letesítette a tudását. 1988-ban te
lepült át Nagykörösre, ahol ma a 
református egyház kántora, tanít 
a kecskeméti Kodály Zoltán 
Ének-Zenei Szakközépiskolában 
és a nagykőrösi Református Ta
nítóképző Főiskolán is. Az ő ne
véhez fűződik az Organa 
Transsylvanica (Erdély Orgonái
ért) Alapítvány létrehozása. 

Előadásának egyszerűen Az 
orgona múltja és jelene címet ad
ta, pedig - ahogy az a bevezető
jében is elhangzott - egy önval
lomást hallhatunk arról, hogyan 
szerette meg ezt a csodálatos 
hangszert. Szólt arról, hogyan 
alakult k i a hangszer, hogyan fej
lődött naggyá, és jelenleg hol is 

a helye a zene vi lágában. M i n d 
ezt csodálatos diapozi t ívokkal 
tette még szemléle tesebbé és 
ér thetőbbé. Ezeken számos hí 
res külföldi é s magyar orgonát , 
vagy annak kiemelt részletét 
láthattuk. 

Az est második részében M u 
szorgszkij Egy kiáll í tás képei 
c ímű alkotásának orgonaátira
tát hallhatta a közönség CD-le
mezről . 

Reméljük, hogy Dávid István 
következő látogatása alkalmával 
orgonajálékában is gyönyörköd
hetünk. A kérdés csak az: a kör
nyék melyik templomi orgonája 
van olyan állapotban, hogy kon-
cerünűvek is megszólalhatnak 
rajta. 

Kemenesalja orgonáinak álla
potával hamarosan foglalkozunk 
lapunk hasábjain is. 

Minden, mi adható: 
BAROMFITERMÉKEK 

SZÉLES VÁLASZTÉKA 
- 41-féle fagyasztott baromfi 

- 32-féle felvágott, húskészítmény 

A KÍNÁLATBÓL: 
KACSAháj, -máj, -comb 
LIBA mell-comb, -máj 

PULYKA combhús, szeletelt mell 

AZ ÁRAKBÓL: 
- parizer 280 Ft 
- csirkemell 349 Ft 
- grillcsirke 239 Ft 
- csirkenyak 110 Ft 

FINOM, EGÉSZSÉGES, OLCSÓ: 

SÁGA SZAKÜZLET 
Celldömölk, Csokonai u. 1. 

(a focipálya sarkánál) 

A celli bombázás szemtanúja 

Kiskunfélegyházáról jött 
emlékezni 

Több mint 250 kilométert uta
zott Kiskunfélegyházától Celldö
mölkig az a keménykötésű férfi, 
aki azért jött, hogy az itteniekkel 
együtt emlékezzen a város nagy 
bombázásának ötvenedik évfor
dulójára. 1945. február 13-án a 
Fő téren tőle pár méterre lezuha
nó, fel nem robbant bomba az 
életben maradást jelentette szá
mára. Egyik akkori szállásadója 
- Horváth Mária - küldte el neki 
a lapunkból kivágott cikket, így 
szerzett tudomást a megemléke
zés időpontjáról. 

Kiss Lajos, az akkor 23 éves 
tizedes, aki az itteni élelmezési raktárban teljesített szolgálatot, így 
emlékezik a fél évszázaddal ezelőtt történtekre. 

- ö t -hat hónapot tartózkodtam 1945-ben élelmező katonaként Cell
dömölkön Horváth József és Horváth Sándor családjánál - akikre 
azóta is hálával gondolok. Azon a bizonyos napon, február 13-án délig 
adtam k i az élelmiszert a frontkatonáknak, majd felváltott a társam, 
én pedig ebédelni indultam a Sági úti kvártélyomra. A Fő térig jutot
tam, amikor megjelentek a bombázók, és a városra dobták gyilkos 
rakományukat. Hogy az életemet mentsem, a községháza falához la
pultam. Az egyik bomba néhány méterre tőlem fúródott a földbe, de 
szerencsémre nem robant fel. Miután magamhoz tértem, visszaindul
tam a raktárhoz, ami a mai Rezgőnyárfa vendéglő volt. Útközben azt 
sem tudtam, hová lépjek, mert mindenhol leszakadt villanyvezetékek 
hevertek. Féltem, hogy áramütés ér. A váltótársamat kerestem, meg
találtam. Halálsápadt volt, de neki sem történt különösebb baja armak 
ellenére, hogy a közelbe bombák hullottak, és a raktárunknak egyetlen 
ablaka sem maradt. Később megtudtam, hogy a hozzánk felvételezni 
indult katonák közül többen is meghaltak. 

- Volt még egy raktárunk a Király János utcában is. Századosomtól 
azt a parancsot kaptam, hogy mihelyt az első belövést megkapjuk, 
gyújtsam fel és úgy vonuljak vissza. Én azonban nem gyújtottam fel, 
mindössze lelakatoltam. 

- Március 22-én nyílt parancsot kaptam, hogy vonuljak Körmendre. 
Amikor odaértem, épp Körmendet bombázták. A bombák az út jobb 
oldalára potyogtak, én a bal oldalon mentem. Ismét szerencsém volt, 
életben maradtam. 

- Hogy mi történt velem azután? Hadifogság, majd családalapítás. 
Az egyik lányom orvos, a másik tudományos munkát végző, világjárt 
ember lett. Négy unokám van, egyiküknek épp a minap volt a szalag
avatója. 

- Emlékezni jö t t em Cel ldömölkre é s bizakodni. Bizakodni ab
ban, hogy az ő é le tükben soha nem tör ténnek hasonló ször
nyűségek. 

Völgyi L. 

Málta keresztje v ^ 
Celldömölkön is felragyog 

Megalakulás alatt áll a 
Málta i Szeretetszolgálat cel l 
dömölki csoportja, amely a 
nemzetközi leg elismert ha
gyományokat követve jószol 
gálati tevékenységet k íván 

folytatni a rászoruló embertár
saink javára. A megalakulás
ról, a csatlakozás módjáról ké
sőbbi lapszámunkban adunk 
hírt. 

RL 
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Költészete ma is figyelmeztetés 

Mécs László emlékezete 
(1895-1978) 

Száz esztendővel ezelőtt született Mécs 
László, a X X . század első fele katolikus iro
dalmának vezéregyénisége, a „méltánytalan 
sorsú költő" (Rónay László). 

