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Harmadnap utan 
Egész életünk a mindennapi kenyérért, 

a megmaradásért, az élet folytatásáért 
folytatott harc, de úgy is fogalmazha
tunk, hogy az elmúlás, a halál elleni küz
delem. Ebben a küzdelemben vannak 
fegyvereink: gyógyszer, körház, orvos. A 
küzdést, ha végső búcsút kell mondanunk 
szeretteinknek, a temetés után is folytat
juk: sírhantot emelünk, síremléket állí
tunk, virágot hordunk vagy ültetünk; 

mim 
ezekkel Őrizzük a meghalt kedvest, hogy 
valamiképpen közöttünk maradjon. Ami
kor meghal valaki, emlékké válik, mesé
vé. Végleg elmegy, az életért való küz
delmünket nem koronázza végső diadal. 

Egyetlen valaki van, akin nem tudott 
diadalt aratni a halál: Jézus Krisztus! 
Láttad öt a Golgotán, a kereszten vértől 
áztatva, tövissel koronázva? Láttad az 
elhanyatló testét vérfoltos gyolcslepelbe 
takarva a sírkamra padmalyán? És ta
lálkoztál Vele, amikor megkeseredve, el
fáradva mentél emmausi utadon? Jézus 
Krisztus erösebb a halálnál! Feltámadt 
harmadnapon és él! Megosztja velünk, 
emberekkel ezt a győzelmét, kivesz min
ket és halottainkat a halál kezéből. 

Jól tudom, nehéz erre igent mondani. 
Azon a húsvéti napon Jézus tanítványai
nak is csupán üres beszédnek tüni a hír
adás, asszonyi fecsegésnek a feltámadot-
tol való találkozás, és Péter is csak 
ámult, az üres sír láttán. Tamásnak is tíz 
„prédikátor" hiába bizonygatta, hogy él, 
itt volt a Mester közöttük, akit előbb hol
tan láttak a kereszten. Jézus feltámadá
sával az örök élet reménységét kapta a 
halandó ember. Akik találkoztak és talál
koznak Vele, s el tudják mondani meg
rendüli Tamásként: én Uram s én Iste
nem, azok ez alatt a reménység alatt jár
va képesek a földi életben becsüleltel hi
vatásukat betölteni, mert erőforrásuk az 
élő Jézus Krisztus! 

Nádasdy Lajos 

Mi lesz veled, celldömölki kórház? ei35 

Makkos István: ha szükséges, 
a lakosságot is mozgósítjuk 

A kormány népszerűtlen Intézkedéseit lassan megszoktuk, de aggódva fürkésszük a 
jövőt, s hitetlenkedve halljuk, hogy a tervezett megszorítások kapcsán alkuba senkivel 
sem bocsátkoznak. Éppen ezért sokszorosan aggaszt bennünket az a híresztelés, amely 
a celldömölki kórház megszüntetéséről szól. Mivel egy demokráciában mindenkinek Joga 
van az információhoz, s ezen a téren tán még demokráciának számítunk, ezért kerestük 
fel a legllletékesebbeket, szóljanak ők a kérdésről. Először Makkos István polgármester
hez kopogtattam be. (Folytatás a 6-7. oldalon) 

Magyar Államvasutak 

Talpra állítandó 
Fórumnak hirdették, de kerekasztal-beszél

getéssé vált az a rendezvény, amelyet a MÁV 
Celldömölki Vontatási Főnökségénél működő 
szakszervezetek rendeztek március 24-én. Sza
bó Lajos országgyűlési képviselőnk közremű
ködésével Varga Lajos országgyűlési képvise
lő, a Dunakeszi Jármű Rt. igazgatója volt a ven
dég, aki a vasútpolitika időszerű kérdéseiről tá
jékoztatta a résztvevőket. 

Előadásában elmondta, hogy a kormány 
három éven át finanszírozza a vasutat. Ez idő 
alatt talpra kell állnia a MÁV-nak. Növelnie 
kell a teherforgalmat, a feladatokhoz kell ala
kítania a létszámot, modernizálni kell a mű
ködés feltételeit. Mint mondta, a vasút az or
szág legnagyobb létszámot foglalkoztató cé
ge, ami nélkül elképzelhetetlen a gazdaság 
fellendülése. 

A hozzászólásokból, melyben részt vett 
Fehér Tamás, a vontatási főnökség vezetője, 
Kacsó Károly és Kustos János szakszerve
zeti vezető, Szabó Miklós mozdonyvezető és 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Göncz Árpád álruhában" 
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság el

nöke talán véletlenül, vagy mesébe illően ál
ruhában (?) kanyarodott Celldömölkre, he
gyünk megtekintésére - nem tudjuk. Közvet
len hangú soraiban nem árulta el, hogyan, 
mikor és mivégett járhatott a kemenesi tájon 
és a Sághegyen. Mindeneseire levelének azon 
kis részletét, amely benyomásairól ad hírt, 
köszönettel és jó szívvel tesszük közzé. 

D.J. 
Kedves Barátom! 
Magam b jártam a Sághegyen és belevé

sődött emlékezetembe az a csodálatos táj, a 
kopasz-sziklák, az emlékmű képe, mini ahogy 
az emlékkiállítás is, amit szintén láttam. 

Meleg barátsággal köszönti és sikert kíván 
a vállalkozásához 

Budapest, 1995. március 27. 
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Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Élénk vita a helyi tv-ről 
A celldömölki képviselő-testület legutóbbi 

ülésének napirendjén a négyéves munkaterv, 
az 1994. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
szóló rendelet, a helyi televízióműsor kérdése 
és számos folyó ügy szerepelt. 

