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A magyar történelem tavaszi szent nap
jainak ünnepét, annak mérhetetlenül fon
tos, mindenkorra szóló jelentőségét, örök 
időkre szóló érvényes tanításait e változó 
időkben mind változó hangszerelésben zen
gik az ünnepi szónokok! Akkor felcsendült 
a szabadságért hevülő költő szívekbe mar
koló kérdése: - rabok legyünk, vagy szaba
dok —, s azonnal benső szent hevülettel a 

ítélettel, 
kegyelemmel, 
irgalommal 

magyarok Istenére esküdve felelt, amikor a 
szabadságra esküdött. Esküdött arra az Is
tenre, akiről tudta, hogy nélküle a legko-
molyabbnak és legszebbnek tetsző nemzeti 
célokért készült tervek és a végzett munka 
is olcsó, divatos célok szolgálatába züllhet. 
Hittel hitte és megvallotta, amit a korábbi 
nemzedékek s az utóbbi korszakok nemze
dékei is vallottak a legutóbbi időkig, hogy 
a magyarok Istene kezében tartja nemzete 
sorsát, kegyelemmel is, irgalommal is és 
ítélettel is: bizonytalanságban bizonyossá
got, félelembenbátorságot, sötétségünkben 
világosságot, bánatunkban vigasztalást, 
erőtlenségünkben erőt ad, és karja elesett-
ségünkben megragadva felemel. 

A történelemben nincsenek véletlenek. 
M i nem csak úgy véletlenül maradtunk meg 
e Kárpátok koszorúzta tájon annyi irtóza
tos próbatétel között. Csodák történtek az 
irgalmatlan magyar sírvilágban: Augs¬
burg, Mohi, Mohács, Nagymajtény, százöt
ven éves török hódoltság. Világos, Arad, 
Trianon, a második világháború s annak 
következményei után. Megvagyunk, élünk! 
ÜNNEPELHETJÜK március 15-ét, a feltá
madás, a megújulás, a megfiatalodás, az 
élet ünnepét! Pedig mennyiszer arra irá
nyult minden ezen a világon, hogy ne ün
nepelhessen, soha többé lábra ne állhas
son, ki ne kelhessen, életerős ne legyen, 
satnyuljon el ez a nemzet szellemében és 
fizikai valóságában egyaránt. Mégis lábra 
állt, nem süllyedt el a sírvilágban, küzdve 
él építve jövőjét és remélhet, kinyílt számá
ra a reménység ajtaja. Szép lehet, mint a 
hajnal pírja, mert mint szigetet a tenger 
kéklő árja, úgy veszi körül a magyarok Is
tenének irgalma és kegyelme, bűnei és há
látlansága ellenére. 

Nádasdy Lajos 

Tavaszi nagytakarítás 

Elkel a segítség 
Tavaszi parktakarításhoz várja az iskolák 

segítségét a celldömölki önkormányzat. Egy
ben kérik a lakosságot, hogy rnindenki ideje, 
ereje függvényében próbálja szépíteni háza, 
lakása környékét. Folyamatos a közterületi 
fák nyesése, főleg olyan területen, ahol azok 
akadályozzák az áramellátást. A műszaki 
osztály kéri, hogy jelentsék be a lenyesendő 
fákat. 

Március végén várható döntés az út-híd-
alap felhasználásáról, s a rég várt javítási 
munkákat áprilisban elkezdik. 

Ünnepi megemlékezés 
március 15-én 

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én 
megemlékezünk az 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulójáról. Délelőtt 11 
órakor ünnepi köszöntő hangzik el Cell
dömölkön a Kemenesaljái Művelődési 
Központ előtti téren. Utána Petőfi él cím
mel a Berzsenyi Dániel Gimnázium és az 
Eötvös Loránd Általános Iskola diákjai, 
valamint a Kemenesalja Néptáncegyüttes 
adnak műsort a színházteremben. Déli 12 
órakor koszorúzás lesz a Széchenyl-dom-
bormünéL Közreműködik az Ádám Jenő 
Zeneiskola fúvószenekara. 

Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület 

Részközgyűlést tartottak Celldömölkön 
Az ötévenkénti küldöttközgyűlésre készü

lő Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő 
Egyesület Celldömölki városi szervezete feb
ruár 21 -én megtartotta részközgyűlését a Ke
menesaljái Művelődési Központban. 

Pungor János megyei irodavezető beszá
molt az 1990. májusi alakuló ülés óta végzett 
munkáról, valamint ismertette az egyesület 
középtávú cselekvési programját és 1995. évi 
költségvetését. Az elhangzottakat Molnár 

Gábor, a celldömölki csoport elnöke a helyi 
szervezet eredményeivel, tapasztalataival egé
szítette ki. Hosszú ideje végzett ismeretterjesztő 
munkájuk elismeréseként a jelenlévők Ködös 
Endrét és Németh Lászlót tiszteletbeli taggá 
nyilvánították. Ezután került sor a vezetőség 
megválasztására: a helyi csoport elnöke Mol
nár Gábor, titkára Németh Tibor lett, Csótár 
Csaba pedig elnökségi tagként segíti a szerve
zet munkáját. -bit 
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Nem bomba volt 
A közelmúltban az a hír járta a városban, 

hogy bombát találtak a Szomraky utcában a Ma
ci cukrászda előtt. 

Mi igaz a hírből? - érdeklődtünk Molnár La
jostól, a városi rendőrkapitányásg vezetőjétől. 
Megtudtuk, február 20-án este 6 óra körül való
ban bejelentés érkezett hozzájuk, hogy ismeret
len, robbanószerkezetnek vélhető tárgyat talál
tak az említett helyen. A tárgyat a kapitányság 
technikusa megvizsgálta és megállapította, 
hogy egy rozsdás, teljesen üres és veszélytelen 
hüvelyről van szó. A közelben pincét ástak, va
lószínűleg onnét kerülhetett oda. 

Miután kiderült, hogy veszélytelen, elszállí
tották a helyszínről. V. L. 

Van már költségvetés 
A közmeghallgatást követő ülésén elfo

gadta a város költségvetését a celldömölki 
képviselő-testület Tudósításunk a 2. oldalon. 

Megalakult 
a kismamaklub 

Hogyan szeretjük, hogyan szeressük a 
gyermekeinket? Erre a kérdésre próbálnak 
választ adni a körzeti védőnők Celldömöl
kön. Február közepén ugyanis kismamaklub 
indult, amelynek a Kemenesaljái Művelődési 
Központ ad otthont. 

A foglalkozáson részt vehetnek terhes és 
gyermekes kismamák is. A beszélgetések, kér
désfeltevések indítója az Okosan szeress című 
videokazettából egy részlet (az első alkalommal 
az újszülött ápolása volt a téma). A gyermek 
növekedésével felmerülő különböző problé
mákkal foglalkoznak itt a védőnők és kisma
mák, s nemcsak elméleti, hanem gyakorlati ta
nácsokkal is ellátják az utóbbiakat. 

A foglalkozások havonta egyszer délután 
egy órán át tartanak, a kisgyermekeket is el 
lehet vinni. A következő beszélgetést március 
közepére ígérték. 

Losoncz Andrea 
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A képviselő-testület elfogadta az idei pénzügyi tervet 
Eredményes munkát végzett a 

képviselő-testület március l-jén, idei 
harmadik ülésén. A pénzügyi terv 
mellett elfogadta az önkormányzat 
1995. évi munkatervét, pályázatot 
írt ki az aljegyzői állás betöltésére, 
módosította a helyi adórendeletet, 
döntött a kihasználatlan ravatalozó 
bérbeadásáról és számos más ügy
ben hozott határozatot. 

Az ülés közmeghallgatással kezdődött. A 
téma a költségvetés volt. Főleg - ahogy azt 
Makkos István polgármester bevezetőjében 
is megállapította - az intézményvezetők ré
széről tap asztalhaltunk érdeklődést, de né
hány polgár is jelen volt. 

Portschy Tamás szerint az intézmé
nyeknek új bevételi formák után kell néz
niük (például iskolák helyiségeinek nyári 
bérbeadása). Szerinte a lakáseladás nem a 
megfelelő ütemben folyik, így a bevétel 
sem a tervezet szerint fog alakulni. Ugyan
így szó volt a szakiskola, a spori, a könyv
tár szűkös anyagi helyzetéről és akórház re
konstrukciójáról is. A polgármester szerint 
ez a költségvetés a túlélés pénzügyi lerve, 
és mint ilyen, nem tartalmazhat jelentősebb 
eszközöket, de az önkormányzat mindent 

megtesz a pályázati pénzek megszerzésére is. 
A közmeghallgatás második részében a város 
problémái voltak napirenden. Szó esett a 
kommunális adóról, a telefonról, az Ifjúság 
téri piac helyzetéről, a Vöröskeresztről, a he
lyi újságról, a város tisztaságáról. A feltett 
kérdésekre a polgármester, az alpolgármester 
és az Önkormányzati képviselők, valamint a 
polgármesteri hivatal jelenlévő szakemberei 
igyekeztek minél kimerítőbb választ adni, de 
számos problémát kénytelenek voltak teljes 
mértékben valósnak elismerni (piac tarthatat
lan állapota, város tisztántartásának nehéz
ségei). 

A képviselő-testület ezután egyhangúlag 
elfogadta az önkormányzat 1995. évi pénz
ügyi tervét. A tervet legjobban az előterjesz
tés bevezetője határozza meg: a feladatok 
visszafogásával, rangsorolásával lehet elérni, 
hogy intézményeink működését elláthassuk, 
elkezdett beruházásainkat folytathassuk és 
egyéb szerződésbeli kötelezettségeinknek 
eleget tehessünk." 

Összesen 872 277 000 forint bevétellel 
számol az önkormányzat. Ez 26,6 százalékkal 
löbb a tavalyinál. Kiadási oldalon 75 százalék 
a működésre megy, 2,6 százalék a támogatá
sok összege, 8,4 százalék a hitel- és kölcsön
tartozás kamatokkal, 12,7 százalék jut a fel
halmozási kiadásokra és 1,3 százalék a tarta

lékokra. Számos, a régi összetételű képvise
lő-testület által jóváhagyott elképzelés pénz
ügyi vonzata került be az idei költségvetésbe 
(EDÁSZ-épület megvásárlása és művelődési 
GAMESZ ebben az épületben való elhelye
zésének kiadásai; izsákfai sportöltöző kiala
kítása; helyi televízió stúdiójának felszerelé
se stb.). 