Egyike volt azoknak, akiket kora elfelej
tett. S most itt az ideje, hogy megkapja az őt 
megillető helyet és rangot. Költészete ugyan 
nem ér fel Babits, Sík Sándor művészelének 
magasára, de kétségtelen: jelentős személyi
sége volt irodalmunknak, csupán a kor nem 
kedvezett Mécs László gondolatainak, mert 
más, látszatra „korszerűbb eszmék" uralták 
akkor Európa keleti felét. 

Mécs László századunk negyvenes évei
ben a legnépszerűbb magyar költők egyike 
volt. 1935-től a Katolikus írók Magyarorszá
gi Munkaközösségének az elnöke. Az idő
sebb generáció tagjai még emlékeznek a nagy 
tömegeket megmozgató előadóestjeire. Mert 
nemcsak verset tudott írni, hanem azt kitűnő 
előadói, színészi képességével elő is tudta ad
ni. Tartozunk az igazságnak azzal, hogy meg
említsük; népszerűsége csúcsán nem volt ide
je és türelme sem tovább csiszolni a verseit. 
Ez ártott művészetének. 

Küldetéses ember voll . A X X . század Ti 
nódi Lantos Sebestyénje. Az ősi énekmondók 
egyenes ági leszármazottja. Kora legnagyobb 
irodalom-népszerűsítője. Előadóestjein szá
zak és ezrek hallgatták Pozsonyban, Kassán, 
Kolozsvárott és Nagyváradon, Berlinben, 
Rómában és Párizsban. Elsősorban magya
rok. Művészetét az evangéliumi ige hirdeté
sének szolgálatába állította. Pap volt, aki a 
premontrei szerzetesek közösségéhez tarto
zott, költő volt, aki a nemzethez, a világon 
élő magyarsághoz szólt. 

Kissé furcsa, de tény, hogy életében három 
ország volt a hazája. Elébb az Osztrák-Magyar 

Monarchia, majd 1920-tól a Csehországból 
és a magyarországi Felvidékből létrejött 
Csehszlovákia, 1945 után Magyarország, a 
mai határaival. Mindhárom állam más-más 
nyomot hagyott benne... Az első a gyermek
kort és ifjúkort, a maga örömeivel. A második 
a felnőttkort, benne a sok fájdalommal átélt k i 
sebbségi sorsot, a harmadik pedig a .szocialista 
Magyarországot", mely börtönbe vetette, s sze
mélyi jogaitól megfosztotta. 

Mécs László egész életében nem a gyűlöle
tet, hanem a szeretetet hirdette. A szószéken 
éppúgy, mint az előadótermekben. Megtanulta 

a szegények világnyelvét. Megtapasztalta a 
nemzetiségi sorsban élők nehéz helyzetét, sa
ját bőrén érezte a másodrendű állampolgár
ság bélyegét. Egész életében harcolt a jogta
lan megkülönböztetés ellen. S ugyanezt a fel
adatot vállalta Erdélyben költőtársa, Reményik 
Sándor. Ezért fogadja barátjává, harcostársávi 

Verseiben bemutatta a felvidéki magyar 
nép kálváriáját. De ugyanakkor hitet, re
ményt és szeretetet is hirdetett. Ezért kellett 
1944-ben Szlovákiát elhagynia, s éveken át 
ezért kellett bujdosnia. 

1945 után itthon é l t 1953-56-ig börtönbe 
zárva. Állítólag „a rendszer elleni izgató és fel
forgató tevékenysége" miatt. Utána néhány 
évig még plébánosként hirdette az evangéliu
mot Szeretett volna bekapcsolódni a magyar 
irodalmi életbe. De ezt a sors nem adta meg 
neki. Életének alkonyán a Pannonhalmi Bencés 
Szerzetesrend Papi Otthonában lelt némi nyu
galmat. Egyik verse azonban azt tanúsítja, hogy 
visszavágyott - miként egykori költőelődje, 
Arany János - gyermek- és ifjúkorának színhe
lyére, szülőfalujába, Hernádszentistvánra. 

Költészetével és előadóestjeivel, szavaló-
kórusaival is a keresztény hit erősítését szol
gálta. A versírást eszköznek tekintette, mely
nek segítségével szebbé lehet tenni az embe
rek életét. Nevelőeszköznek. Szállóigévé lett 
verssora is ezt fejezi k i : 

„...vadócba rózsát oltok, hogy szebb le
gyen a föld!" 

Mécs László első verseskötetéhek megje
lenése (1923) óta több mint 70 év telt el. 
Ennek ellenére mondanivalója ma is idősze
rű. A X X . század felé menetelő embernek -
ha élni akar - meg kell újulnia. Elsősorban 
erkölcsileg. Minden országban biztosítani 
kell a kisebbségek jogait, átjárhatóvá kell ten
ni a határokat, s a jövőt nem a gyűlöletre, 
hanem a testvéri szeretetre kell felépíteni. A 
társadalomnak, az államnak, az egyénnek fel 
kell vállalni — az önhibájukon kívül - sze
génnyé lett rétegek problémáit. 

Ha ezt nem teszi, elpusztul az emberiség. 
Belevész a világ. Erre figyelmeztet bennün
ket Mécs László költészete. Tungli Gyula 

Újdonság a könyvtárban 
(Molnár Ferenc: Az éhes város. - Budapest, 1993.) 

Molnár ezt a regényt a századelőn, pontosabban 1901-ben írta, de a 
máról (is) szól. Hogyan gazdagodjunk meg legkönnyebben (ha elég gát
lástalanok vagyunk hozzá)? - ez lehetne a mottója. A történet ugyanis 
egy éppen kikeresztelkedett, tüdőbajos zsidóról szól, aki kölcsönpénzek
ből kúráltatván magát Abbáziában megismerkedik Amerika egyik leggaz
dagabb lányával. .Jrleves" udvarlásba kezd, hiszen hősünknek a pénzen 
kívül más semmi sem szent, a naiv fiatal lány pedig viszonozza az egykori 
Hollánder Izidor, ma Orsovai Pál „lángoló szerelmét". M i sem egyszerűbb 
ezután, mint beevezni a házasság (anyagi) biztonságot árasztó kikötőjébe. 

Hősünk, illetve a pénz előtt nyitva áll minden ajtó: az elit mint régi cim
boráját fogadja az Abbáziából hazatérő „hőst". Már a parlamenti képviselő
ségig viszi... amikor egy fordulattal véget vet az író a hős karrierjének. 

Az ésszel, érzelemmel nem éppen megáldott férfi csak egy dolgot nem 
kaphat meg a pénzéért: egykori szeretője már soha nem lehet az övé, mert 
úgy döntött, hűséges hitvese lesz a férjének. Döntésében megingathatat
lan. Ez a tudat, hogy van, amit nem lehet pénzért megvásárolni, az hajtja 
Orsovait az öngyilkosságba. 