A munkatervet illetően bevezetőjében 
Makkos István polgármester elmondta, hogy 
az adott helyzetben igen nehéz hosszabb táv

ra tervezni. Olyan beruházásokat kell meg
kezdeni, amelyek kapcsolódnak a folyamat
ban lévőkhöz. Példának említette a csatorna
hálózat továbbfejlesztését, amely a szenny
víztisztító-építés folytatásának tekinthető. El
ismerte, hogy az intézményrendszerrel kap
csolatos rész nem elég konkrét, de az éssze-

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Talpra állítandó 
(Folytatás az 1. oldalról) 
Söptei Józsefné, a MÁVÉPCELL KFT. 
igazgatónője, előkerültek a vasút mindenna
pos gondjai. Szó volt arról, hogy kevés a 
mozdonyvezető, hogy fontos feladat a kocsi
javítás, hogy kár az ésszerűtlen kocsidarabo
lásokért. Sok a túlüzemelő, lestrapált moz
dony. Amit a rengeteg túlfogyasztásért kifi
zetnek, abból új mozdonyokat lehetne vásá
rolni. Hallottuk, hogy csökkenteni akarják a 

mozdonyok személyzetét, de ez sok esetben 
a biztonságot veszélyeztetheti. Kritikán aluli 
pályákkal, gépekkel és kocsiparkkal nem lehet 
egy fejlődő vagy fejlett gazdaságot kiszolgálni. 
Ha a vasút fejlesztése nem előzi meg a gazdaság 
fejlődését, akkor, az a fejlődés gátjává válhat -
hallottuk az egyik hozzászólótól. 

Elhangzott, hogy a MÁV ugyan nem 
mondta ki a létszámleépítést, de kevesebb 
bért biztosít - az eredmény ugyanaz. Szó 
esett arról is, hogy sok az átgondolatlan uta
sítás. Ezek kezelésében nagy szerepe van a 
szakszervezeteknek. Érdekes megvilágítás

ban látják a vasutasok a vorialbeszüntetési 
terveket Úgy érzik ugyanis, hogy a kialakult 
méltatlankodások és tiltakozások ráirányítot
ták a lakosság (és a felelős vezetők) figyelmét 
a vasút nélkülözhetetlen szerepére. 

A hozzászólók még számtalan szakmai 
problémát vetettek fel. Varga Lajos képviselő 
egész idő alatt szorgalmasan jegyzetelt. Mi
után elismerését fejezte ki a celli vasutasok
nak, úgy vélekedett, hogy bár jelenleg sok a 
megoldásra váró probléma, a magyar vasút
nak azért van jövője. 

Völgyi L. 

Felhívás 
A képviselő-testület március 29-i ülésén 80 ezer forintra emelte 

a gázközmű hozzájárulást, 1995. június l-jétől kezdődően. 
Felhívjuk a lakosság Figyelmét, hogy azon területeken, ahol 

már kiépített a gázhálózat, a korábbi 65 ezer forintos hozzájárulás 
befizetésére 1995. május 31-ig van lehetőség. 

Mód van arra is, hogy a fizetendő összegből 25 ezer forint 
egyszeri lefizetésével és részletfizetéssel ezt a jogot - tehát, hogy 
65 ezer forintért gázhoz jussanak - 1996. december 31-ig érvé
nyesíthessék. (Ezen kedvezményt akkor érdemes igénybe venni, 
ha a lakásban, egyéb helyiségben csak 1996-ban kívánnak, vagy 
tudnak gázt szerelni. Mérőórát ugyanis csak a teljes összeg befi
zetésével kap a fogyasztó.) 

Tájékoztatjuk a lakosságot arról is, hogy a teljes hozzájárulási 
Összeg lefizetése után annak 15 százalékát állami hozzájárulás
ként a befizetőnek visszautaljuk. 

Minden egyéb felvilágosítással a polgármesteri hivatal pénz
ügyi osztályán rendelkezésre állunk. 

Millecentenáriumi 
tervek 

Jövőre, a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából az elmaradt 
EXPO helyett Vendégségben Magyarországon címmel rendeznek 
programsorozatokat, a remények szerint jelentős külföldi idegenfor
galmi vonzással. 

Sárvár és Celldömölk térsége közös rendezvénysorozattal pályázik 
a részvételre. A tervek szerint Celldömölkön sor kerül a Győr-Kis-
Czell-Szombathely közötti vasút létesítésének 120. évfordulója alkal
mából nagyszabású megemlékezésre a MÁV csomópont szervezésé
ben. Romantikus programnak ígérkezik a Betyárvilág Kemenesalján 
címmel illetett rendezvény is, amely a Kemenesalja és a Rába vidék 
egykori betyárjainak emlékét idézi majd Dabrókától a Herpenyőig. A 
Pannónia Sacra rendezvényei Szent Mártonra emlékeznek. A zarán
dokút Celldömölkre és Vasvárra is elvezet. Szerepel a tervek között 
a Sághegyi Szüreti Napok, valamint a Kráterhangverseny ismételt 
megrendezése is. 