Erdélyi Antal, az alsósági városrész 
részönkormányzatának vezetője javaslatára a 
határozat két pontját, amely a céltakarékban 
szereplő összeg felosztásáról szóló ad hoc bi
zottság tagjairól rendelkezik, kibővítették a 
részönkormányzatok vezetőivel. 

A határozatot kiegészítették még azzal, 
hogy Izsákfa városrész mellett Pityervár gáz
ellátásának a megoldását is elő kell készíteni. 
Eltérően az eredeti javaslattól szerepel egy 
külön pont is, amely meghatározza a községi 
önkormányzatok hozzájárulásának összegét a 
Celldömölkre járó óvódások (60 ezer Ft/gyer
mek) és általános iskolások (40 ezer Ft/tanu
ló) ulán. Kórházi műszerfejlesztésre viszont 
lakosonként 100 forintot határozott meg a 
képviselő-testület. 

A következő napirendi pontban az önkor
mányzat 1995. évi munkatervét vitatta meg 
és fogadta el egyhangúlag a képviselő-testü
let. 

Györe Géza 

Legfontosabb feladat a hagyományőrzés 
Beszélgetés a kisebbségi önkormányzat vezetőjével 

Fiatal, törékeny alkatú hölgy, 
egy iskoláskorú gyermeke van. 
Nem cigány származású, de tíz 
éve közöttük él. Mindig töreke
dett arra, hogy jó irányba terelje 
őket. A választásokon való indu
lásra BenkŐ Gyulánétól kapott 
biztatást. A kisebbségi önkor
mányzat létrejött. Öt tagja van, 
és őt, Geiger Zsuzsannát vá
lasztották vezetőjüknek. Tisztá
ban van vele, hogy nem lesz 
könnyű feladata. Előítéletekkel, 
elégedetlenkedésekkel, eseten
ként meg nem értéssel kell szem
benéznie. Számít minderre, de 
nagyon szeretne az elvárásoknak 
megfelelni. 

- Milyen célokat tűztek maguk 
elé? 

- Fontosnak tartjuk a lakáshoz 
jutás esélyeinek javítását, hiszen 
sok cigánycsalád él itt tíz-tizen
ketted magával egy-, kétszobás, 
komfort nélküli lakásokban. Mó
dosítást javasolunk a lakásfenn
tartási rendeletben, hogy eseten
ként olyan családok is lakáshoz 
juthassanak,akiknek tartozásuk 
van a Lakáskezelőségnél. Célunk 

lenne munkalehetőségek terem
tése képzettséggel nem rendelke
ző emberek számára - reális bé
rezéssel. Szeretnénk a cigányla
kosság számára is ismeretterjesz
tő előadásokat szervezni egész
ségügyi és jogi előadókkal. 

- A pedagógusokhoz az a ké
résünk, fordítsanak nagyobb 
gondot a jó képességű cigány
gyerekekre. 

- A legfontosabb feladatunk
nak a hagyományőrzést tartjuk. 
Nagy fantáziát látunk benne, és 
minden támogatást megadunk a 
Fekete Csillagok cigánytánc¬
együttesnek. Ők már többször bi
zonyították tehetségüket. 

- Hogyan próbál kapcsolatot 

tartani azokkal, akik nem a köz
vetlen környezetében élnek? 

- Nagy szükségünk volna egy 
hivatali helyiségre, lehetőleg 
olyanra, ahol telefon is van. He
lyiségre már kaptunk ígéretet, de 
telefonnal nem biztatnak ben
nünket. Ha a helyiség rendelke
zésünkre áll, akkor a cigányla
kosság tudni fogja, hol talál meg, 
és meg is keres majd, mert csak 
úgy tudom képviselni vala
mennyiüket, ha elmondják ne
kem a problémáikat. 

Geiger Zsuzsanna elmondta, 
hogy ő nem rendelkezik maga
sabb iskolai végzettséggel, de az 
élet sok mindenre megtanította. 
Ismeri a cigányság életét, menta
litását, problémáit. Nagyon sze
remé segíteni nekik, és kéri, bíz
zanak benne. Megtudtuk még tő
le: nem kizárt, hogy Celldömöl
kön alakul meg a Vas Megyei Ci
gányszövetség. 

Geiger Zsuzsannáék előtt 
nincs járt út, maguknak kell azt 
kitaposniok. Ehhez kívánunk ne
kik hitet, türelmet és erőt. 

Völgyi L. 
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| Hirdetmény \ 
I Celldömölk Város | 
§ Önkormányzata értéke-

I sítésre meghirdeti kész
pénzfizetés ellenében az 

I önkormányzat tulajdo-
| nában lévő Pozsonyi u. 
| 0190/5. hrsz.-ú 795 m 2 [ 
| területű külterületi, szán- j 
| tó megnevezésű terüle- j 
\ tét, melyen korábban la- \ 
) kőház állt. 

| Kikiáltási ár: 80 000 Ft j 

| Jelentkezés: írásban \ 
\ 1995. április 14-én 14 
| óráig a Polgármesteri j 
| Hivatal vagyonkezelőjé- J 
| nél ügyfélfogadási idő- ^ 
| ben 

| Érdeklődni a 72/116- j 
| os melléken lehet. 
I í 
\ Több jelentkező ese- j 
| tén 1995. április 20-án \ 
\ versenytárgyalásra kerül ! 
| sor, amiről az érdekelte- 1 
| ket értesítjük. ^ 
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A sághegyi 
szőlősgazdák 

figyelmébe 
A hegyközségekről szóló tör

vény értelmében minden érdekelt 
(termelő, házikerti szőlőbirto
kos, felvásárló) köteles magát az 
ültetvénye fekvése szerint ille
tékes települési önkormányzat 
jegyzőjénél bejelenteni. 

A törvénynek megfelelően 
kérünk minden érintett szőlős
gazdát, hogy a Celldömölki 
Polgármesteri Hivatal műszaki 
osztályán igényeljen a beje
lentéshez szükséges nyomtat
ványt. 

A nyomtatványt legkésőbb 
1995. május 31-ig kitöltve kérjük 
a műszaki osztályon leadni! 

Az aljegyzői állásról és a közmeghallgatásról 
Baranyai Attiláné dr.-t, a város jegyzőjét ezúttal 

két olyan témával kerestük meg, amiről olvasóink ér
deklődtek. 

- Miért volt szükség az aljegyzői állás meghirdeté
sére? 

- Városok esetében kötelező az aljegyzői állás meg
alkotása és betöltése. Elképzeléseim szerint a feladata 
a jegyző helyettesítése mellett a közhatósági ügyek 
egy részének felügyelete és irányítása. Anyagi és mun
kaszervezési szempontból is az lenne a jó, ha a pol
gármesteri hivatal dolgozói közül lenne pályázó, aki 
megfelelne a feltételeknek. 

- Melyek ezek a feltételek? 
- Állam- és jogtudományi doktori vagy Államigaz

gatási Főiskola igazgatásszervezői képesítés, valarnint 
ötévi szakmai gyakorlat. A pályázat beadási határideje 
március 15-e, az elbírálást március 31-ig elvégzi a 
képviselő-testület, ami után az álláshely azonnal el
foglalható. 

- Kevesen jelentek meg a közmeghallgatáson, 
amelyet az önkormányzat képviselő-testülete szer
vezett a város pénzügyi tervének elfogadása el
őtt. 

- Ez a forma ilyen kérdések esetében nem a leg
szerencsésebb - mondja a jegyzőnő - mivel a pol
gárok inkább a saját gondjaikkal vannak elfoglalva, 
és az esetleges önkormányzati juttatások összege is 
az embereket csak saját szempontjukból érdekli, an
nak előteremtése már kevésbé. Azt sem szabad el
felejteni, hogy a testületi ülések is nyilvánosak, eze
ken bárki részt vehet, de megfigyelhető, hogy az 
intézményvezetők mellett csak azok jelennek meg, 
akiket valamelyik kérdés közvetlenül érint. Más a 
helyzet az előre meghirdetett, inkább falugyűlésnek 
mondható, a városrészekben szervezett ülésekkel. 
Ezek sikeresebbnek mondhatók, általában szép 
számban megjelennek a polgárok és számos prob
léma kerül terítékre. 
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Hiányzik Önnek a magasperon? 

Berzsenyi Béla, 56 éves, rok
kantnyugdíjas, gadasági igazga
tó: 

Háromszor műtötték a dere
kammal, így minden alkalommal 
problémát jelent számomra az el
indulás és a hazaérkezsé is, ha vo
nattal utazom. A hozzánk érkező 
rokonok is állandóan panaszkod
nak a fel- és leszállási nehézségek 
miatt. Gyakran vagyok az állomá
son és látom, hogy főként az idős 
embereknek milyen problémát je
lent a magasan lévő első vonat
lépcső. Segítség nélkül sokan 
egyáltalán nem tudnának vonatra 
szállni Celldömölkön. 

Gyakran utazom Győrökre és 
Keszthelyre, mindkét helyen 
mar régóta magasperon van, 
nem g o n d a vonatra szállás. A 
környező kisebb állomásokon is 
mar több helyen megvan, szeret
e m , ha nálunk is mielőbb elké
szülne. 

Nagy Rozália, 54 éves, nyug
díjas múzeumör: 

Szépen átalakították a közel
múltban a celldömölki vasútál
lomást. Nem tudom, nem lett 
volna-e szerencsésebb a magas, 
peronnal kezdeni, mert ha vo
natra akarunk szállni, jó, ha 
kisszéket hozunk magunkkal. 
Elég sokat utazom, és bizony 
problémát jelentenek a fel- és le
szállások. Igen gyakran úgy se
gítenek le az utasok vagy a ka
lauzok. 

Furcsállom, hogy a környező 
kisebb állomásokon - Nemes-
kocs, Boba - már megoldott ez a 
kérdés, itt pedig állandó veszély
ben vagyunk. 

Úgy hallottam, hogy nem is 
nagyon bizakodhatuk, mert itt a 
nagy forgalom miatt állandóan 
jönnek-mennek a vonatok, és 
nehéz a munkálatokat megol
dani. 

BödÖr János, 53 éves, rok
kantnyugdíjas, mechanikai mű
szerész mester: 

Nagyon-nagyon hiányolom ál
lomásunkon a magasperont. Rég
óta óhajtott dolog ez, de pénzhi
ányra hivatkozva mindig elodáz
zák. Celldömölkön a vonatra szál
lás az egészséges embereknek is 
problémát jelent, hát még a kis
gyermekkel utazóknak, az idősek
nek, nem is beszélve a mozgássé
rültekről, ók csak úgy tudnak 
utazni, ha valaki felteszi őket a 
vonatra. Celldömölk vasúti góc
pont, és egyáltalán nem válik di
csőségére, hogy itt ilyenek az ál
lapotok. 