Molnár Ferenc könnyed stílusa szórakoztató, kellemes időtöltést ígér. 
Losoncz Andrea 

¿ 3 » 

Újra szalagavató a „Refi"-ben 

r i 
Több mint negyven év után újra szalagavató volt a Pápai Református Gim
náziumban. A nem mindennapi eseményen 100 diák tűzhette ki magára a 
gimnáziumi tanulmányainak dátumát jelölő szalagot. Az ünnepség után a 
negyedik osztályos tanulók nyitótáncával jó hangulatú bál következett. 

Fotó: Sebestyén 
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Báloztak a reformátusok 

Február 4-én, szombaton m á 
sodik alkalommal rendezték 
meg a református bált Cel l
dömölkön, a Rezgőnyárfa ven
déglőben. Mintegy nyolcvanan 
vettek részt az eseményen. A 

kitűnő hangulatú rendezvény va
csorából, tombolasorsolásból -
melynek fődíja egy pécsi kirán
dulás - és reggelig tartó mulat
ságból állt. 

Sebestyén Zoltán 

ÉRTESÍTÉS z ^ 3 

Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala értesíti a tisztelt 
lakosságot, hogy az A P E H Vas Megyei Igazgatósága 1995. 
február 1-től - március 20-ig minden szerdán 

8.30-tól 12.30-ig 
ügyfélfogadást tart a Polgármesteri Hivatal földszinti tár
gyalótermében. 

SAVARIA COPY 
Irodatechnikai Kft 

- Fénymásoló gépek 
- Számítástechnika 
- írógépek, pénztárgépek 
- Irodabútorok 
- Kellék- és alkatrészellátás 
- Teljes körű szakszerviz 

Szaküzlet 
Celldömölk, 

Szentháromság tér 3. 
Tel.: 06-30-465-331 

Bemutatóterem, szerviz 
Szombathely, 

Zanati út 40-44. 
TeL/Fax: 94/330-150 

SZÁMÍTUNK ÖNRE, 
SZÁMÍTHAT RÁNK 

Véradás lesz 
Március 2-án, csütörtökön 

Köcskön; 3-án, pénteken Egyhá-

zashetyén és Borgátán; 10-én, 
pénteken Ostffyasszonyiáh és 
Csöngén, 17-én, pénteken Kis-
somlyón és Dukán . 

Kemenesalja országgyűlési képviselői 

Ostffy Lajos (1876-1945) 
Sorozatunkban áttekintést adunk 

Kemenesalja országgyűlési képviselői
ről az 1848-as forradalom és szabad
ságharcig visszamenőleg. Részletesebb 
elemzések és gyorsfényképek váltják 
majd egymást a jelentőségtől, illetve a 
rendelkezésre álló forrásanyagtól füg
gően, de remélhetően felvázolva környé
künk honatyáinak történelmi tablóját 

Az ezeréves, kun-besenyő eredetű Osl nem
zetség utolsó férfisarja élete során visszaszerez
te a család nevének középkori ragyogását, köz
életi súlyát. Külön érdekesség, hogy abban az 
időszakban is a parlamenti padsorokat koptatta, 
amikor az Ostffy-nemzetségből anyai ágon szár
mazó Khuen-Héderváry Károly volt a minisz
terelnök... 

Ostffy István földbirtokosnak, volt 48-as hon
védtisztnek és a csornai kerület függetlenségi 
képviselőjének a fia 1876. október 19-én szüle
tett Budapesten. Középiskolai tanulmányai után 
e gy évet mag ángy akomokként töltött el a gö
döllői koronauradalomban. Jogi végzettséget a 

kolozsvári és budapesti egyetemeken tanulva 
szerzett, majd 1899-ben a magyaróvári gazda
sági akadémián kapott oklevelet. Ezt követően 
hosszabb nyugat-európai tanulmányútra indult, 
amelynek során Dániától Németországon és 
Franciaországon át eljutott Olaszországig. Poli
tikai, közgazdasági és agrártudományi ismere
teit - egyebek között - Zürichben és Párizsban 
gyarapította. A századforduló idején mint Sop
ron megyei birtokos nemes, már tagja volt a 
megyei törvényhatósági bizottságnak. 

1902-ben lépett közszolgálali pályára: másfél 
évig a celldömölki járás szolgabírája volt és 
egyúttal a megyei törvényhatósági bizottság 
tagja. 1903-ban választották Vas vármegye al
jegyzőjévé. 1907 folyamán tb. főjegyzővé ne
vezték k i . 1909-ben jelent meg A községbíró 
legfontosabb teendői és tudnivalói című kézi
könyv, amelyet a vármegye megbízásából ő ál
lított Össze. 

Az 1910-es országgyűlési választásokon a 
48-as függetlenségi programmal induló 
Ostffy Lajosnak Maróthy László káldi föld
birtokos volt a riválisa. A szavazás első for
dulója - páratlan módon - döntetlen ered

ményt hozott kettejük között. A pótválasztáson 
pár voks billentette Ostffy felé a mérleg nyelvét 
A parlamentben a kérvényi bizottság tagja lett 
Országgyűlési felszólalásai mindig érdeklődés
re tartottak számot, és az országos sajtó többször 
dicsérte felkészültségét, 

1917 júliusában nevezték k i Vas megye főis
pánjává, ezt a funkciót a Károlyi-kormány meg
alakulásáig töltötte be. A húszas években telje
sen visszavonult: asszonyfai birtokán csak a 
gazdálkodásnak élt. 1932 végén tért vissza a 
közéletbe, amikor újra főispán lett A Gömbös-
kormány támogatásának persze ára volt: a Nem
zeti Egység Pártja egyik megyei főszervezőjé
nek szemelték k i . Tehetséges, ambiciózus szó
nok lévén nem kis része volt abban, hogy 1935-
ben a NEP tarolt Vas megyében, csupán egyet
len mandátumot hagyva más pártnak. Ostffy 
közigazgatási alaposságára jellemző, hogy 
rendkívül magas szinten sajátította el a gyors
írást, amit a mindenre kiterjedő figyelem eszkö
zeként alkalmazott. 1937 októberében, második 
ciklusának ötödik évfordulóján lemondott főis-
pánságáról, s ezután választották Vas megye 
felsőházi tagjává. 

1945-ben, az első tavaszi holdtölte idején, az 
egyre közeledő szovjet páncélosok dübörgését 
szinte már hallva, egy önmaga felé irányított 
golyóval tett pontot a patinás Ostffy család tör
ténetének végére... Németh Tibor 
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Csorna János vatikáni elismerése 
Protonotárius: az idegen sza

vak szótára szerint a pápai bíró
ság magas rangú tisztségviselője, 
illetőleg gyakran egyházi cím. Ez 
a legmagasabb kitüntetés, amit a 
pápa papnak adományoz. 