Számtalan feladat - gazdasági korlátokkal 
Beszélgetés a városfejlesztési és üzemeltetési bizottság elnökével 

- A választásokon a KDNP je
löltjeként kerültem be a 2. sz. vá
lasztókörzet képviselőjeként az 
önkormányzati testületbe. A bi
zottságok megalakulásakor a 
polgármester úr javaslatára let
tem a városfejlesztési bizottság 
tagja, majd elnöke. A mi bizott
ságunk is kilenctagú. Hatan ön
kormányzati képviselők va
gyunk, hárman pedig külső szak
értők. Szakmai szempontból ta
lán lehetett volna szerencsésebb 
is az összetétel, de ezt a külső 
szakértőkkel korrigálni tudtuk -
mondta el magáról és a bizottság
ról bevezetésként Karádl M i 
hály. 

- Mi a bizottság feladata? 
- A városfejlesztéssel, üze

meltetéssel és a környezetvéde
lemmel kapcsolatos kérdések 
megvitatása; egységes álláspont 
kialakítása során szakmailag 
megalapozott javaslatok, véle
ményezések elkészítése az Ön
kormányzati testület részére. 

- Ez rendkívül szerteágazó. 
Hogyan lehet ezzel megbirkózni? 

- A feladat valóban rendkívül 
sokrétű. Hosszan tudnám sorolni, 
mi minden várna megoldásra. A 
gazdasági, pénzügyi körülmé
nyek azonban gátat szabnak a le
hetőségeknek. Súlypontozni kell 
a feladatokat, csak így lehetünk 
eredményesek. 

- Melyek ezek közül a legfon
tosabbak? 

Úgynevezett legfontosabb fel
adat is sok van. Azok közül em
lítek néhányat, amelyekkel jelen
leg foglalkozik a bizottság, illet
ve már elfogadott a képviselő
testület. Megkezdődik a város 
közvilágításának korszerűsítése. 
Az első ütemben tíz utca, illetve 
tér kap új fényt a CREDILUX 
RT. kivitelezésében. Tizenhat la
kásos OTP-házat építünk a szak
munkásképző melletti területen. 
Sor kerül a Sági úton a Hungária 
Biztosító melletti foghíj beépíté
sére. A Rábacom ügyfélszolgála
ti irodája, a Hungária Biztosító, 
valamint üzletház kap helyet az 
új épületben. Fontos feladat, 
hogy minél előbb megoldjuk a 

szelektív szemétgyűjtés és -szál
lítás problémáját. Normalizálni 
kell az orvosi alapellátás körül
ményeit is. Áldatlan állapot, 
hogy a gyermekorvosi rendelő
ben egy helyen kell várakozniuk 
a fertőző betegekkel a többiek
nek - hogy csak egyet említsek. 

- Mi lesz a több éve üresen 
álló Sághegy Étterem sorsa? 

- Az épületet nem olyan régen 
kapta vissza az önkormányzat. 
Mindenképpen szeretnénk ön
kormányzati tulajdonban tartani. 
A hasznosításáról még nem dön
töttünk, többféle elképzelés is 
van ezzel kapcsolatban. 

- Piac, kábeltévé, távfűtés. 
Hallhatnánk ezekről valamit? 

- Tudjuk, kellemetlen, hogy 
északi szél esetén a fedett piac kö
zepéig bever az eső, áznak az el
adók és a vevők. Megpróbálunk 
kitalálni valami megoldást. Fura 
dolog, hogy egy ekkora kis város
ban, mint a miénk, három kábelté
vé is üzemel. Rövid időn belül ren
det kell tennünk ezen a területen. 
Teljesen irreálisnak tartom, hogy 

míg az egyedi fűtésű lakásokban 
15 ezer forint körüli összeg kell 
egy fűtési szezonra, addig a táv
fűtéses lakásokban 50 ezer forint 
körül kell fizetni. 

Karádi Mihály még ezernyi 
problémát, feladatot említ ott, 
majd ő is azzal fejezte be mon
dandóját, mint már többen is e 
lap hasábjain: nagyon reméli, 
hogy mind a képviselő-testület
ben, mind a bizottságokban to
vábbra is pártpolitikai érdekek 
nélkül folytatódik a munka a vá
ros érdekében. 

Úgy legyen! 
Völgyi L. 
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Gáyer-siker 
A Gáyer iskolában a társadal-

jni változásokkal sem szűnt meg 
az orosz nyelv tanítása. A diákok 
fakultatív formában választhat
ták a n y e l v e L A március 20-án 
megrendezett megyei versenyen 
orosz nyékből az iskola tanulói 
közül Körmendi Eszter első, 
Csizmazia Gábor második he
lyezést ért el, és mindketten jogot 
szereztek az országos döntőn va-
10 részvételre. Felkészítőjük 
Tóth Béláné tanárnő. Gratulá
lunk és további sikeres szereplést 
kívánunk. 

Az országos Zrínyi Dona ma
tematikai verseny megyei dön
tőjén Horváth Milán, a Gáyer 
iskola tanulója 400 induló me
zőnyében a 13. helyet szerezte 
meg. Felkészítője Nagyné Hor
váth Edit. 

Meddig lehet még lakást venni? 
Városunkban is folyamatban van az önkormányzati 

lakások eladása. Március 31-én lejárt a határidő a vá
sárlási szándéknyilatkozat benyújtására. Ahogy azt 
Bebesi Józsefnétöl, a polgármesteri hivatal vagyonü
gyi ügyintézőjétől megtudtuk, néhányszori módosítás 
után jelenleg összesen 549 megvásárolható ingatlan 
szerepel a listán. A módosítás néhány életveszélyesnek 
minősített épület jegyzékről való törlésére vonatkozik. 