Hogy bizakodom-e? Nem tu
dom... Ha állandóan pénzhiányra 
hivatkoznak, akkor soha nem lesz 
belőle semmi. Jó volna, ha az ille
tékesek végre komolyan vennék ezt 
a problémát, és valóban lépnének. 

Völgyi László 

Bérbeadás, 
értékesítés 

A celldömölki önkormányzat 
több, a tulajdonát képező külte
rületi, illetve belterületi ingatlant 
haszonbérletbe kíván adni. A je
lentkezés benyújtásának határ
ideje: 1995. március 30-a. Egy 
ingatlanra történő többes jelent
kezés esetén a bérleti díjra való 
licitálás dönt a bérleti jogról. Bő
vebb információ a műszaki osz
tályon kapható ügyfélfogadási 
időben. 

Lakótelkek várnak értékesí
tésre a Kőtörő utcában (Alsósá
gi városrész) egyenként átlago
san 388 ezer forintos áron. Ez 
tartalmazza a 65 000 forint gáz
közmű hozzájárulást. Egy telek 
vár értékesítésre a Horváth Elek 
utcában 294 824 forintos vétel
árért. Egy ikertelek került kije
lölésre a Hegyi úton, ezek 
egyenként 259 400 forintba ke
rülnek. 

n a 

Pályázat 
Celldömölk Város Ön

kormányzata pályázatot 
hirdet a város életét bemu
tató, rendszeresen megje
lenő filmmüsorok készíté
sére. A részletes pályázati 
felhívás 1995. március 21-
éig a Polgármesteri Hiva
tal műszaki osztályán ve
hető át. 
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Nyílt beszélgetés pártegységröl, polgármesteri gesztusról, 
kisebbségi véleményről az MSZP új városi elnökével 

Sorban történnek a pártok helyi szervezeteiben is a tisztújítások. 
Ezúttal Somogyi Gyulával, az MSZP elnökével beszélgettünk. 

- Hányan pályáztak az elnöki posztra? 
- Ez érdekes dolog, mert én tulajdonképpen nem jelöltettem ma

gamat az elnökségért. Kivételes helyzet, mert én nem vágytam elnök 
lenni, de a tagság így akarta. Négy évig ugyan elnökségi tag voltam, 
s az is ismeretes, honnan indult a pártunk, hiszen eléggé a sár alá 
nyomtak bennünket, s maradtunk mindössze néhányan, akik a balol
dali eszmeiséget képviseltük. Aztán - érdekes módon - ahogy a négy 
év alatt ellenzéki pozícióból kormányzati pozícióba került a párt, a 
korábbi tíz-tizenkét főhöz viszonyítva megnőtt a létszámunk, sokan 
lettünk, sokan visszaszivárogtak, és kezdtek lassanként hangadókká 
válni. Ez engem borzasztóan irritált, s így nem vállaltam nemhogy 
elnöki, de elnökségi tagsági jelöltetést sem. A megválasztásom -
mondhatni - akaratomon kívül történt, nem is vol
tam ott azon a taggyűlésen. Persze a közösség aka
ratát tiszteletben kell tartani, s elfogadtam az elnök
séget. 

- Visszatérve a nagy visszatérőkre, megkérdez
ném: le lehet őket építeni, vagy belenyugodott a 
párt, hogy ismét az érdekemberek lettek a hang
adók? 

- Le kell építeni őket, bár az alapszabályunkban 
benne van, hogy jelentkezési igényt nem utasítha
tunk vissza. Az az érzésem, hogy azért van egy mag 
a párton belül, azokra gondolok, akik kitartottak a 
nehéz időkben is. Talán vissza tudjuk szorítani az 
említetteket, hogy ne váljanak hangadókká. 

- Kényszerű választás volt az ön elnöksége -
esetleg Tima László alpolgármesteri megbízatása 
miatt - , vagy mindenképpen sor kerüli volna rá? 

- Mindenképpen lett volna választás, hisz elér
kezeti a ciklus vége. Hangsúlyozom, én nem voltam 
ott a tisztújító taggyűlésen, de azt hiszem, a fiata
lítani akarás elve érvényesült a tagságon keresztül. 
Amellett, hogy elismerjük nagy öregjeink érdemeit, 
hisz ők is azon néhány ember közé tartoznak, akik 
továbbvitték a baloldalt 1989 után. A megyei köz
gyűlésen is érezhető volt egy ilyen tendencia, s itt 
jegyzem meg, hogy a küldöttek döntése alapján be
kerültem a megyei elnökségbe is. Persze ezektől 
függetlenül úgy gondolom, hogy egy ember alapér
tékeit nem a pártállása határozza meg, hiszen min
den pártban vannak tisztességes és tisztességtelen 
emberek egyaránt. Nálunk is, máshol is. Ilyen kis 
városban, mint Celldömölk, főleg nem a pártpoli
tika határozza meg, hogy a város megy-e előre, 
vagy sem. Közös összefogásra van szükség, s úgy 
érzem, akárkié is a többség a képviselő-testületen 
belül, akármelyik párthoz tartoznak is az egyes kép
viselők, mindenki azon munkálkodik, hogy a város 
előbbre jusson. 

- Utóbbi néhány mondatával elébe ment egy ké
sőbbi kérdésemnek. Mennyiben befolyásolja az MSZP 
helyi politikáját az, hogy kormányzó párttá lett? 

- Nehezebbé teszi a helyzetünket, hiszen a nagy
politika dolgait is rajtunk kérik számon, főleg a 
kedvezőtlen, de kényszerű döntések következmé
nyeit. Nem jólétet ígértünk, hanem kínkeservet. Ez 
van most, s még néhány évig. De erre szükség van 
- bármily nehéz is megérteni - ahhoz, hogy elin
dulhassunk fölfelé. Lényegesen nehezebb ezáltal a 
helyzetünk, mint amikor ellenzékben voltunk. 

- Úgy hírlett, hogy az alpolgármester-választás 
kapcsán megosztottá vált az MSZP, hiszen egyesek 
Nagy Kálmánt, míg mások Tima Lászlót akarták. 
Kulisszatitok az, hogy miként sikerült megegyezésre 
jutni? 

- Nem az. Döntő mértékben az alpolgármester 
pozícióját - köszönhetően a választási törvénynek 
- a polgármester határozza meg, s a Makkos pol
gármester úr egy gesztust gyakorolt az MSZP irá
nyába, mikor a Tima Lászlót jelölte, mint alpolgár
mestert, akivel együtt szeretne dolgozni. Laci bácsi 
mellett szólt, hogy az előző testületnek is tagja, 
bizottsági elnöke volt, őt ismerte a polgármester úr. 
A másik pedig az, hogy Nagy Kálmánnal szemben 
- még a párton belül is - egyes embereknek fenn
tartásai voltak, a korábbi MSZMP-titkári múltja mi
att. Én is tudom, hisz dolgoztam vele együtt koráb
ban, hogy a keménységétől tarthattak, ami persze 
nem egy kommunista típusú keménység, de mégis 
az. Talán a polgármester-választáskor is ezért szü
letett ez az eredmény, ami született. Visszatérve a 
polgármester úr gesztusára, ez tényként jelentke
zett, az pedig, hogy a tagság egyik része nálunk a 
Laci bácsit nem kívánta volna az alpolgármesteri 
posztra, az egy másik kérdés. Én gratuláltam neki, 
s a munkájához sok sikert kívántam. 

- Végezetül egy nem tervezett kérdés. Úgy érzi, 
hogy egységes, vagy inkább nagyon szerteágazó a 
celldömölki MSZP-szervezet most, 1995 elején? 

- Jó kérdés. Az MSZP egészéről is elmondható 
az, ami Celldömölkre is érvényes, hogy nem egy
séges. Ez inkább pozitívum. Hiszen kemény viták 
vannak, platformok, amelyek ütköznek, s ez az iga
zi politizálás. A vitákon keresztül lehet a konszen
zusig eljutni. A kisebbségben maradókkal beláttat
juk, hogy abban is van jó, amit ti mondotok, de ez 
még jobb. Nem szabad irányítottan egységesnek 
lenni, mini ahogy az MSZMP idején az úgynevezett 
demokratikus centralizmusban volt. 

- Maga a terminus is enyhén szólva ellentmond 
önmagának... 

- Igen, így van. Alulról építkezve a tagság véle
ménye dominál. Én annak örülök, ha nem bólogató 
jánosokai látok a pártban. Igenis mindenki mondja 
el a véleményét, mert csak így, viták árán lehel 
előre menni. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
RL 

Fotó: Völgyi 

Köszönet 
a rendkívüli 
véradásokért 

Átérezve a véradás fontosságát 
lapunkban időről időre közzé
tesszük az ezzel kapcsolatos hí
reket. Dr. Marosfalvi Ferenc fő
orvos, a Vértranszfúziós Állomás 
vezetője ez esetben rendkívüli 
köszönetnyilvánításra kért. 
Az Új Kemenesalja minden szá
ma rendszeresen közli a szerve
zett véradónapok időpontját. 
Többször előfordul azonban, 
hogy ritka vércsoportú betegek
nél nagyobb mennyiségű vérre 
van szükség. Ilyenkor nem tudjuk 
megvárni a soron következő vér
adónapot, hanem azonnal be kell 
hívnunk a keresett ritka vércso
portú véradók közül hat-nyolc, 
esetleg tíz főt, akik így véradá
sukkal biztosítják, hogy a rászo
ruló betegnél el lehessen végezni 
az életmentő műtétet. Ebben az 
évben már két esetben fordultunk 
ilyen kéréssel véradóinkhoz. 
Február 7-én és 8-án A Rh ne
gatív vércsoportú fiatalasszony 
életmentő műtétéhez hívtunk be 
véradó állomásunkra 11 véradót. 
Február 28-án pedig 10 AB Rh 
pozitív véradó behívásával tud
tuk biztosítani, hogy a szombat
helyi vérellátóval közős szerve
zésben Budapesten elvégezhes
sék egy ilyen vércsoportú beteg 
májátültetését. Ez utóbbi műté
tekről sokat lehet manapság ol
vasni a sajtóban. Éppen ezért a 
sajtó hasábjain keresztül szeret
nénk köszönetet mondani minden 
kedves véradónknak, mindazok
nak, akik rendkívüli hívásunkra 
is azonnal rászoruló embertársa
ik segítségére siettek. 