1994. december 21 - i keltezés
sel városunk szülötte, Csorna 
J á n o s balatonalmádi plébános is 
e cím jogos és büszke viselője 
lehet. Az ezt tanúsító okiratot, 
melyet Angelus Sodano bíboros, 
vatikáni államtitkár aláírása 
hitelesít, március 18-án, szomba
ton 11 órakor szentmise kereté
ben adja át Veszprémben a Szé
kesegyházban dr . Szendi József 
érsek. 

A hírt az édesapától, a váro
sunkban közismert Csorna Fe
renctől kaptuk. 

* 
Csorna János 1947-ben szüle

teti Celldömölkön. Általános is

koláit városunkban, középiskolai 
tanulmányait Pannonhalmán vé
gezte. 1965-ben került a buda
pesti Hittudományi Akadémiára. 
1970- ben szentelték pappá, és 
1971- ben nevezték k i Zala-

szentgrótra káplánnak. Tizenkét 
év után került Zalaudvarnokra 
plébánosnak, ahol további három 
falu tartozott hozzá. 

1987-ben a veszprémi püspök
ség gazdasági vezetője lett. Egy 

I I 

János a c. préposti beiktatása után. 

év múlva ezen beosztása mellett 
Balatonalmádiba nevezik k i plé
bánosnak. 199l-ben már egyház
megyei főszámvevő és megkapja 
a kaposfői címzetes préposti cí
met. 

Ezután rengeteg energiát for
dít az egyházi ingatlanok vissza
szerzésére. Hosszan lehetne so
rolni , amit ezen a téren Veszp
rémtől Pápáig, de a megyén kívül 
is fáradhatatlanul, hihetetlen 
munkabírással, felelősségtelje
sen, lehetetlent nem ismerve 
megtett 

Csorna János veszprémi érseki 
helynök, kaposfői c. prépost egy
házmegyei főszámvevő jelenleg 
is Balatonalmádi plébánosa, és 
december 21-tŐl apostoli proto-
notáriusa. Március 18-i .hivata
los" kinevezésére szeretettel vár
ja a celldömölkieket is. 

A szülőváros nevében szívből 
gratulálunk a magas elismerés
hez. Kísérje Isten áldása további 
életútját. Völgyi L. 

Uralkodó kékek bűvöletében 

Mikos Róbert kiállításáról 
A szemlélődő embert ért élményeket akár 

úgy is lehetne osztályozni, hogy hétköznapiak 
és rendkívüliek Mikos Róbert képei kétségtele
nül a rendkívüli kategóriába tartoznak. Sajátosan 
hatnak a szemlélőre, s úgy tetszik, a címek hiánya 
is egy olyan szándékot takar, hogy a képek egyéni 
adaptációját, megfejtését mindenki maga élje meg, 
s maga a folyamat is egyszeri és megismételhetet
len élményt nyújtson. 

Ha mégis megpróbálnánk egy összegzést ad
ni, akkor a címbéli utalásnak megfelelően ural
kodóak a kék színek, függetlenül attól, hogy a 
víz, az ég, vagy netán a világűr rejtelmes kék
jéről van szó. Valahol megfogalmazást nyer a 
rész és az egész egymástól különböző, de mégis 
összetartozó viszonya, hiszen az egész hordozza 
a részt, a rész hírt ad az egészről, de egyik sem 
azonosítható teljesen a másikkal. Mikos Róbert 
nem csatlakoztatható konkrét izmushoz, egyéni 
formanyelve sugallja a fiatalságot. Hiszen fiatal 
művésszel van dolgunk, megjeleníti a fiatalság 
azon képességét, hogy nem nagyon lepődik meg 
semmin, de képes bárkit meghökkenteni, akar
va, akaratlanul. 

A képeket nézegetve Weöres Sándor egyso
ros versei jutottak eszembe, amelyekhez Szántó 
Tibor készített illusztrációkat, ráadásul néha oly 
remekbe szabottakat, hogy szinte a kép primá
tusa érvényesült a versekkel szemben. Jelen so
rok írója arra vetemedett, hogy néhány kép által 
ihletett pillanatot megkísérelt papírra vetni. Itt 
most sok-sok illusztráció kellene, de a vershez 
március végéig megtekinthetők a képek. A v i 
lágegyetem csodája és törékenysége számomra 
ennyi: „Kék bolygóbuborékok". A zene sze
mélyre szóló üzenetét, néha magányosságát tük
rözi a „Zene peremén - egy szál hegedűvel" 
című kép, illetve sor. Kék ég, kék víz, magányos 
ember kis csónakban: , A kék horizontján lé-
lek(el)vesztőben". A víz által elmosott mozaik-
kő akár .Atlantisz utolsó padlója" is lehetne. 

Folytathatnám a sort, helyette azt javaslom, 
aki teheti, nézze meg Mikos Róbert kiállítását a 
Kemenesaljái Művelődési Központban, a többit 
pedig bízza saját fantáziájára, s az élmény nem 
fog elmaradni. RL 

Vigyázat! 
Másolnak... 

A lakosság körében a könyvtár egyik nép
szerű szolgáltatása a fénymásolás: a készített 
másolatok száma 1994-ben 40 ezer oldalra 
rúgott. Az 50-200%-os kicsinyítési/nagyítási 
tartománnyal rendelkező RICOH típusú má
sológépen egy A/4-es (gépírólap) oldal ára 8 
forint, az A/3-as (2 gépírólap) méretűé pedig 
16 forint. A Kresznerics Ferenc Könyvtár in
tézményeknek és magánszemélyeknek egy
aránt azonnal, illetve nagyobb tétel esetén rö
vid határidővel vállalja a másolatok elkészí
tését. 

Szöveg és kép: 
-bor 
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Farsangi étlap 1921-ből 
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó far

sang a bálok, zenés, táncos vigalmak idősza
ka már a középkortól. Különösen élénk bálo-
zás folyt egykor a farsang végén, ahogy 
mondták a hideg telet búcsúztató farsangfar
kán, vagyis a hamvazószerda előtti héten, k i 
használva az utolsó lehetőséget a böjt előtt. 

Tréfás cselekedeteknek, mókáknak sem 
voltak híján a bálozó hölgyek és urak, akik 
néha még szánon, jobb időkben elegáns hin
tón érkeztek a bálok színhelyére. A vendég
lők pedig versengtek a nagyérdemű kegyeiért 
díszes, érdekes és a humort sem nélkülöző 
meghívóikkal, ajánlataikkal. 