- Hány adásvételi szerződést sikerült eddig meg
kötni? 

- A mai napig összesen 79 szerződést sikerült rea
lizálni, ezek esetében már csak a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásba vétel van hátra. 

Az egész folyamat lebonyolítását a budapesti Du
naholding City Menedzser önkormányzati Tanács
adó és Szolgáltató Kft. végzi, Ők hetenként küldik 
a kész szerződéseket aláírásra. Pontosan nem lehet 
felbecsülni, hogy hány szerződés kerül még alá
írásra. 

Az említett március 31-i dátum után még 90 nap áll 
rendelkezésre, hogy az adásvétel létrejöjjön. Azt külön 
szeretném hangsúlyozni, hogy a 90 napot a vásárlási 
szándéknyilatkozat benyújtásától kell érteni. így vég
leges számot június végén, július elején tudunk mon
dani. A határidő lejárta után az Önkormányzat új ren
deletet hozhat a tulajdonában lévő lakások és nem la
kás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének felté
teleiről. 

- Milyen anyagi vonzata van az eddig megkötött 
szerződéseknek? 

- A mai napig a vásárlók befizettek 25 millió 
forint készpénzt és 2,8 millió forint értékű kárpót
lási jegyet. Az elidegenítés lebonyolításáért - mű
szaki felmérés, értékbecslés, társasházak alapításá
nak lebonyolításáért stb. - eddig 4,3 millió forintot 
fizetett ki a város. 

- Köszönöm a tájékoztatást! 
gy-

I) MEGKÉRDEZTÜK | 

í VÁLASZOLTAK 1 Ki tudná fizetni a tandíjat? 

Csizmazia Nóra, 21 éves, fő
iskolai hallgató: 

Győrbe járok, az Apáczai 
Csere János Tanítóképző Főis
kola német nyelvi, tanítói szaká
ra- Harmadéves vagyok, még 
egy évem van a főiskolán. A ta
nulás ma sem olcsó, hisz mint
egy havi 8-15 ezer forint ki-
ad&t jelent attól függően, 
hogy kollégista vagy albérletes 
valaki. 

Én egyedüli gyermek vagyok, 
a kétezer forintos tandíjat ki tud
nánk fizetni. Sajnos a főiskolán 
ennél sokkal nagyobb összegről 
keringenek a hírek. Űgy hallot
tuk, hogy a kétezer forint csak 
alaptandíj, valójában sokkal 
l ° D b e t kell majd fizetni. Mellét
je emelkedik a kollégiumi díj is. 
"agyon komoly összegekről be
ü l n e k , nem tudom mi lesz... 

Butterwalter György, 18 
éves, végzős gimnazista: 

Győrben, a Széchenyi István 
Műszaki Főiskolán szeretnék 
továbbtanulni. A nővérem is ott 
tanul. Konkrétan tudjuk tehát, 
hogy milyen drága most is a ta
nulás. A főiskola által biztosított 
szállásért 5 ezret kell fizetnie. 
Drágák a jegyzetek és az étke
zés is. Ha engem is felvesznek, 
minden költség megduplázódik, 
és ehhez jönne még a tandíj. Ez 
még tovább növelné az amúgy 
sem alacsony költségeket. 

Nálunk csak egy kereső van, 
mert édesanyám sajnos rokkant
nyugdíjas. Nem is tudom, ho
gyan leszünk... 

Abban bízom, hogy ilyen 
szociális körülmények között 
talán mentesülök a tandíjfizetési 
kötelezettség alól. 

Tarczl Györgyi, 18 éves, 
végzős gimnazista: 

Érettségi után Budapestre 
szeretnék menni a Könnyűipari 
Műszaki Főiskola menedzser
képző szakára. A tandíj beveze
tésének gondolata megdöbben
tette a családunkat. Ha minden
képpen fizetni kell, a szüleim 
kénytelenek lesznek vállalni ez* 
a kiadást is. Ez megerőltető lesz 
nekik, mert számításaink szerint 
minimum havi 10 ezer körül fog 
elvinni a továbbtanulásom. 

Úgy tervezem, hogy a nyáron 
munkát vállalok valahol, hogy 
enyhítsek a terheken. Ha bekerü
lök a főiskolára, minden erőmet a 
tanulásra kell fordítanom, hogy 
minél jobb tanulmányi átlagot ér
jek el. Ezzel is szeretném csök
kenteni a család kiadásait. 

Völgyi László 

H * I * R « E « K 
Az önkormányzat megren

delte a pityervári városrész gáz
fejlesztésének előzetes terveit. A 
konkrét kivitelezés a jelentkezők 
számától függ. Az érintettek a je
lentkezési haátridőről időben ér
tesülni fognak. 2*4^$ 

* 

A G L O V I T A L I A kérésére a 
valamikori befizetett közműhoz
zájárulás fejében gázcsonk kerül 
elhelyezésre az üzem előtt, mivel 
a távlati terveikben szerepel a fű
tés korszerűsítése. 

Előkészítés alatt van a 
szennyvíztisztító szennyvíz
iszap-tárolójának kivitelezése, 
melyre a szükséges engedélyek 
és egyeztetések után ez év máso
dik felében kerülhet sor. Két da
rab, egyenként 1200 köbméteres 
medencét építenek Mersevát, i l 
letve Izsákfa határában. Az épí
tés kivitelezője az OMS Hungá
ria lesz, amely cég a szennyvíz
tisztító építését is végzi. 