Dr. Marosfalvi Ferenc főorvos 

A fentiekhez az újság mást nem 
is tehet hozzá, csak tán annyit, 
hogy információk közreadásával 
is bizonyítja, szolgálni akar, szol
gálni akarja a közösséget, mun
kájával gyakorolja a közéletisé-
get. 

Véradás lesz 
Március 31-én, pénteken Ke-

menessömjénben és Kemenesmi-
hályfán. 
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Embert próbáló vállalkozás 
Beszélgetés Mersevát polgármesterével 

Mersevát egy kicsit 
jobban kötődik Cell
dömölkhöz, mint a 
többi szomszédos tele
pülés. A celldömölki 
polgármesteri hivatal 
látja el a község igaz
gatási feladatait, így 
valamennyire a köz
ség életében is jelen 
vannak a hivatal dol
gozói. Ennek apropó
ján kerestem fel Csil
lag Albertet, Merse
vát új polgármesterét, 
hogy megválasztásá
ról, terveiről beszél
gessünk. 

- Polgármester Úr! Sejtette, 
hogy ilyen - viszonylag nagy — 
fölénnyel nyeri a választást? 

- Bíztam benne, mivel a köz
ség meghatározó személyiségei 
közül nagyon sokan felkerestek, 
biztattak, hogy induljak. 

- Természetes volt, hogy jelöl
teti magát, — vagy csak nagy un
szolásra vállalta a megmérette
tést? 

- A szűkebb családom mind
végig ellenezte, mert féltettek a 
nagy leterheltséggel járó munká
tól. Én magam - azt hiszem -
már korábban hajlottam rá, hogy 
meg kellene próbálni. Tagja vol

tam a régi testületnek, sőt: egy 
évig, Horváth Lajos sajnálatos 
betegsége idején a polgármesteri 
feladatok ellátását is kipróbálhat
tam. Mint említettem, nagyon so
kan biztattak, és én is úgy érez
tem, képes vagyok ellátni ezt a 
feladatot. 

- Most, hogy megválasztották, 
már a munka sűrűjében járnak az 
új képviselő-testülettel együtt. 
Milyennek ítéli meg az új testület 
összetételét? 

- A régi testületből hárman új
ra együtt dolgozunk, három tag 
viszont újonnan került közénk. 
Még nem összeszokott a csapat, 
a kezdeti tapasztalatszerzés idő
szakát éljük. Egy nő is bekerült 
a testületbe, így egy réteg képvi
selete közelebb került hozzánk. 
Sok jó ötlet, javaslat felvetődött 
már, a külső kapcsolatok is szé
lesedtek az új tagok révén. 

- Milyen bukszát vett át az új 
testület a régitől? 

- Szerencsére körülbelül ugyan-
olyat, mint amilyennel a korábbi 
testület is indulhatott. Nem üres a 
tárcánk, jelentős pénzmaradvány 
képződött az év végéig. De van is 
ennek helye bőven. 

- Melyek azok a feladatok, 
amelyeknek a megvalósítását 
szeretné véghez vinni az elkövet
kezendő négy évben? 

- A gáz és telefon bevezetését 
mindenképpen szorgalmazom. 
Sőt, ezt erre az évre megcéloz

tuk. A gázépítés - úgy néz ki -
sínen van. A telefon nem rajtunk 
múlik. Azután a későbbiekben 
már látványos dolgokra nem le
het számítani, hiszen a gázépítést 
csak jelentős hitellel tudjuk meg
valósítani, és azt törleszteni kell. 
Mindenképpen jut azonban pénz 
az utak karbantartására, az intéz
mények komfortosítására. Ha 
már lesz gáz, az intézményeket is 
azzal szeretnénk fűteni. Fontos 
még, hogy házhelyeket tudjunk 
biztosítani az építkezni szándé
kozók részére. Erre is van elkép
zelésünk. 

- Ezek a nagyléptékű felada
tok. Emellett bizonyára sok-sok 
emberi problémával is kell fog
lalkozni... 

- Igen, széles a skálája a ten
nivalóknak és az emberek egyéni 
problémáinak. Szociális gondok, 
óvodai elhelyezési ügyek, föld
ügyek, birtokháborítás - sok 
mindennel felkeresnek, nem na
gyon válogatják meg az embe
rek, hogy rám tartozik-e az adott 
kérdés megoldása. 

- Mikor van minderre ideje? 
- Soha és mindig. Testületi 

ülésen, fogadóórán, reggel és es
te otthon, de még a munkahelye
men is. A hét végén épp úgy, 
mint a hétköznapokon. 

-Hol van a főállása? 
- Az első főállásom a Keme

nesaljái Mezőgazdasági Szövet
kezeméi van Kemenesszentmár-

tonban. Itt termelésirányítóként 
dolgozom. Ugyancsak „főállás
ban" magángazdálkodó is va
gyok, növénytermesztéssel, állat
tenyésztéssel foglalkozom. Ez is 
elég nagy leterheltséget jelent. 
Harmadik főállásomnak tekin
tem a tiszteletdíjas polgármester
séget is. Igyekszem teljes ember
ként ezt is ellátni. 

- Nem sok ez egy kicsit? Van 
segítsége? 

- De bizony sok, és segítség 
nélkül nem is menne. Elsősorban 
a családomra számíthatok. A 
feleségemre, aki már beletörő
dött a megválasztásomba. A kép
viselő-testület tagjaira, a község 
intézményeiben dolgozókra. 
Mersevát minden jóakaratú pol
gárára, akik rám szavaztak, és 
akiknek ezután kell elnyernem a 
bizalmát. 

- Polgármester Úr! Erőt, ki
tartást kívánok ehhez az emberi 
próbáló „vállalkozáshoz". Kö
szönöm a beszélgetést. 

Kustos Evelin 

m i 
Korszerű szolgáltatás 

A Kresznerics Ferenc Könyv
tárban egy esztendeje kezdődött 
meg a SZIRÉN elnevezésű 
komplex számítógépes könyv
tárkezelői program részét képező 
helytörténeti adatbázis feltöltése. 
A könyvtár állományában lévő 
dokumentumokról - naprakész 
sajtófigyelés mellett - elkezdő
dön a korábban cédulákon feltárt 
helyismereti cikkek visszamenő
leges rögzítése. Az 1990-től gép
re vitt, jelenleg közel háromezer 
tétel szerző, cím, megjelenési idő 
és mintegy 1500, Kemenesaljára 
vonatkozó tárgyszó szerint ke
reshető vissza. 

A könyvtár nyitvatartási idejé
ben minden érdeklődő számára 
rendelkezésre áll az információs 
tájékoztató rendszer. 

Fotó: tib 
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Portrék az egyházashetyei alkotótáborból (4.) 

A kurzus
vezetők 

Sorozatunkban azokat a szervezőket, vezetőket, művésze
ket mutatjuk be, akik nem csak létrehozói voltak a tábornak, 
hanem azóta is tevékeny résztvevői. Ezúttal a kurzus vezető
kön a sor. 

Janzsó Szilvia 

lm 
Kovács Péter 

Nigóné Papp Anna 

Janzsó Szilvia 
1972-ben végzett az ELTE pszi

chológia szakán Budapesten. 22 
évig élt Vas megyében. Szombat
helyen. Az elmúlt 23 évben főként 
szociálpszichológiával, csoport
pszichoterápiával foglalkozott 
Egyházashetyén, a művészed tá
borban kommunikációfejlesztő 
tréninget tartott gyerekcsoportok
nak és fiatal felnőtteknek. A falusi 
és a városi gyerekek érdeklődése és 
szeretete igazi élmény volt számára 
ebben a munkában. 

Kovács Péter 
Sopronban született, 1966-ban 

végzett az Iparművészeti Főisko
lán, mint textiltervező iparművész. 
Ugyanebben az évben a Lakástex
til Vállalathoz kerül textiltervező
nek, azóta is ott dolgozik. 1968 óta 
vesz részt kiállításokon itthon és 
külföldön egyaránt A hetyei mű
vészeti tábor munkájában kezdettől 
részt vesz. Kézi szövésű technikát 
tanít gyerekeknek és felnőtteknek 
nagy élvezettel és szeretettel. 

Nigóné Papp Anna 
1960-ban szerzett énektanári és 

karvezetői diplomát Budapesten, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis
kolán. Közel 25 évet tanított a 
szombathelyi tanárképző főisko
lán. Nagy örömmel kapcsolódott 
az ének szakos hallgatók szabad
idős tevékenységéhez Egyházashe
tyén. Kezdettől fogva végzi hagyo
mányőrző gyűjtőmunkáját a falu
ban, és köszönetét fejezi ki mind
azoknak, akik segítői voltak ebben 
a munkában. 

Thummerer Ferencné 
Körmendi születésű, 1991-től 

tanít a szombathelyi tanárképző fő
iskolán az ének-zenei tanszéken. 
1994-ben lépett elő adjunktussá, és 
kapcsolódott be a hetyei progra

mokba. Az itt élő és nyaraló gyer
mekeket elsősorban furulyázni, de 
emellett kottaolvasásra, népdalok 
éneklésére tanítja. A tanítás mellett 
aktív kamarazenélésre is sor kerül. 
Teszi ezt nagy-nagy örömmel és 
szeretettel. 

Tóth Csaba 
Szombathelyen született, 1985-

ben diplomázott a Képzőművészeti 
Főiskola festő szakán. A szombat
helyi tanárképző főiskola tanára. A 
keresztény művészet európai tradí
cióit szeretné festészetében meg
újítani. Alkotásai számos magyar 
és európai nagyvárosba eljutottak. 
Kemenesalja és a Sághegy festői 
szépségű motívumaira alapozva 
kapcsolódott be az egyházashetyei 
művészeti tábor munkájába. 

Varga Bernadett 
Keszthelyen született, 1988-ban 

végzett az Iparművészeti Főiskola 
textilfalikép-szőnyegszövő sza
kán. A szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium ta
nára. Vas és Zala megyében voltak 
kiállításai, de 1989-ben München
ben is bemutatták a munkáit egy 
rangos nemzetközi kiállításon. Ke
resztény tematikájú gobelineket 
készít Egyházashetyén textilterve¬
zési feladatokat adott a hallgatói
nak. 

Vinczeffy Adrienne 
Budapesten született, diplomá

ját a Budapesti Zeneakadémián 
szerezte. 1978 óta a szombathelyi 
tanárképző főiskola karvezetés
tanára. 1991-től ugyanott a Zenei 
Intézet igazgatója, jelenleg a ze
nei tanszék vezetője. A hetyei 
művészeti tábor állandó résztve
vője, a karvezetés szekciót veze
ti, Kodály és Bartók munkásságá
val, kórusműveivel ismerteti meg 
a hallgatókat Völgyi L. 