Étlap 
Leves: kitűnő patakvízbőlfőzve 3 szem burgonyával 20 korona, 4 szem burgonyával 

és fényűzési adóval 30 korona. 
Főzelék: csalánból 40 korona. - Továbbá korai répalevél, mely kitűnően pótolja 

a káposztát. 
Ló: rántva 50 korona, fasérozva és pörkölten 70 korona. Mindegyik után fényűzési 

adó egyenként 10 korona. 
Különlegességek: 
Ökörbőre pirítva, malaczúzája rántva, csirkenyelve savanyán. 
Hidegételek: 
Halsonka, veréb körme, tyúk és kánya körme és füle kocsonyának. 
A különlegességek és hidegételek után luxusadó: egy heti gyomorfájás. 

Tisztelettel: 
A „Laci konyha igazgatósága". 

Közreadta: K. Gy. 

Sztárok 
a sport világából 

Egyedülálló élményben lehet része 
mindazoknak, akik szeretik a sportot, ta
lálkozni kívánnak számos magyar arany
érem kovácsaival és vonzódnak a termé
szetfölötti (vagy nagyon is természetes?) 
jelenségekhez. Március 4-én 19 órai kez
dettel Komáromi Tibor háromszoros v i 
lágbajnok és Európa-bajnok birkózó, a 
válogatott szövetségi kapitánya, vala
mint Németh Sándor, a birkózóváloga¬
tott vezetőedzője lesz Harasztosi László 
parafenomén, természetgyógyász, bio-
energetikus vendége a Kemenesaljái Mű
velődési Központban. A furcsa jelensé
gek láttatásán túl bizonyára lesz lehetőség 
arra is, hogy az érdeklődők megtudjanak 
egyet-mást a vdamikori élsportolóktól a 
sikerhez vezető út gyötrelmeiről, s tán fel
idéznek apró morzsákat a dobogós helyek 
örömeiből is. 

A 150 forintos belépőjegy - így meg
ítélve - szerénynek is mondható a várha
tó élményhez képest. RL 

Megjelent Ostffyasszonyfa 
űj képeslapja 

Korábban hat éve jelent meg képes levelezőlap Ostffyasszonyfáról, 
Petőfi Sándor ott-tartózkodásának százötvenedik évfordulója tisztele
tére. Sajnos az a képeslap nem az elképzeléseknek megfelelően látott 
napvilágot. Az önkormányzat most egy új képeslap megjelentetésével 
feledteti az előzŐL A falu két temploma látható a lapon, majd a hősi 
emlékmű, továbbá közcélokat szolgáló klasszicista, 1840 körül épült 
Ostffy-kastély és a falu történetéhez kapcsolódó első világháborús 
hadifogoly-temető részlete. A képviselő-testület tagjainak véleménye 
alapján készült a falu új levelezőlapja, élénk vita kíséretében. Ez 
érthető és gondosságra vall, hisz a nagy múltú település számos be
mutatni valót kínál. Ide zarándokolnak más országokból is a fogoly
temetőbe, de bemutatható helyet kér magának egyebek között a Pe
tőfi-hagyomány, hisz Ostffyasszonyfa az ország huszonegy Petőfi-
emlékhelyeinek egyike. Amikor gratulálunk a nagyon szép képes le
velezőlap megjelenéséhez (kiadta a Hazánk Könyvkiadó Kft . Győr, 
Burián György fotóival), azzal a javaslattal is élünk, hogy falujuk 
megilletne egy olyan képeslapot is, amely a PetŐfi-emlékhelyet idéz
né, bemutatva az emléktáblával jelölt Ragyogói Rába-hidat, a költő 
két szobrát, a Salkovics-házat és az emlékszobát Az emlékhelyeket 
keresők, hagyomány gyűjtők örömét elégítenék k i , és emelnék a falu 
irodalomtörténeti rangját. DJ. 

Bölcseletek ^ 
MÁRCIUS: „Eresz csorog és patak... Kék 

ibolyák égre fölírják nekünk a tavaszt." (Bo-
dosi Gy.) Pezsdül a természet, s az emberek 
munkára felajzottan figyelik az időjárás válto
zásai révén adott lehetőségeket: kezdődhet a 
munka a szántóföldön, a kertben, a szőlőben, 
a gyümölcsösben. A pásztorok mégis kutya
hizlaló hónapként emlegetik, ós i regula is 
közszájon forog még: „Márciusban vagyon bő 
nedvesség a testben / Diétát tarts te is italban 
s ételben!" Csodát tévő hó hullik e hónapban, 
mert szépít, s ezért mosakodnak a lányok a 
márciusi hóban, ráadásul a szeplők is eltűn
nek. 

Sándor, József, Benedek zsákkal hozzák a 

meleget, szütyövel a hideget. E három cimbora 
soha nem tud elszakadni egymástól, mert a 
kedves népi legenda szerint a jó Szent Péter 
egymás mellé rendelte őket. Hajdanán az tör
tént ugyanis, hogy a hosszú szigorú telet meg
unván Péter egy hatalmas zsákot megtöltött jó 
meleggel, és útnak indította Sándort, hogy v i 
gye a földre és eressze ki , terjessze szét. Ám 
Sándor elfáradva a szokatlan teher alatt a 
hosszú úton, betért pihenni egy útszéli kocs
mába, s belefeledkezett az italozásba. Péter 
megunva a várakozást, s megindítva az embe
rek meleg utáni sóvárgásától, Józsefet küldte 
Sándor után, hogy végezzék el a küldetésüket. 
De József is - rálelve Sándorra - bizony ott
ragadt a kocsmában. Péter - türelme elfogyván 
- útnak indította Benedeket szigorú parancs
csal: tegyék most már a dolgukat, ám ő is 

elakadt a két cimbora mellett. Mikor aztán 
Szent Péter hiába várta a melegnek földre ér
kezését, egy korbácsot adva kezébe, utánuk 
szalasztotta Mátyást. S amikor a három boroz
gató meglátta a sebbel-lobbal közeledő korbá
csos küldöncöt, a zsákot felkapva közösen ro
hantak teljesíteni a parancsot, s a zsák száját 
kioldva elárasztották a meleget. 

A szőlősgazdáknak a József-nap mond 
bölcs tanácsot: „A szöllők József nap táján 
közönségesen kinyittatnak, s metszetnek is, az 
első, vagy parragkapálás is most történik, a 
tőkék por ganéjjal tápláltatnak, elszáradott ré
szeik pedig lenyesternek." 