Szabálytalan építkezések 
továbbra is előfordulnak váro
sunkban, s főleg a vállalkozók 
.jeleskednek" ezen a téren. A 
polgármesteri hivatal műszaki 
osztálya az eddigi elnéző maga
tartás helyett a továbbiakban 
jogszerű, de lényegesen szigo
rúbb intézkedéseket helyez k i 
látásba. 
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Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az 1. oldalról) 
rűsítési lépéseket ki kell dolgozni és meg kell 
lépni, hogy a várható fmanszírozási nehézsé
gek valahogy leküzdhetők legyenek. A sport
tal kapcsolatosan megerősítette: azt ezentúl is 
kiemelten kell kezelni, hogy így a felmerült 
gondokra megtalálhatók legyenek a megoldá
sok. Erdélyi Antal, az alsósági részönkor
mányzat vezetője elmondta, hogy a részön
kormányzati képviselők megtárgyalták a ter
vezetet és azzal nagy vonalakban egyet is ér
tettek. A felsorolt elképzelések közül jó öt
letnek tartják az alsósági orvosi rendelő épí
tését. Nem lámák megoldást a Marx utcai te
metőre és ravatalozóra. Ha nem lesz haszno
sítva, az épület hamarosan Összedől. 

VÁROSGONDNOKSÁG 
Az említettek mellett a képviselő-testület 

által elfogadott munkaprogram említést tesz 
az általános iskolákról szóló részben arról, 
hogy kerülni kell a többletkiadásokat okozó 
elképzeléseket, és meg kell szüntetni a kon
kurenciaharcot. Az egészségügyi alapellátás
ban a pénzelés mellett nagy problémát jelent 
a rendelők állapota. A városfenntartási fel
adatok közül kiemelt helyen kell kezelni a 
szemétszállítás és -tárolás, valamint a sze
lektív hulladékgyűjtés kérdését. A város
gondnokság létrehozása a közterületek álla
potának javítását szolgálná, ennek keretében 
működne a GAMESZ karbantartó részlege is. 
Az infrastrukturális fejlesztésben az izsákfai 
és a pityervári gázvezeték kiépítése követke
zik, örökös téma a strandépítés. De: „Az ön
kormányzat a sági tornaterem megépítése 
után egyelőre csak olyan beruházásokba 
kezdhet, amelyek lehetőleg tartósan működé
si többletkiadásokat nem alkotnak" - áll a 
programtervezetben. 

A múlt évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadták a 
képviselők. 

RÖVID AZ IDÖ 
Élénk vitát váltott ki a helyi televízióműsor 

készítésére kiírt pályázat eredményének is
mertetése. Vinter József, a közművelődési, 
oktatási, gyámügyi és sportbizottság elnöke 
elmondta, hogy a helyi televízióműsor készí

tésére kiírt pályázatra egy pályázó, Tarczl 
Csaba jelentkezett. A bizottság szerint a mű
sorpolitikai elképzelések elfogadhatóak. A 
pályázat anyagi vonzatát a pénzügyi bizott
ság vitassa meg, és a szerződést csak azt kö
vetően kössék meg. Karádl Mihály képvise
lő szerint túl rövid volt a pályázati idő, a rész
leteket inkább a bizottságok ülésein kellene 
megtárgyalni. A polgármester felszólalásá
ban leszögezte, hogy a stúdió, a műsorkészí
tés és a kábeltelevíziós rendszerek üzemelte
tése két teljesen különböző dolog. A város 
mindhárom hálózatán leadható az elkészített 
műsor, amely kizárólag információs anyagot 
fog tartalmazni. A képviselő-testület feladata 
az, hogy eldöntse: kell-e a pályázó által fel
ajánlott műsorkoncepció megvalósítása vagy 
nem. Nagy Kálmán megjegyezte, hogy mi
vel a pályázati anyagot most kapták meg, 
nem tudták kellően áttanulmányozni. A pá
lyázótól azt kérdezte: elképzelhető-e, hogy 
rövid idő alatt elkészíti a részletes pénzügyi 
tervet, s annak elfogadása esetén a műsor má
jus elsején megkezdődhet-e. Tarczi Csaba vá
laszában elmondta, hogy el tudja készíteni a 
szükséges terveket, és ha a technikai feltéte
lek biztosítva lesznek, a hírműsor készítése 
megindulhat Egyébként a szerzői jogvédőhi
vatal engedélye megvan a műsorkészítéshez, 
és a szükséges engedélyeket is beszerezte. A 
képviselő-testület ezután elfogadta a helyi te
levíziós műsorkészítési lehetőségéről szóló 
előterjesztést. 

ALJEGYZŐ 
A folyó ügyek között április 1-jei határ

idővel aljegyzőnek Enyínginé dr. Batárt 
Borbálát, a polgármesteri hivatal közigazga
tási osztályának eddigi vezetőjét nevezték ki. 

A gáz-közmű hozzájárulást ez év június 
l-jétől 65 ezer forintról 80 ezerre emelték 
lakóegységenként, azzal a kedvezménnyel, 
hogy aki május 31-ig befizeti a régi összeg 
felét, az részletfizetésben 1996 végéig a ko
rábbi hozzájárulási díjat fizetheti. 