Thummerer Ferencné 

Tóth Csaba 

Vinczeffy Adrienne 

Újdonság a könyvtárban 
Konrád Lorenz: A civilizált embe

riség nyolc halálos bűne - Budapest, 
1994. 

Riasztó megállapításokat közöl a németül 
1973-ban megjelent kötetében Konrád Lorenz, 
az 1903-ban született osztrák etológus és zo
ológus. Mit is tart a szerző olyan bűnnek, 
amellyel az emberiség a saját létét veszélyez
teti? Ezeket a tényeket nagyjából rrdndenki is

meri, csak valószínűleg kevesen gondolták 
még mindezt végig. 

A gondok: a Föld túlnépesedik; a termé
szetes élettér elpusztítása; a technológia mind
inkább az emberiség pusztulását segíti elő; az 
elpuhultság kiöli a mélyebb érzelmeket és ér
zéseket; genetikai hanyatlás; a tradíciók le
rombolása; az emberiség egyre jobban dogma-
tizálható; atomfegyverkezés ténye. 

Súlyos, de igaz állítások ezek. Érvelései ért
hetőek és logikusak, érződik rajta, hogy ter

mészettudós szavait olvassuk. Ami az egész
ben meglepő, az az, hogy Lorenz mindennek 
ellenére optimista, hisz az intő szó erejében és 
az emberiség józan eszében. A könyv első 
megjelenése óta eltelt idő - sajnos - rácáfolni 
látszik az előszóból kicsengő optimizmusára, 
mégha kisebb javulási jelek vannak is. 

Egy, 1994-ben vele készült interjúban mon
dott szavai állnak legközelebb a mai helyzet
hez: „Csak egy katasztrófa menthet meg ben
nünket" gy. 
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Kincsekkel felérő múltunkból táplálkozik 
Bemutatjuk Horváth János fafaragót 

A népi fafaragó művészet napjainkban ta
pasztalható virágzása annyiban nem megle
pő, hogy mélyreható forrásokból táplálkoz
hat. Az ezzel a kérdéssel foglalkozó kutatás, 
illetve annak irodalma a múlt század jelentős 
részében már felmutat híres pásztorokat, akik 
Kemenesalja mezőin terelgették a nyájat. 
Életük összekovácsolódott a valamikori be
tyárvilággal, ezért is jelentek meg faragvá
nyaikon a híres betyárjelenetek olyan ismert 
személyekkel, mint Sobri Jóska, Milfajt Fer-
kó és az Izsákfán született Savanyó Jóska. 
Híres fafaragó juhász volt Györkös István 
(Pálfa, 1801-1878), Jáger Józsi, valódi ne
vén Horváth József (Káld, 1807-?), Börön-
di János (Kenyéri 1825-?). Savanyó Józsi 
segítői között találjuk Csuka Molnár Józse
fet Vönöckről. 

Napjaink fafaragó népművészei országos 
rangra tettek szert, számuk egyre gyarapodik, 
ami büszkeséggel tölthet el bennünket. írá
sunkban Horváth János fiatal, nagyon tehet
séges fafaragóról adunk hírt. Alkotásai mu
tatják, hogy hamüncötödik életévében már 
felfelé ível a pályája. Édesapja mesterségé
nek csodálatából táplálkozva (Ő asztalos volt) 
kisiskolás kora óta műveli a fa- és csontfara
gás „mesterségét". Néhány darabja szerepelt 
már kiállításokon, de ez csak a kezdet, támo
gatása és a ráirányult figyelem többet ér
demel. 

Horváth János a celldömölki szakmunkás
képzőben szakoktató, szabadidejében a maga 
készítette fafaragó bicskájával, amelyet bo-

tárgyak restaurálásának vállalása felé kény
szerül. Ebbéli tudásáról otthonának berende
zési tárgyai nyújtanak bizonyítást, hiszen 
szinte minden az ő keze nyomát dicséri. 

Említettük, hogy fiatalon vonzódott e szép 
hivatásához, s ez átragadt kisfiára is. Zolika 
8 évesen már faragni kezdett, mosolyogva 
mutatja első próbálkozása szép eredményeit. 
A szépség birtoklása nagyapáról apára, apá
ról fiúra száll. 

Horváth János önálló kiállítását rövidesen 
az Eötvös iskolában rendezik meg. Terve
zünk az idegenforgalmi szezonra egy sághe
gyi bemutatót is. 

A fafaragó népművészetet emberek éltetik, 
ne feledkezzünk meg a valamikori elődökrőt. 
Jánosházán van a pásztorok védőszentjének 
a tiszteletére emelt Szent Vendel-kápolna, 
Alsóságon birkáskapu emlékeztet a múltra. 
Ajánljuk, hogy a részönkormányzat ezt a 
népi műemléket emléktáblával jelölje meg. 

Dala József 

rotvából fabrikált, készíti remekműveit. Ter
mészetes anyagokat hasznosít, elsősorban di
ót, cseresznyét, körtét, szilvafát, de csontot is 
farag, a spanyolozás módszere is kenyere. A 
témaválasztása sokrétű, de a kulacs szent do
log nála. Erre azért is büszkék vagyunk, mert 
a sághegyi borhoz nagyon is illően a kulacsa
in a hegy képe, a szőlőművelés motívumai 
jelennek meg. Domborművekkel is jeleske
dik, a csontfaragványain megjelenik a birka, 
de a hagyományokhoz kötődve a betyárok 
alakjai is ott vannak: Patkó Bandi, Savanyó 
Józsi és mások. 

Beszélgetésünk során elmondja azt a fáj
dalmát is, hogy a megélhetési gondok miatt 
egyre inkább a bútorkészítés irányába, régi 
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Kezdetben döcögött, aztán beindult 

Balogh Zsolt, a vállalkozó és a szponzor 
Az első külföldi buszút volt a legemléke

zetesebb - kezdi beszélgetésünket Balogh 
Zsolt - Csehszlovákiába vittem turistákat. 
Hatalmas hóeséssel kezdődött a nap. Azt re
méltem, hogy az utasok közül majdcsak meg
kér valaki: ilyen körülmények között mégse 
induljunk el. De nem. Az utasokat nem za
varta a hófúvás. Kényelmesen elhelyezked
tek, és még akkor sem idegeskedtek, amikor 
látták, hogy alig hairninc kilométeres órán
kénti sebességgel tadtunk csak döcögni. A 
rossz ómen ellenére azért sikeresen célt ér
tünk. 

Akárcsak a vállalkozásban. A 38 éves fia
talember ma már ismert vállalkozó Celldö
mölkön és környékén, nevétől szinte elvá
laszthatatlan a buszos szócska. Jót derül, mi
kor felidézi a kezdeti éveket: 

- Ez az egész vállalkozás legalább olyan 
döcögősen indult, mint a csehszlovákiai k i 
rándulás. Mint mondja: mindig is vállalkozni 
szeretett volna. Már akkor is, amikor ez még 
egyáltalán nem volt divatban. Gondolt teher
autó-bérlésre, lángossütésre, még taxizásra is, 
de ismerősei ilyen vagy Olyan indokkal rend
re lebeszélték. 

- Elsősorban az anyagi motívumok vezé
reltek, a könnyebb megélhetés. Persze, akkor 
még nem sejthettem, mennyi küzdésre, ener
giára van szükség ahhoz, hogy az ember el
érjen valamit. Egy vállalkozás beindításához 
azonban a nyerő, eredeti ötlet mellett még 
három dolog szükségeltetik: pénz, pénz és 
pénz. Nem is kevés. 

A fiatalember ezért elvégzett kél tanfolya

mot: gépjármű-ügyintézőit, gépjármű szak
oktatóit, és másodállást vállalt. így is* csak 
1985-re gyűlt össze némi induló tőke. Úgy 
döntött: személyszállításban próbál szeren
csét. Az elhatározást rögvest tett követte vol
na, ha ki nem derül, hogy az akkori szabá
lyozás szerint csak jogi személy vásárolhat 
autóbuszt. 

- Eszembe jutott: mi lenne, ha alakítanánk 
egy kisszövetkezetet? Családtagokból, isme
rősökből verbuváltam össze a megalakulás
hoz szükséges tizenöt főt. Két barátomat és 
jómagamat kivéve a többiek csak névleges 
tagok voltak. Elsők között voltunk nemcsak 
a megyében, de azt hiszem, az országban is, 
akik láttak fantáziát a személyszállításban, és 
buszt vásároltak. 

A Volánnal azonban nem volt könnyű ver
senyezni. A kisszövetkezet hamarosan meg
szűnt. Az autóbusz és a vállalkozási kedv vi
szont maradt, s a vállalkozás lassacskán talp
ra állt. Jelenleg négy gépkocsivezetőt, egy 
üzemanyagkút-kezelőt, és egy szerelőt fog
lalkoztat, három nagy, egy kicsi, és egy bérelt 
szlovák autóbusszal szállít. 

- Egy idő óta már saját kúton tankolunk. 
Ez több szempontból is kedvező. Egyrészt 
biztonságosabb, kényelmesebb. Másrészt, 
amióta az importengedélyt is sikerült meg
szereznünk külföldről, a hazainál alacso
nyabb áron szállítjuk az üzemanyagot. Ez 
azért fontos, mert így árainkban is verseny
képesek tudunk maradni. 

Balogh Zsolt neve azonban nemcsak a vál
lalkozással, hanem a helyi sportélettel is 

Összekapcsolódik. A környéken közismert 
szponzori tevékenységéről, nemrégen pedig 
a CVMSE szakosztályvezető elnökévé is 
megválasztották. Mint mondja, sokat gondol
kodott, elfogadja-e a megtisztelő felajánlást. 
Hosszas gondolkodás után igent mondott. 

- Az egyesület most nehéz helyzetben van. 
Fontos, hogy akik tudnak, a szekér mögé áll
janak. Egyetlen feltételem volt csupán: tudni 
akartam, mennyi pénzzel gazdálkodhatunk. 
A tisztánlátás ugyanis nemcsak a vállalkozás
nál, de az élet minden más területén nélkü
lözhetetlen. Kiss Veronika 

Sültgalamb-effektusban" szenvedőknek nem ajánlott! 