Benedek pedig áldást hoz házra, s munkára. 
„Tél után tavasz jön, felhő után földerül", 
summázzák Baranyában! 

N áílasdy Lajos 



ÚJ KEMENESALJA 1995. MÁRCIUS 2. 10 
Pápoci barangolás a múltban (2.) ^h^\S 

A kolostor és az oklevelek 
A négykarélyos temetőkápolna szerves ré

szeként építették 1370 körül a kolostor épü
letét, a Szt. Szűz tiszteletére elnevezett temp
lomot, a Salvator bazilikát. Az építtető Gersei 
Margit, Pápoc nagyasszonya volt. Csopon 
Margitot a birtokszerető Magyar Pál kapitány 
vette feleségül 1332-ben. Margitot a király 
november 8-án „fiűsílja" és zálogba veszi 
Köcski Sándor összes birtokát. Köcski Sán
dor birtokait gyermekei - György és Miklós 
- a zálogból kiváltani nem tudták, így a Köcs
k i fivérek halála után a király az Ősiség tör
vénye alapján igényt tartott a birtokaira, de 
azokat Gersei Margit kérte és meg is kapta. 
Ezzel lett végül is Gersei Margité a pápoci 
birtok. 

1340-ben meghalt Magyar Domonkos 
(Gersei Margit mostohafia), aki a királytól 
1337-ben Szabolcs megyei birtokokat kapott. 
Magyar Pállal kötött házasságukból két gyer
mekük született. László 1355-ben már nem 
él, Óbudán temették el, ahol eredetileg Gersei 
Margit is temetkezni kívánt. Gersei Margitot 
ekkor már özvegyként említik. Erzsébet le
ánya, aki valószínűleg Laczfi Miklós felesége 
volt, 1364-ben halt meg. 

Magyar Pál és felesége 1342-ben települt 
Pápocra. Gersei Margit ekkor már súlyos be
teg, az oklevelek 1340-től így említik. Mivel 
Gersei Margit, Magyar Pál özvegye gyer
mektelenül hunyt el, így 1373-ban még éle
tében rendelkezett a földi javairól. 

Hiteles helyi oklevél 
„Magyar Pálné végrendelete a pápoci vá

sárvámot, a sebesi malom két kerekének jő-
vödelmét a kolostor építésének befejezésére 
rendeli... ameddig a bolgság-os szűz Mária 
kolostor építési munkálatai, amelyben a szent 
Ágoston remete szerzetesei laknak, teljesen 
be nem fejeződnek. 

A pápoci (PAPOCH) prépostnak, vagy 
utódainak rendeletére a perjel és négy pápoci 
polgár tudtával szabad kifizetéseket eszközöl
nie. Minden évben ezek előtt pontos szám
adást kell adnia... A jelzett bevételeket a ko
lostornak befejezése előtt elvenni és más ké
nyelmi vagy hasznot hajtó dologra fordítani 
törekedvén, akkor a prépost a vagyonkezelőt 
mindig védelmezni köteles. Ha pedig ez ellen 
a tartományfőnök, a perjel vagy más testvér 
a rendből bármit tenni törekednék, akkor a 
nevezeti adományozások, még pedig a vásár
vám, amelyet az említett PÁPOCON (PA-
POCZ) szedni szoktak, a nevezett két malom
kerék jövödelme és a lestvérek sebesi birtoka 
a szent Megváltó egyház és a prépost tulaj
donába kerüljön örök érvénnyel. 

Mivel Péter testvér attól az időtől fogva, 
hogy a rend egyszerű testvéréi a közösség a 
mondott kolostor élére perjelnek megválasz
totta, mindig hűséges és dicséretes módon 
cselekedett, ugy a boldogságos kolostornak 
építési munkáiban, mint más ügyekben, meg

bízatásokban és remény szerint a jövőben is 
így fog cselekedni, ezért öt, Péter testvért, a 
perjelt, ameddig csak él, a pápoci (PAPOCH) 
boldogságos Szűz kolostorának perjelségéből 
semmilyen ok miatt a tartományfőnök és a 
szent Ágoston rendi testvérek elmozdítani ne 
merészeljék és ne is érezzék, hogy erre köte
lesek. Ha másképpen cselekednének, akkor a 
két földbirtoknak, a Győr vármegyei Écs 
(ECH) és Pázmánd (PAZNAN) fele jövödel-
mét és járandóságait a nevezett ágostonos 
testvérektől a szent Megváltó egyház prépost-
sága javára minden nehézség nélkül el kell 
venni és az elfogadni köteles. 

Azonban e jövödelmeket lelkiismeretük 
alapján a boldogságos Szűz Mária kolosto
rának munkálataira tartoznak fordítani egé
szen addig az időpontig, amig a nevezett ko
lostor építése teljesen be nem fejeződik. Mi
után elérték a legjobbat, a kolostornak és a 
templomnak felépítését, a prépost az ott la
kó testvéreknek köteles és tartozik mindent 
visszaadni és lemondani megbízatásáról, 
ha bármilyen nehézség jönne is közbe... Az 
elmondott dolgokat, mikor hirül adták ne
künk, kiváltságlevél formájában megszer
kesztettük. 

Kelt szent Simon és Júdás ünnepe 
(október 28.) utáni második napon (október 
30.) 1386-ban." 

A végrendelet 
„A győri székesegyház káptalanja minden 

Krisztusban hívőnek, akik most vagy a jövő
ben élnek, jelen levelünk tartalmát megisme
rik, üdvősséget kívánunk mindnyájunk Üdvö
zítőjében. 

Mivel a felejtés, amely a szellemi vakság 
és tudatlanság szülője, kitörli az emberek cse
lekedeteit az emberi emlékezetből, de segít 
ellene, ha hiteles Írásban megrögzítik azokat. 
A jelenben és a jövőben élő összes embernek 
tudomására akarjuk adni a következőket: 

A nemes Margit úrnőnek, Magyar Pál mes
ter özvegyének a Nádasd nemzetségből szár
mazó Gersei András fia László leányának, aki 
súlyos betegségtől akadályoztatva nem tudott 
előttünk megjelenni, nagyon sürgető és tör
vényes kérésére, hogy hallgassák meg akara
tát és rendelkezését, elküldtük kiváló férfia-
inkat, Domonkos urat, a soproni Dénes urat 
- a mosoni fŐesperest —, János és Péter mes
tereket - kanonoktársainkat -, Pápoc hely
ségbe (in villám PAPOCZ) mint hiteles em
bereket a végrendelet felvételére. Ezek után 
visszatérve hozzánk egyöntetűen beszámoltak 
a következőkről: 