Hosszas vita és némi módosítás után fo
gadták el a képviselők az egyesületek, kari
tatív szervezetek, művészeti csoportok támo
gatásáról készült előterjesztést. Ahogy az az 
ülésen elhangzottakból kitűnt, szinte minden 

beérkezett kérelem jogos, de a rendelkezésre 
álló 4 millió forint kevésnek bizonyult így 
történhetett, hogy a javaslatot tévő közműve
lődési, oktatási, gyámügyi és sportbizottság 
kénytelen volt módosított eszközök odaítélé
sét javasolni, így is százezer forinttal átlépték 
a keretet. Nagy Kálmán, a pénzügyi, gazda
sági bizottság elnöke szerint jó lenne nem 
elosztani több pénzt, mint amennyit megha
tároztak, mivel nagyon kicsi a valószínűsége 
annak, hogy többleteszközök lesznek. 

Heves vitát váltott ki a kráterhangverseny 
idei megszervezése. Végül úgy döntött a tes
tület, hogy jövőre újítsák fel ezt az országos 
hírű rendezvényt, főleg a megszervezésre ma
radt idő rövidsége miatt A képviselők egy 
ellenszavazattal elfogadták a benyújtott ja-, 
vaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a Posta
galambsport Egyesület 10 ezer forint támo
gatást fog kapni. 

KORONA-VITA 
Nem született döntés a HKK Hungária Kft. 

ingatlanvásárlási ajánlatának kérdésében. A 
cég élelrniszeráruház építése céljából erede
tileg a Korona-sarok megvásárlására nyújtott 
be igényt A városfejlesztési, városüzemelte
tési és környezetvédelmi bizottság a Vasvári 
Pál utcai szabad telek eladását ajánlotta fel, 
míg a pénzügyi, gazdasági bizottság nem tu
dott dönteni a kérdésben. Ányos Zoltán, a 
vásárlási szándékot benyújtó cég képviselője 
elmondta, hogy hat hónap alatt felépítik az 
áruházat, amelyet tartós bérletbe adnának a 
PLUS Magyarország Kft-nek. A hosszú vi
ta után a képviselők nem tudtak érdemi 
döntést hozni. A polgármester szerint kár 
lenne lemaradni erről az ajánlatról. Dum-
mel Ottó, a műszaki osztály vezetője java
solta: elvi építési engedélyeztetést kellene 
lefolytatni, hogy jobb betekintés legyen a 
tervezett építkezésbe, s hogy a szélesebb 
nyilvánosságot bevonják az ügybe. Ezt a 
javaslatot 11 igen, 6 nem, 1 tartózkodás 
mellett elfogadták a képviselők. Mivel ab
ban nem tudtak megegyezni, hogy ha nincs 
lakossági ellenvélemény, eladják-e a Vas
vári Pál utcai telket a vásárlási igényt be
nyújtó cégnek, az ügyet elnapolták. Ezt a 
HKK Hungária Kft. jelenlévő képviselői 
tudomásul vették, de nem zárkóztak el a 
további tárgyalásoktól. 

Györe Géza 

lm Parkoltatni 
kötelesség 

Az önkormányzat egyik újkeletű 
rendelete szerint mindenki, aki üz
letet vagy vendéglátóipari egységet 
létesít, köteles parkolóhelyről gon
doskodni önmaga és vendegei ré
szére. Amennyiben ezt a saját te
rületén megoldani nem tudja, ak
kor az önkormányzat részére egy
szeri parkolóhely-megváltást köte
les fizetni, melynek összege 80 000 
forint + áfa parkolóhelyenként 

Áprilisban az Operaházba utaznak 

Bartók-vetélkedőn az eötvösösök 
A Megyei Zenei Kamara zenei műveltségi versenyt szervezett 

a nagy zeneszerző halálának 50. évfordulója alkalmából március 
25-én a Bartók Teremben. Vas megyéből 36, városunkból mind
össze az Eötvös iskola csapata vett részt a rendezvényen. A cell
dömölki diákok szoros versenyben, az I. helyezettől mindössze 4 
ponttal lemaradva a III. helyet szerezték meg, melynek eredmé
nyeként április 18-án az Operaházba utaznak Budapestre, s alkal
muk nyílik a Bartók-emlékház megtekintésére is. A csapat tagjai: 
Hencz János, Mogyoróssy Júlia és Németh Ed i t Felkészítő ta
náruk: Nagy Péterné. 

^ Mínusz 
kétmillió 

Sok állampolgárt érint hát
rányosan a szociálpolitikai 
különbözet megvonása, mivel 
sokan már eladták lakásukat, 
új építésébe pedig még nem 
kezdtek bele. ök így egy-, ese
tenként kétmillió forintos 
összegtől esnek el, amely na
gyon jelentős veszteségnek 
mondható a magánerős la
káshozjutásban. 
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Avanti benzinkutat 
nyitottak Celldömölkön 

Április 5-én átadták az autósoknak Alsóság és Celldömölk között az új 
Avanti üzemanyagtöltő állomást. 

Az Ausztriából származó üzemanyagokat kedvező áron árusítják. A szu
perbenzinért és a keverékért pl. 91,60-at kdl fizetni. Valamennyi benzin 
környezetkímélő, ugyanis ólom helyett Power-Shleld adalékot tartalmaznak. 
Ez az adalék többek közt megakadályozza a szelepkopást. 

Az AvanÜ-kút naponta 6-tól 22 óráig üzemel. y .L. 

Ez volt (a tanévi) utolsó tánc... 