Vállalkozói alapismeretek egy szakkönyv áráért 
A gyakorló vállalkozók nap 

mint nap találkoznak azokkal a 
nehézségekkel, amikre a vállal
kozás megkezdése előtt talán 
nem is gondoltak. A Szombat
helyi Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány megbízásából Cell
dömölk és Sárvár környékén a 
Kovács Közvetítő, Kereskedel
mi Szolgáltató Iroda immár har
madik alkalommal indítja a 
Vállalkozási alapismeretek cí
mű tanfolyamát. Az iroda veze
tőjét, Kovács Lajost kérdeztük 
a kurzussal kapcsolatos tudni
valókról. 

-Harmadízben hirdették meg 
viszonylag rövid időn belül a 
tanfolyamot. Ilyen népszerű? 

* Az első két nagy sikerű 
kurzuson kiderült, hogy a vál
lalkozóknak tevékenységükhöz 
elengedhetetlenül szükséges, a 
mindennapi gyakorlatban fel

használható tudnivalókkal tud
tunk szolgálni. A korábbi tanfo
lyamok hallgatóitól nagyon po
zitív visszajelzések érkeztek a 
tanultak alkalmazásával kap
csolatban. 

- Kiknek és mennyiért ajánl
ják az alapismeretek elsajátítá
sát? 

Sfe Olyan embereknek aján
lott, akik nem szenvednek „sült
galamb-effektusban" és maguk 
akarják irányítani a sorsukat. 
Kezdő és már működő vállalko
zóknak egyaránt szükségük van 
a praktikus információkra, dol
gozzanak bár mezőgazdasági, 
ipari, kereskedelmi, illetve szol
gáltatóipari területen. Az alapít
ványi támogatás lehetővé tette, 
hogy a hallgatók a 70 órás tan
folyamot 2000 forintos tandíj 
befizetése ellenében, szinte 
egyetlen komolyabb szakkönyv 

áráért látogathassák. Sok mun
kanélküli szükséghelyzetben 
vállalkozik: ők ezt az összeget 
is visszaigényelhetik a munka
ügyi központoknál. 

-Hogyan lehet jelentkezni, és 
hol tartják az előadásokat? 

ífé Jelentkezni az iroda címén 
lehet (Sárvár, Batthyány u. 6. 
1/7.) vagy a 06/60/376-075 tele
fonszámon. A jelentkezés határ
ideje: március 20. A tanfolyam 
a sárvári Kossuth Művelődési 
Házban kerül lebonyolításra he
tente két alkalommal, esténként 
17 óra után. 

- Milyen ismereteket tartal
maz a kurzus tematikája? 

* Egyéni és társas vállalko
zások alapításától kezdve a hi
telek intézésén, üzleti terv ké
szítésén keresztül egészen a 
komplex marketing, működési 
és pénzügyi tervek készítéséig 

és a vállalkozás vezetésének 
pszichológiai kérdésein át szin
te minden fontos mozzanatot 
magába foglal. Itt jegyzem meg, 
hogy ezzel együtt több népsze
rű, 30-50 órás képzési progra
munk fut: a termékmenedzselés 
technikáit bemutató üzletkötői 
tanfolyamra, a titkárnői kurzus
ra és a karriertanácsadásra fo
lyamatosan lehet jelentkezni. 

- A korábbi tanfolyamok si
kere után most mivel lenne elé
gedett? 

* Nem az a cél, hogy min
denki vállalkozó legyen. Ered
ménynek tekintem azt is, ha 
valaki a tanfolyam során jön 
rá: nem akar vállalkozni, mert 
a realitásokat felmérve be
látja, hogy csak nagyot buk
hatna... 

- Köszönöm a tájékoztatást! 
Németh T. 



1995. MÁRCIUS 14. UJ K E M E N E S A L J A 

Gimnáziumi rangsor a felvételik alap ián 

Celldömölk 
a felső negyven százalékban 
Évről évre rendszeresen köz

zéteszi a Művelődési Minisztéri
um a gimnáziumok rangsorát az 
utolsó öt esztendő, tehát idén 
1990/94 felvételi eredményei 
alapján. A sorrend nem a közép
iskolák általános munkájának 
minősítésére szolgál, hiszen csak 
egyetlen kiemelt szempontot 
vizsgál. A megjelentetett adatbá
zis nem tartalmazza a lelkészkép
ző és alapítványi felsőoktatási in
tézmények adatait, valamint nem 

5. Nagy Lajos (Szombathely) 
48. Kölcsey Ferenc (Körmend) 
50. Szlovák nyelvű (Kőszeg) 
51. Jurisics Miklós (Kőszeg) 
57. Kanizsai Dorottya (Szombathely) 
74. Berzsenyi Dániel (Celldömölk) 

100. Tinódi Sebestyén (Sárvár) 
143. Vörösmarty Mihály (Szentgotthárd) 
Rendkívül tömör a közép

mezőny: jellemző, hogy a 
43. helyezettet a 114. helyen 
rangsorolttól mindössze 14 szá
zalékpont választja el... A cell
dömölki gimnázium ennek a 
sávnak hosszú ideje az első 
felében foglal helyet. Egy-egy 
esztendő változásai, néhány na-

számol az esti és levelező tago
zatokra felvettekkel sem. 

A 195 tiszta profilú (nem szak
középiskolával összevont intéz-
ményű) gimnázium közül a cell
dömölki Berzsenyi Dániel Gim
názium a 74. helyen áll. A me
gyei napilapban némileg félreért
hető formában jelent meg a hír, 
ezért az alábbiakban közöljük va
lamennyi Vas megyei gimnázi
um helyezését és felvételi arány
számát: 

66 százalék 
43 százalék 
42 százalék 
42 százalék 
41 százalék 
37 százalék 
31 százalék 
24 százalék 

gyobb létszámú osztályból eredő 
pár százalékos eltérés akár 25-30 
helyezésnyi különbséget is okoz
hat, de a Berzsenyi Dániel Gim
názium a felvételik tekintetében 
tartósan az ország gimnáziumai
nak felső 40 százalékába tarto
zik. 

N. T. 

A táncparkett (kis)ördögei 
Február 25-én a Kemenesaljái Művelődési Központban mutatták 

be a celli rockisok, hogy mit tanultak eddig. Az időpont, délután két 
óra talán nem éppen a legmegfelelőbb volt, ennek ellenére telt ház 
előtt szerepeltek az ifjú és még ifjabb táncosok. Első számként a kis 
kezdők mutatkoztak be, akik közül a legtöbb igen tehetségesnek bi
zonyul; őket a kis haladók követték, merészebb, bonyolultabb figu
rákkal, hiszen már nyolc hónapja tanulják a lépéseket. Már e két kis 
csoportban is kevés a fiú, de itt még könnyebb megoldani a hiányt, 
a középiskolások csoportjában viszont egyre nehezebb, hiszen az akro
batikus rock'n'rollt nehéz - mondhatni leheleden - táncolni kellő számú 
fiú nélkül. E csoport tagjai viszont így is, egy-egy lány párosítással is, 
profi módon táncoltak. Végül a lányformációt láthattuk. Érdekes és öt
letes megoldása ez a rockinak, melyben nyolc lány lép fel. 

Megtudtuk, hogy a rockisok jövője bizonytalan volt, de megoldó
dott a gondjuk, így a kis haladókból továbbfejleszthető egy formáció, 
hiszen kár lenne a sok tehetséges gyereket föl nem karolni. A közön
ség tapssal fogadta ezt a bejelentést. 

A röpke egy órában igen sok jó ritmusérzékű, táncos lábú gyereket 
es fiatalt láthatott a kíváncsi közönség. Csak így tovább, gyerekek! 

Losoncz Andrea 

Zárva lesz a könyvtár 
A celldömölki Kresznerics Fe

renc Könyvtár értesíti tisztelt ol
vasóit, hogy festési és mázolási 
munkák miatt máricus 27-től áp-

Jilis 1-jéig a kölcsönzés és min

den más szolgáltatás szünetel. 
Április 3-ától 15-éig részleges 
nyitva tartás lesz. 

Szíves megértésüket köszönik 
a könyvtárosok. 

Hányas vagy? 
Morfondír Nagy Bandó után szabadon -

még egyelőre 
Hányas vagy? Gondoltam, bár kicsit többnek nézel ki. Mint én 

is és mi mind. Hogyan, azt mondod, nem baj? A baj tényleg nem 
itt kezdődik... 

Hányas vagy? Az előbb a bajokra azt mondtad, szociális vé
dőháló. Én azt mondom, szociális védőkorlát, mely olyan magas, 
mint a sztálinvárosi vasúti sín, s a fél ország pofával esett át 
rajta, ők már túl vannak... 

...informálva, mert tudják, hogy nincs tisztogatás a kultúrában, 
a rendőrségnél, a bankszakmában, az oktatásban, a PM-ben, csak 
régen körvonalazódó szükséges és szerencsésen végrehajtott sze
mélycserékről van szó. 

Hányas vagy? Azt mondod Bős-Nagymaros? Sikerült jól el..., 
szóval ahogy mondják, se pénz, se posztó, lefordítva se Duna, se 
vellany. 

Hányas vagy? Te is, mi is kiabáltuk, ruszkik haza, most talán 
csak suttogjuk, s úgy sem hallja senki, hogy NATO-t ne, mert 
elment Iván, s az esetleges kölcsönkért harci technikával érkezik 
Joe, vagy Kurt, pedig nem is kellene ez utóbbinak jönnie, hiszen 
„ el" igekötővel a nevével jelzett tevékenység nekünk évszázadok 
óta nagyon megy... 

Hányas vagy? Tudod mit, mindegy. Azt mondod energia, azt 
mondom, nem tudom meddig lesz még. Azt mondod áremelések, 
azt mondom, erre már nincs is mit mondani. Azt mondod, csökken 
a népesség, fogyunk mi, magyarok, azt mondom, idén egy fillérrel 
nem emelték a családi pótlékot, sőt, csökkentették. Azt mondod, 
talán ingatlanadó, azt mondom, a Rózsadombon, s a kifejtést úgy 
sem bírná el a nyomdafesték. 

Azt mondod mindezek ellenére, hogy csak itt és nem máshol, 
azt mondom, hülyeség másra is gondolni, „nagyvilágon e kívül". 

Hányas vagy? Tényleg, oly mindegy. Most jövök rá, hogy a 
nevedet sem tudom. Igaz, te sem az enyémet. De azért jól elbe
szélgettünk. Tényleg, hányas is vagy? 

erei 

A Mondják meg Zsófikának 
című színművet mutatják be a 
celldömölki református temp-

lomban a Pápai Református Gim
názium tanulói március 25-én 
délután 4 órakor. 