A nevezett úrasszony az ő jelenlétükben ép 
elmével és szabad akarattal szent Mária 
Magdolna most elmúlt napja (július 22.) utá
ni második napon (július 24.) előzetesen meg
fontolt elhatározással igy nyilatkozott: 

ő a Szentlélek sugallatától fellelkesítve a 
mulandókat az örökkévalókra és az ideigle

nes dolgokat az örőkkétartó dolgokra szeret
né átcserélni. Ezért saját és férjének, Magyar 
Pál mester urnák, László fiuknak és Erzsébet 
leányuknak, továbbá a néhai megyésispán
nak, Köcsky Sándornak (de KUCHK) és 
György fának, valamint Kacsó (KACHOW) 
Miklósnak és Tamás fiának, rokonainak, ha
sonlóképpen összes őse lelkének megmenté
sére és üdvözlésére, a mindenható Istennek 
és anyjának az édes Szűz Máriának, valamint 
a szentek egész gyülekezetének tiszteletére az 
emiitett Vas vármegyei Pápoc nevű helység
ben (in predicta villa sua PAPOCZ vocata) 
Krisztus legszentebb testének és a szent Meg
váltónak tiszteletére préposti egyházat alapí
tott és épitetett. Azt jövödelmekkel, javakkal 
és földbirtokkal, amelyeket Isten neki adott és 
juttatott, valamint őfelsége a fejedelem, Lajos 
ur Isten kegyelméből Magyarország királya 
a saját testi fenntartására elörökitett számá
ra. Hogy abban az egyházban Istennek és 
szeplőtelen anyjának, a dicsőséges Szűznek 
tiszteletére a jövőben állandó zsoltárokat 
imádkozzanak és nekik szolgáljanak. Ezt az 
örökké tartó rendelkezést tette és meghagyta. 
Ezekkel az alább felsorolandó földbirtokok
kal a szent Megváltóról elnevezett egyházat, 
annak prépostját és arra az időre kijelölt 
igazgatóját megajándékozta. 

Először nekik hagyta: a mondott Pápoc 
községnek 2/3 részért Összes jövödelmével 
együtt, amely e két részből származik, a vá
sárvámból származó, melyet minden héten 
szombatonként össze szoktak szedni, 40 dé
nárról, melyet ezen egyház iskolamesterének 
örökre meg kell adni. Hasonlóképpen egy för-
dőt, amely Pápoc helység középső részén van. 
(In med'io ipsius ville PAPOCZ)" 

* 

Az iskolamester (seholasticus) külön díja
zást kapott. Jövödelme egyező az egész 
Ágoston-rendi egyház jövödelmével. Ezen 
tény is utal arra, hogy jelentős méretű és Du
nántúl legrégebbi iskolájáról lehetett szó. Az 
elemi oktatás az úgynevezett hét szabad mű
vészetet is tanította (nyelvtan, szónoklástan, 
dialektika stb.). A fürdő léte is befolyásolta 
az akkor már súlyos beteg Gersei Margitot, 
hogy Pápocon telepedjen le. A fürdőhely 
pontosan nem azonosítható. New-York-ból -
pápociak mindenhol vannak - érkezett haza 
egy Londonból oda átkerült irat, amely meg
határozza a Salvator templomtól az É-Ny-i 
irányt és a távolságot. A „bemérést" a kapott 
információ alapján elvégeztük, a Lánka patak 
jobb partjára értünk, a hely néprajzi neve: 
L O B O G Ó ! Ez lehetett Gersei Margit kénsa
vas fürdője, mely jó hatással volt kösz-
vényére? 

Gersei Margit 1372-ben még életben 
volt, de egy 1373-ban februárban kelt ok
levél már mint elhunytról emlékezik meg. A 
nagyasszony félalakos portréja a kemenes-
szentpéteri plébánián tekinthető meg. Gersei 
Margitnak - Pápoc történelmi múltjának kel
lő mélységű ismerete hiányában - az indo
koltnál nem szabad nagyobb szerepet tulaj
donítanunk. Varga Tamás 
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vara 
Vidékünket a történelem folyamán több király is meglátogatta. I I . (Vak) 

Béla (1131-1141) számára egy elképzelés megvalósítása is kínálkozott a 
Sághegyen. Néphagyomány őrzi ezt napjainkig. A harmincas években 
még látható volt hegyünkön a várrom, különös köszönet illeti Szabó 
Ferencet, aki fényképeket készített róla. 

A Koszorú című folyóirat (1835) is közölte a sághegyi várépítésről 
szóló népregét. Az alapjául szolgáló életkép szerint a várrom tövében öreg 
ember ül és meséli a vak király várépítési tervét, majd annak kudarcát, A 
néprege tizenhatodik versszaka a beteg király döntését rögzíti: „Meg van 
tobzódásom bére / M á r mást úgy sem tehetek/A 'Sághegy tetejére / Majd 
egy várat építtetek." 

Iskolás korunkban sokszor hallottuk, hogy a királyt a kísérők hogyan 
vezették félre, ő k ellenezték a vár építését, s körbejáratták három napon 
át a beteg királlyal a hegyet, aki annyira kimerült, hogy feladni kény
szerült nevezetes tervét. A király végül is megátkozta a már készülő várat. 
Az ezzel a kérdéssel foglalkozó irodalom vitatémája, van-e hasonlat Kő
műves Kelemen balladája és e történet közöt t A király így ítélkezett:,.Az 
én átkom annak fején / Mind föld füve zöldüljön / S munkája a hegy 
tetején / Mind egy halomra dőljön; / A ' mit nappal raknak, éjjel / Omoljon 
szerte szélivel, / 'S a'mit raknak éjjelen / Dőljön össze reggelen." 

Edvi ülés Pál is foglalkozott a sághegyi vár történetével, ő kellemeseb
ben adja elő az esetet ..Fehérvárról ide személyesen látogatást tevén, 

(mármint a király) és a feljárást szerfölött bajosnak találván, szándékát 
megváltoztatta és a további építés betiltatott." 

A sághegyi várrom sajnos a bányászat következtében megsemmisült 
csupán az említett írások, a gyermekkori visszaemlékezések, és a meg
maradt fotók adnak bizonyítást. Mindenesetre vidékünk részese a korai 
magyar történelemnek, amit jó lenne részletesebben is kifejteni. 

Cikkünket Nagy István tanár úr tusrajza (1995. U. 5.) és Szabó Ferenc 
fotója egészítik k i . 