Koszorúcska Ostffyasszonyfán 
Kis juttleumként. Ötödik al

kalommal rendezte meg március 
26-án a már hagyományosnak 
tekinthető tánciskolái záróünne
pélyt az ostffy asszony fai Petőfi 
Művelődési Ház. A tánciskola 
1991-ben dr. Mesterházyné Já
nosa Magdolna tanárnő kezde
ményezésére indult, akinek sike
rült megnyernie Horváthné 
Berta Ágnest, a Savaría Tánc
klub művészeti vezetőjét, hogy 
szervezzen tánctanfolyamot 
Ostffyasszonyfán heti egy alka
lommal az iskolás gyermekek 
számára. 1992 óta dr. Királyné 
Pados Ildikó gyógytornász 
szervezőmunkája révén kiszéle
sedett a keringőzni, rumbázni 
vágyók köre a felnőttek egyre 
sokasodó csapatával. 

Valóságos ünnepnek számí
tott a záróünnepély a kémen esal-
jai településen. A közönség nem 

csupán a tanfolyamon résztvevő 
mintegy félszáz helybeli gyerek
nek szurkolhatott, hanem Berta 
Ágnes tanítványai közül a Sava
ría Táncklub gyerekformációjá
nak szemet gyönyörködtető pro
dukcióit is megtapsolhatta. A 
társastánc produkciók mellett a 
játékos táncok is helyet kaptak 
az idei bemutatón. „A nagy hor
gász" a kicsik előadásában, a 
„Matróz-tánc" pedig a nagyob
bak szereplésével aratott megér
demelt sikert. A felnőttek stan
dard táncokat mutattak be - nem 
kis meglepetést és nagy tetszést 
okozva a nézők körében. 

Abban a reményben zárt be 
az idei tánciskola, hogy jövőre 
újra kinyitja a kapuját. A sze
replők és a közönség lelkes ün
neplése láttán ez a remény 
biztosan valósággá válik. 

-bor 

Ifjú Muzsikusok Fesztiválja 
Az Ádám Jenő Zeneiskola nö

vendékei minden évben részt 
vesznek és hagyományosan jól 
szerepelnek a győri Ifjú Muzsi
kusok Fesztiválján. Ebben az év
ben huszonnyolcadik alkalom
mal rendezték meg a találkozót, 
amely a nyugat-dunántúli térség 
(Győr-Moson-Sopron, Vas, 
Veszprém és Zala megye) zene
iskolás tehetségeinek nyújt be
mutatkozási és szereplési lehető
séget. 

A zeneiskola tanulói közül 
klarinéttal Sebestyén Viktória 
és Llmpár Bertold bronz minő
sítést szerzett 94, illetve 98 pont

tal (felkészítő tanáruk: Bejczy 
Károly). Zongorán ugyanezt az 
elismerést érdemelte ki a 100 
pontot szerző Szabó Margit, aki 
Némethné Bodnár Zsuzsanna 
tanítványa. Fuvolával 112 pontos 
teljesítménye révén arany nívó
díjban részesült Kovács Nóra, 
akit Pulay Teréz készített fel a 
megméretésre. Kimagaslóan sze
repelt zongorán Mogy oróssy Jú
lia: 119 ponttal és szintén arany 
nívódíjjal jutalmazták dr. Tóth 
Lajosné növendékének előadá
sát. Képünkön: Kovács Nóra és 
Mogyoróssy Júlia a nívódíj átvé
tele után. N. T. 

Portrék a fekete és a fehér nyelvén 
mi 

Erwin Mulk osztrák fotóművész kiállítása 
látható a Kemenesaljái Művelődési Központ 
galériáján, és érdekes látnivalókat tartogat a 
látogatók számára. A művész legújabb gyűj
teményében ezúttal csak portrék szerepelnek, 
de mindegyiknek más, ugyanakkor mégis 
egységes az üzenete. A fekete-fehér techni
kából eredően egyébként is adódik egy kont
raszt, ő azonban művészi tartalommal töltötte 
meg azt. Beszédes női szemek, smink nélküli, 
vagy nagyon is célirányosan sminkelt arcok 
láthatók. A posztanensen ülő modell szá
momra a modellség alapfunkcióját fogta 
meg. 

A fekete és fehér arcok egymás mellé fo

tózása inkább a harmónia, mintsem az ellen
tét érzetét sugallja. Fontos szerepet játszanak 
a lágy, odavetett fények, melyek lényegként 
felfoghatóan kiemelnek egy cigarettát tartó 
kezet, egy nemes arcélet. Érdekesek az arc
képtöredékek is a fehér mezőben, jóllehet ért
hető módon tükrözik a rész és egész örökké 
izgalmas, titokzatos kapcsolatát a fotózás for
manyelvén. A fentiek mellett szinte idegen
ként hat a mosolygós férfiportré robusz
tussága. 

Erwin Műik első önálló magyarországi ki 
állítása április 18-ig látható a Kemenesaljái 
Művelődési Központban. 

RL 
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Mi lesz veled, celldömölki kórház? 
(Folytatás az 1. oldalról) 

- Polgármester úr.' Úgy vélem, Kemenes
alja lakosságát méltán aggasztják azok a hí
resztelések, amelyek a kórház megszüntetésé
ről szólnak. Milyen információja van önnek 
erről? 