Aranylakodalom Alsóságon 

Farkis Sándor és Kuruc Margit 50 évvel ezelőtt, kritikus időben, 1945. már
cius 5-én esküdött örök hűséget egymásnak. Most, fél évszázad múltán 5 
fiúgyermekük, 9 unokájuk, 4 dédunokájuk és népes vendégsereg társaságában 
isméi megünnepelték a nagy napot. A családi eseményen megjelentek a városi 
önkormányzat, a helyi Vöröskereszt és a sportegyesület képviselői is, akiknek 
jókívánságaihoz lapunk is csatlakozik. völgyi 
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Anyakönyvi hírek l^5 Értesítés 
Az FM Vas Megyei Föld

művelésügyi Hivatala az érin
tettek részére tájékozódási le
hetőséget biztosít a celldömöl
ki polgármesteri hivatal föld
szinti tárgyalótermében a me

zőgazdasági termelők mun
kavégzésével kapcsolatosan. 
A fogadóórák időpontja: 

1995. április 6., május 4., 
június 1. július 6., augsztus 
10., szeptember 7., október 
5., november 2., december 7., 
10 órától 11.30 óráig. 

Helyreigazítás 
Lapunk 1995. február 2-i szá

mában megjelent „Egészség
ügyek: Hétköznapi történet" cí
mű cikk mesélöje most már a té
nyek valódi ismeretében az aláb
bi helyreigazítást közli az érintett 
dr. Bérdi Gusztáv háziorvostól és 
mint az Egészségügyi Alapellá
tás vezetőjétől kapott pontos, té
teles, írásos dokumentumok 
alapján. 

A líraian megfogalmazott és 
leírt történetből egyetlen sor, 
egyetlen bekezdés sem felel meg 
a valóságnak: 

- Egyedüli háziorvos, akinek 
üzenetrögzítője van, amit az or
vos a jobb betegellátás érdekében 
saját pénzéből vásárolt, korrekt 

szöveget tartalmaz és nem a 
cikkben megjelent hamis szöveg
idézetet; 

- A cikkben közölt időszakban 
bizonyíthatóan sem az ügyeletre 
nem érkezett ilyen hívás, sem a 
kórházban nem történt ilyen jel
legű betegfelvétel; 

- Az orvosi ügyelet a mentő
szolgálattal állandó kapcsolatban 
áll, telefonon és rádiótelefonon, 
bármely időben és helyen el
érhető. 

- Ha nincs helyben mentő, a 
diszpécser a legközelebb tartóz
kodó mentőgépkocsit késede
lem nélkül a helyszínre irá
nyítja. 

Mihók Tamás 

CELLDÖMÖLK 
Születés: Benkő Ferenc és Kocsis 
Erzsébet leánya: Bernadett, Sebes
tyén Sándor és Rokk Zsuzsanna le
ánya: Enikő Zsuzsanna, Gasparics 
Árpád és Bárdossy Anita fia: Ár
pád, Mecsén Lajos és Lórántffy 
Orsolya leányai: Dóra és Dalma 
(ikrek), Kőhalmi Ferenc és Biczó 
Mónika fia: Martin Ferenc, Vass 
István és Németh Mónika fia: Ist
ván, Nagy Antal és Németh Beat
rix Erzsébet fia: Szabolcs Adrián, 
Fehér László és Gyömörey Katalin 
leánya: Adél, Horváth Gyula és 
Kocsis Melinda fia: Alex Dániel, 
Varga Tibor és Loksa Tímea fia: 
Szabolcs, Németh Dezső és Vörös 
Rita leánya: Kitti. 
Házasság: Kovács Bernadett és 
Döbrönte László, BenkŐ Krisztina 
és Molnár Zoltán. 
Halálozás: Pethő Jánosné sz. Hor
váth Anna, Vass Ferencné sz. Sin-
ka Rozália, Vikman György, Né
meth Lászlóné sz. Végh Irén, Var
ga Sándor, Czupor Tamás Miklós. 

KEMENESSZENTM ÁRTÓN 
Születés: Mészáros Tamás Péter és 
Zseü Krisztina Anikó fia: Márk. 

Varga László Csaba celldö
mölki vállalkozó alapítványt 
hozott létre a Gáyer Gyula Ál
talános Iskola és Diáksportkör 
tevékenységének támogatására. 
Az alapítvány nyitott és határo
zatlan időre alakult. Célja az is-

KE MENÉS P ÁLFA 
Születés: Somogyi Zoltán és Ko-
lonics Tünde leánya: Vivien Tün
de. 

NEMESKOCS 
Születés: Fülöp Attila és Bozzay 
Bernadett leánya: Viktória. 
Halálozás: Csönge Gyula. 

NAGYSIMONYI 
Születés: Simon József és Horváth 
Andrea Mária fia: Dániel Richárd, 
Iván László és Péntek Krisztina le
ánya: Regina Krisztina. 
Halálozás: Bak József. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Leitner Attila Gábor és 
Fenyvesi Erzsébet leánya: Zsófia. 

NEMESKERESZTŰR 
Halálozás: Nagy Péter. 

DUKA 
Halálozás: Erdélyi Istvánná sz. 
Molnár Rozália. 

EGYHÁZASHETYE 
Halálozás: Mesterházi Rezső. 

kola és a diáksportkör által szer
vezett rendezvények anyagi tá
mogatás, hozzájárulás a fel
merülő költségekhez. A kuratóri
um tagjai az igazgató, a testneve
lő tanárok és a testnevelést taní
tók. 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 13 000 forint+ 25% áfa 
- fél oldal 7 000 forint + 25% áfa 
- negyed oldal 4 500 forint + 25% áfa 
- nyolcad oldal 3 000 forint + 25% áfa 
- tizenketted oldal 1 700 forint + 25% áfa 
- apróhirdetés 300 forint + 25% áfa 

A hirdetéseket 
a celldömölki polgármesteri hivatalban 

Molnár Gábornál lehet megrendelni. 

VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY VÁROS 
REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 

ALAPÍTVÁNYA 
VÁLLALKOZÓI KÖZPONTJA 

továbbra is várja azon kedves Ügyfeleit, akik már vállalkozók, 
vállalkozni szeretnének, vagy pedig érdeklődnek a vállalko
zások valamely területe iránt. 
A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói hálózatá
ban működő tanácsadók több mint 20 területen (csak a leg
fontosabbak: adójog, könyvelés, kereskedelem, fordítás, tol
mácsolás stb.) állnak a VÁLLALKOZÓI KÖZPONT Ügy
felei rendelkezésére. 
Amennyiben igényli az általunk nyújtott tanácsadást, úgy a 
következő címeken érdeklődhet személyesen, vagy telefonon: 

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 
Barna István 

9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B 
Tel.: 94/326-048, 326-050 

VASI REGINNOV TANÁCSADÓ IRODA 
Erdeiné Horváth Klára 

9800 Vasvár, Alkotmány u. 8. 
Tel.: 94/370-742 

START MUNKAALAPÍTVÁNY 
Dr. Vilicsné Standor Ildikó 

9970 Szentgotthárd, Széli K. tér 11. 
Tel.: 94/380-848 

BÜKI IPARTESTÜLET 
Dömötör István 

9737 Bük, Eötvös u. 11. 
Tel.: 94/358-477 

Z ^83 

Alapítvány a Gáyer iskolában 

Csak egy kérés... 
Akár általános jelenségnek is mondható, hogy rengeteget szemete

lünk, annak ellenére, hogy Celldömölk közterületein elegendő sze
métgyűjtő áll rendelkezésre. Kérjük a lakókat, hogy ügyeljenek job
ban a környezetünkre, s a hulladékot az erdő helyeit a szeméttelepre 
szállítsák. 
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A torna diadala Celldömölkön 
A Vas Megyei Diáksport Ta

nács most rendezte először Cell
dömölkön a Diákolimpia megyei 
torna döntőjét. Tizenegy iskola 
tizenhat csapata, összesen 94 
versenyző mutatta be felkészült
ségét a nagy ügyességet, önfe
gyelmet és természetesen renge
teg edzésmunkát követelő sport
ágban. 

Az alsósoknál aranyos csöpp-
ségek, a felsősöknél jó felépítésű 
fiúk és kecses lányok színvona
las, szép gyakorlatokat mutattak 

csak jogosan szólt a taps az Eöt
vös iskola Somogyi Judit vezé
nyelte felsős csapatának, akik 
meggyőző fölénnyel utasították 
maguk mögé az ellenfeleket. A 
fiúk mezőnyében a kőszegiektől 
láttuk a legjobb gyakorlatokat. 

Celldömölk sok szép sikert el
ért tornászai (az Eötvös iskolá
sok, edzőjük Czupor Ferencné) 
megérdemelték, hogy egyszer 
már saját közönségük előtt, ver
senykörülmények között is be
mutathassák tudásukat. 

Alsó tagozatosok 
Lányok: Gothárd J. iskola 

Szombathely, Eötvös L. iskola 
Celldömölk. 

Fiúk: őriszentpéter, Reguly A. 
iskola Szombathely. 

Felső tagozatosok 
Lányok: „A" kategória: Eöt

vös L. iskola Celldömölk, Somo
gyi B. iskola Körmend. 

,3" kategória: Bercsényi M . 
iskola Szombathely, Reguly A. 
iskola Szombathely. 

Fiúk: „B" kategória: Bersek J. 
iskola Kőszeg, Reguly A. iskola 
Szombathely. 

A felsős lányok egyéni össze
tett versenyének végeredmé
nye: 1. Somogyi Judit, 2. Tán-
czos Júlia, 3. Holczer Helga (va
lamennyi Eötvös). 

A verseny megrendezését a 
városi önkormányzat mellett a 
celldömölki ÁFÉSZ, a Ferrosüt 
Celldömölk, az ÁB-Aegon cell
dömölki fiókja, az Apáczai K i -

f f , 

Gaál Nóra ég és föld között 
adó és az alsós tornászok szülei 
támogatták. 

V. L. 

Az Eötvös iskola II—III. kcs. bajnokcsapata 

be talajon, gerendán, szekrényen 
és gyűrűn. 

Á Szombathelyi Tanárképző 
SE gyermek I . osztályú tornász
csapatától (a kámoni iskola 1-4. 
osztályos tanulói) látványos ta
laj-, illetve ugróbemutatót láthat
tunk. Jogosan kaptak vastapsot a 
szépszámú nézőseregtől. Ugyan-

A tornasport megyei vezetői 
maximálisan elégedettek voltak a 
körülményekkel és a rendezés 
színvonalával. 