D.J. 
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Asztalitenisz 
CVMSE-Pécsi Kinizsi 2:10 
A második helyezett ellen 

hazai pályán a vártnál s imább 
vereséget szenvedett a tavasz-
szal nagyon visszaeső hazai 
gárda. 

Gyöz: Molnár B. 3/1, Gáspár 
G. 3/1. 

Dunaújváros-CVMSE 10:3 
A riválisnak számító dunaúj

városiak otthonában nem tudott 
komoly ellenállást kifejteni a 
CVMSE, és tovább tart a vesz-
szőfutása. 

Gyöz: Gáspár G. 3/2, Ölbei 
3/1. 

Előkészület 
Egyházashe tye -CVMSE 1:4 
Góllövö: Gyurák (3), Kolo-

nics. 
A rengeteg helyzetet kidolgo

zó celli labdarúgók magabiztos 
győzelmet arattak a lelkes egyhá-
zashetyeiek ellen. 

Az általános iskolás ko
rúak torna diákolimpiájá
nak Vas megyei döntőjét 
Celldömölkön rendezik 
meg március 4-én, szom
baton délelőtt 10 órai kez
dettel a szakmunkásképző 
iskola sportcsarnokában. 

A karate a lélek erejére épül 

Egyesztendős 
a celli karateszakosztály 

Pénteken esténként 5-tŐl 7-ig 
benépesül a Berzsenyi Dániel 
Gimnáz ium tornaterme: a kara
tésok tartják edzésüket a par
ketten. A fogla lkozásokon 20¬
25 fiatalember gyakorolja - ala
pos bemelegí tés t követően — a 
sportág alapelemeit. Edzőjük, 
Kovács Gábor 2 dános mester 
adott rövid áttekintést lapunk
nak a csoport tevékenységé
ről. 

sportág Vas megyei népszerűsí
tése. A kezdetektől fogva részt 
vesznek a csoport munkájában, 
azaz huszonévesen a karate celli 
„alapító atyái": Barsy Szabolcs, 
Gál Péter, Gergye Tamás , K a 
tona Róbert, Őri Szilárd és Pe-
thö Ferenc. Celldömölkön ala
kuláskor 20-25 főt tett k i a je
lentkezők száma, amely nyárra 
lecsökkent, de a tagtoborzás ha
tására újra növekedett. A v i -

A Szombathelyi Shotokan Ka
rate Club kezdeményezésére jött 
létre a celldömölki szakosztály 
1994 februárjában. Céljuk: a h i 
teles karatetanításon keresztül a 

szonylag nagy mértékű lét-
szárningadozás annak a számlá
jára írható, hogy sokan pár hónap 
után feladják a kitartást követelő 
harcművészet elsajátítását. Van

nak ugyanakkor olyanok, akik 
már második minősítő vizsgáju
kon is túljutottak, összességében 
elégedettek a csoporttal, hiszen 
Körmenden és Szentgotthárdon 
csak feleekkora az érdeklődés. 6 
éves kortól akár nyugdíjasig bár
k i t szívesen várnak, és megfelelő 
számú jelentkező esetén lehető
ség nyílik heti két foglalkozás 
tartására. 

A shotokant Funakoshi Gichin 
sensei alapította, és a tradicioná
lis karatestílust testesíti meg. 
Dióhéjban a lényege: a gyakorla
tokat szinte művészi tökéllyel 
kel l végrehajtani, a lehető legna
gyobb erővel/gyorsasággal vé
gezni, és a partner előtt pár cen
tivel megállítani. A karate min
dig a védekezésen és sohasem az 
agresszív támadáson alapul. A 
filmek felszínes, akciódús képso
raival szemben a karate a lélek 
erejére épül: a lelki-szellemi be
állítódáshoz képest a fizikai erő
kifejtés csak mintegy 20 százalé
kotjelent. A sportág jótékony ha
tással van a jellemfejlődésre: 
részben fejleszti a koncentráció
készséget, részben az önvédelmi 
technikák ismeretében a szerény
ség lesz az egyik alaptulajdon
ság. 

1995 januárjától a CELL-
COMP támogatja a csoportot, 
amelynek tagjai örömmel venné
nek részt különféle rendezvénye
ken, hogy bemutathassák tudásu
kat a közönségnek. 

-bor 

Labdarúgók közönségtalálkozója 
Hagyományteremtő rendezvény volt a lab

darúgó-szakosztály vezetőinek jóvoltából. 
Első ízben gyűltek össze labdarúgók, a sport
ág helyi irányítói és néhány érdeklődő szur
koló a Gáyer iskolában február 10-én meg
tartott közönségtalálkozón. 

Balogh Zsolt szakosztályvezető, az ötlet 
gazdája hangsúlyozta, hogy a nyitottság je
gyében feltétlenül erősíteni szeretnék a kap
csolatot a játékosok és a szurkolók között. E 
célt hivatott szolgálni a havi egy alkalommal 
tervezett futballfórum. Balogh Zsolt tájékoz
tatta a jelenlévőket, hogy a tavaszi idény előtt 
a működés anyagi feltételei biztosítottak. A 
nemrégiben alakult egyesületi intézőbizott
ság döntése értelmében a szponzori pénzek 
20 százaléka központi alapba kerül, 80 szá
zaléka az érintett szakosztály költségvetését 
növeli. A kérdéskört illetően felmerült, hogy 
a sportpálya körüli régi hirdetőtáblák ügyét 
is rendezni kell. A beszélgetés során elhang
zott, hogy a felszerelések tisztasága sok kí
vánnivalót hagy maga után, és az alapvető 

működési feltételek terén lassan egy évtizede 
uralkodó viszonyokban.is változtatás kell. 

A szakosztályvezető felvetette, hogy el 
kellene indítani az utánpótlás-nevelést az is
kolákban, ezzel párhuzamosan gondolkodnak 
egy környékbeli iskoláknak szervezendő tor
na rendezésén. 

Sebestyén At t i l a , a felnőtt csapat edzője a 
felkészülési időszak során tapasztalt gyenge 
edzéslátogatottságról számolt be, és rámuta
tott, hogy vannak olyan kulcsemberek, akik
nek a fejében rendet kell csinálni: a gárdának 
minden tisztességesen készülő, becsületesen 
hozzáálló játékosra szüksége van. 

Balogh Zsolt befejezésül kiemelte, hogy 
egységet kell kovácsolni a szakosztálynál. 
Minden apró eredmény elsősorban a játéko
sok érdeme lesz, majd az edzőé, s csak ezt 
követően a vezetőké... 

Az újabb közönségtalálkozó március 10-én 
18 órakor lesz a Gáyer iskolában, amelyre 
minden érdeklődőt várunk. 

N. T. 
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