A verseny tétje a megyei baj
noki címek eldöntése mellett a 
március 18-ai győri területi dön
tőbe jutás volt. 

A területi döntőbe jutottak: Makkos István polgármester köszöntötte a tornászpalántákat 

A megyei labdarúgó-bajnokság 
tavaszi sorsolása 

Március 19. 
Március 26. 
Április 2. 
Április 9. 
Április 16. 
Április 23. 
Április 30. 
Május 7. 
Május 14. 
Május 21. 
Május 28. 
Június 4. 
Június 11. 
Június 18. 
Június 25. 

Kemenes alj a-C VMS E 15.00 
Tanárképző-CVMSE 15.00 
Jákfa-CVMSE 15.30 
CVMSE-Rábatótfalu 15.30 
Kőszeg-CVMSE 16.00 
CVMSE-Vasvár 16.00 
Egyházasrádóc-CVMSE 16.00 
H orv átzsidány-CVMS E 16.30 
CVMSE-Szergény 16.30 
Bük-CVMSE 17.00 
CVMSE-Uraiújfalu 17.00 
Tápián SE-CVMSE 17.00 
CVMSE-Sárvári Vasas 17.00 
Nárai-CVMSE 17.00 
CVMSE-Gérce 17.00 

A celldömölki együttes az első nyolc tavaszi találkozóból hatot ven
dégként kénytelen lejátszani. Megkérdeztük Sebestyén Attilát, a csapat 
újdonsült edzőjét: mi a véleménye a sorsolásról? 

- Nagyon nehézzé tettük magunk számára a tavaszi sorsolást, s ez főleg 
annak köszönhető, hogy ősszel elcseréltük a Tanárképző elleni mérkőzés 
pályaválasztói jogát. Igazából még ez sem lett volna nagy gond, ha a 
bajnokság első felében nem szerepeltünk volna ilyen gyengén. Az az 
elvem, hogy mindenkivel kell játszani itthon és idegenben egyaránt, ter
mészetesen bizakodó vagyok, de végzetes lehet ez a sorsolás... Tisztában 
vagyunk a feladattal: a CVMSE-nek benn kell maradnia a megyei első 
osztályban. Nehéz hónapok várnak ránk, de ezúton is kérem a város 
sportszerető közönségét, hogy részvételükkel, szurkolásukkal segítsék 
céljaink elérését. 

A CVMSE játékoskeretében több változás történt a tavaszi idény előtt. 
Pacsi Bálint távozott a csapattól, mivel tanulmányai miatt a Budapesti 
Elektromos NB HJ-as gárdájába igazolt. Három új csatárszerzeménnyel 
próbálja erősíteni a szakosztály vezetése a támadójátékot: Gyurák Antal 
Beledből, Markos Róbert Egyházashetyéről, Tóth József Kamondról 
került a celli együtteshez. tib -
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Régi és jövőbeni sikerek kovácsa Celldömölkön 
Interjú Komáromi Tibor háromszoros világbajnok birkózóval 

Mint arról már előző számunkban hírt 
adtunk, március negyedikén Harasztosl 
László parafenomén, természetgyógyász 
vendégeként Celldömölkre látogatott Komá
romi Tibor szövetségi kapitány és egyik se
gítője, Németh Sándor, a birkózóváloga
tott vezetőedzője. Korábban elkészített kér
déseimet azonnal sutba dobtam, amikor lát
ható volt, hogy a leggondosabb szervezés 
ellenére is enyhén szólva csak „mérsékelt" 
az érdeklődés. Az átalakított intejrú így né
zett ki: 

- Mii gondolsz, mi az oka az érdektelen
ségnek akkor, amikor a magyar sport számos 
területen most is világszínvonalú? 

- Szerintem nem arról van szó, hogy nem 
érdekli a sport az embereket, hanem sokkal 
inkább arra gondolok, a legfőbb, hogy meg 
tudjanak élni. Gondoljunk bele, egy ember 
esetleg három, négy munkahelyen dolgozik, 
hogy el tudja tartani a családját. 

- Vajon erről mikor lesz elmozdulás? Mi
kor engedik az embereket a lét gondjai más 
dolgok közelébe? 

- Nem tudom, hogy erről mikor fogunk 
elmozdulni, kicsit pesszimista vagyok az 
utóbbi időben. Persze azért reménykedem is 
egyben, mert például ha megnézzük a német 
birkózósportot, akkor láthatjuk, hogy milyen 
hamar felfejlődött. Ott az emberek egy jó hét
végi programot, egy jó sörözést láttak benne, 

s az erős csapatbajnokság már jó reklámokat, 
s ezáltal pénzt is hozott. 

- Áttérve Magyarországra, megkérdez
ném, hogy mostani irányító szerepedben mi
ként értékeled a birkózás jelenlegi állását? 

- Jelenlegi helyzetünk nem szívderítő, 
mert tudvalevő, hogy a legutóbbi világbaj
nokságon a legerősebb válogatottunk a kö
töttfogásban nulla pontos lett. Tehát ha ennél 
többet tudunk elérni, akkor már előrelépésről 
beszélhetek, de mindenképpen szükség van a 
jelenlegi idősödő csapat fiatalokkal való új
raélesztésére. Azt azért tudni kell róluk, hogy 
ők még nem mérettettek meg nemzetközi 
színvonalon, s ezért gondolom, hogy kell há
rom-négy év, mire ők eljuthatnak arra a szint
re, ahol mi voltunk valamikor. 

- Kik ebben a partnereid? 
- A csapatban? 
- Mind a csapatra, mind az edzőtársaidra 

gondolok, s nagyon örülnék, ha mondanál né
hányfiatal sportolót is, akikről már most azt 
gondolod, hogy hallani fogunk még róluk, s 
eljutnak olyan csúcsokra, amelyekre te jutot
tál el a pályafutásod során. 

- A kollégáimról szólnék először. A sza
badfogású szakágvezető Németh Sándor, a 
kötöttfogású pedig Bacsa Ferenc, ügy érzem, 
velük adva van a lehetőség, hogy el tudjunk 
felfelé indulni. A fiatalok közül elsősorban 
Megyés Mátyást tudnám megemlítem, aki if

júsági világversenyt nyert kötött- és szabad
fogásban, továbbá Németh Miklóst, aki 100 
kilogrammban junior Európa-bajnok volt, és 
Egelényesi Nándort, aki tavaly már bemutat
kozott, és a világbajnokságon épphogy lecsú
szott a dobogóról. 

- Visszautalva a versenyzői pályafutásod
ra: te annak idején hogyan mentél fel a sző
nyegre? Koncentráltál előtte, vagy ellenkező
leg: úgy gondoltad, hogy most elharapod az 
ellenfeled derékba? 

- Inkább az utóbbi. Próbáltam maximáli
san bemelegíteni, mert tudvalevő, hogy csak 
akkor tud az ember jól teljesíteni. Ennek so
rán fokozatosan idegesítettem, spannoltam 
magam, s mire felmentem a szőnyegre, olyan 
állapotban voltam, hogy itt most engem senki 
nem győzhet le. Persze ehhez hozzájárult az 
is, hogy amennyi munkát én elvégeztem ver
senyző koromban, az nem volt kevés. 

- A valamikori edzőid, szakvezetőid közül 
van olyan, akinek a stílusát követni kívánod? 
Akit példaképednek tekintesz. 

- Igen, van, az egyik példaképem Hegedűs 
Csaba, aki a szövetség elnöke. Talán azért is, 
mert ő is támadó jellegű birkózó volt, s ő is 
82 kilogrammban aratta a világsikereit. 

- Köszönöm a beszélgetést, és szövetségi 
kapitányként is hasonló szép sikereket kívá
nok, mint amilyeneket versenyzőként elértél. 

R ozmán 

Diáksport 
A Városi Diáksport Bizottság és a városi aszta

litenisz-szövetség március 4-én rendezte meg az 
általános iskolás korúak alapfokú bajnokságát 

Eredmények 
Lányok: 
II. korcsoport: 

1. László Gabriella 
2. Kovács Katalin 
3. Tóth Veronika 

III. korcsoport: 
1. Agárdi Renáta 
2. Bödör Anita 
3. Borsodi Krisztina (valamennyien a Ber

zsenyi iskola versenyzői.) 
Fiúk: 
II. korcsoport: 

1. Tian Yi Berzsenyi 
2. Fodor Tamás Gáyer 
3. Tóth Imre Berzsenyi 

III. korcsoport: 
1. Mesterházy Adrián Eötvös 
2. Nagy Zoltán CBG 
3. Hajós Szabolcs Berzsenyi 

Farsang Kupa 
A Farsang Kupa labdarúgó teremtornán hét ke-

menesaljai csapat mérte össze tudását Szergény 
három vereség után idegenlégiósokkal (pl. Do-
bány) megerősített csapata gyózött az azonos pont
számmal végzett Kemenesalja és Celldömölk előtt. 

Eötvös iskola: 
kiütéses győzelem 

A győri Balázs Béla Általános Művelődési Köz
pont által február végén rendezett utánpóüás kézi¬
labdatornán az Eötvös iskola csapata valamennyi 
ellenfelét fölényesen legyőzve végzett az első he
lyen. 

Eredmények: 
Eötvös-Kiskunhalas 26:2 
Eölvös-Gárdonyi isk. (Győr) 23:6 
Eötvös-Balázs B. isk. (Győr) 20:1 
Eötvös-Tata 20:3 

A mérközéssorozat gólkirálya 46 találattal Csá
szár Gábor lett, aki a celli együttes góljainak 
több mint felét szerezte. Az eredmények ismere
tében nem meglepetés, hogy a legjobb kapus kü
löndíja is Celldömölkre került Németh Tamás 
jóvoltából. 

Árusítják a bérleteket 
A CVMSE megkezdte az 1995-ös versenyévad

ra szóló bérletek értékesítését, amelyeknek ára a 
tavalyihoz képest nem változott Felnőtteknek a 
külön labdarúgó- és külön kézilabdabérlet egyaránt 
1000 forintba kerül, míg a mindkettőt tartalmazó 
kombinált bérletért 1700 forintot kell fizetni. 
Nyugdíjasok és diákok külön-külön 600 forintért, 
kombinált formában 1000 forintért tekinthetik meg 
a sporteseményeket 

Asztalitenisz 
CVMSE-Kaposvár 5:10 
Gyöz: Gáspár G. 3/2, Molnár B. 3/1, ölbei P. 

3/1, Gáspár-Ölbei páros. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 
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