- Információim nekem is csak a tömeg-
konununikációs eszközökből származnak, 
ezen belül főleg az újságokból. Amit ott ol
vastam, az viszont nem volt biztató számunk
ra, mert például a szomszédos Veszprém me
gyéből is tudunk néhány olyan kórházat mon
dani, ahol a társadalombiztosítás már nem f i 
nanszírozta a működésüket egész évre, s így 
létük megkérdőjeleződött. Sajnálatos módon 
ezek nagyságrendje megegyezik a celldömöl-
kivel, s így nem tudható, hogy ezek ismere
tében mi mire számíthatunk. Még egy infor
mációnk azért van. Szombathelyen volt egy 
egészségüggyel foglalkozó gyűlés, ahol részt 
vett a Népjóléti Minisztérium helyettes ál
lamtitkára és a társadalombiztosítás igazgató
helyettese, s ahol szó volt arról, hogy esetle
ges ágyszámleépítések lesznek, de konkrétu
mok nem hangzottak el. A Népjóléti Minisz
térium képviselője azt mondta, hogy ők fel
sőbb utasításra kórházakat megszüntetni nem 
fognak, a régiókra fogják bízni, hogy milyen 
ágyszámra, hol, milyen feladatok ellátására 
lesz szükség. 

A / 

A következő riportalanyom dr. Mazur 
Sándor főorvos, megbízott kórházigazgató, 
akivel szintén erről a kérdéskörről beszélget
tünk, de itt természetesen nagyobb teret kap
tak a szakmai érvek. 

- Főorvos úr! A kórház a századik szüle
tésnapjához közelít, s mégis a megszüntetése 
kerül szóba. Mi erről a véleménye? 

- Ez a kórház egy nagyon küzdelmes száz 
évet élt meg, kiváló sebészekkel, belgyógyá
szokkal, s mindig ott volt, amit elvártak tőle 
szakmai színvonalon. Úgy vélem, hogy a 
mostam kialakult helyzet egy folyamat része, 
amely az utóbbi húsz évben kezdődött, s töb
bé-kevésbé mindig felszínen volt, hogy fél
információk, dezinformációk révén időről 
időre meg lehetett kérdőjelezni a kórház lét
jogosultságát. Én ugyan csak hét éve vagyok 
itt, de amikor idejöttem, akkor is ez volt a 
kérdés, de ennek ellenére elmdítottunk egy 
rekonstrukciós dolgot, amelyhez nagy nehéz
ségek árán mindenkit sikerült megnyerni itt 
a területen. Egy nagyon jól átgondolt műsza
ki, szakmai fejlesztési programot valósítot
tunk meg, mégpedig olyan eredménnyel, 
amely jelenleg teljes egészében lehetővé teszi 
és biztosítja a térség komplex betegellátását 
az elvárható szakmai színvonalon, mind a 
diagnosztika, mind a terápia területén. Né
hány tényezőt mondok cska. Sikerült meg-
oldnai a szörnyű főorvosi problémáinkat, 
amik voltak, kiváló belgyógyász főorvost 
S2£reztünk, új endoszkópos módszereket ve
zettünk be, ami egyedülálló a kis kórházak
ban. Mindenben naprakészek vagyunk, a leg-

- Rontja-e az esélyeinket, hogy a sárvári 
kórházra az utóbbi időben rengeteget ráköl
töttek, jelentősen fejlesztették? 

- Véleményem szerint: ha ésszerűen keze
lik a kérdést és a lakossági érdekeket veszik 
figyelembe, akkor ez nem ronthatja az esé
lyeinket, hiszen Sárvárnak is komoly vonzás
körzete van, amelyet el kell látni, s egyébként 
sem kapacitásnövelésről volt az Ő esetükben 
szó, hanem egy felújításról, az intézmény 
komfortosabbá tételéről. így bizonyára nem 
tudnák átvenni a mi körzetünk betegeit, s 
egyébként is: CeUdömölknek és környékének 
szüksége van saját kórházra, hiszen közel 
harmincezren vannak. El kell mondani, hogy 
mi is próbálkoztunk fejlesztésekkel, jóllehet 
támogatást nem kaptunk. Szándékaink ko
molyságát jelzi, hogy idén is adtunk be egy 
kérelmet célzott támogatásra, amelyet remél
hetőleg el is nyeriink. <fe 

- Ha mégis meg akarnák szüntetni a kór
házat, akkor milyen eszköz van az Önkor
mányzat, s a közel harmincezer, potenciáli
san rászoruló ember kezében? 

- Erről tán nem is jó beszélni, hogy eset
leg előfordulhat, hiszen ha a lakosság érde
keit is figyelembe veszik és nem csak a 
gazdasági érveket, akkor ez nem történhet 
meg. Ha mégis, akkor minden fórumon 
hangoztatnunk kell, hogy erre a kórházra 

szükség van, s a lakosságot is mozgósítanunk 
kell annak érdekében, hogy ott fönn meghall
ják a hangunkat. 

- Mit tesz akkor az önkormányzat, ha netán 
részleges megszüntetés mellett döntenek, te
hát csak egyes osztályokat, vagy épp csak 
egyet finanszíroznak? 

- A kérdés rendkívül nehéz, mert nem is
merjük a felsőbb elképzeléseket, s nem tud
juk, ha a mostani formájában nem finanszí
rozzák le a kórházat, akkor részlegesen mi 
jöhetne szóba. A kórház éves költségvetése 
160 millió forint, ezt az önkormányzat, sőt az 
összes kemenesaljai önkormányzat együtt 
sem tudja felvállalni. Ha a társada
lombiztosítás úgy gondolná, hogy itt egy kró
nikus ellátást nyújtó kórház legyen, akkor el
gondolkodhatunk, hogy az aktív kórház mű
ködéséhez szükséges pénzeket mégis meg
próbáljuk előteremteni, s itt szóba jöhet biz
tosítókkal való tárgyalás is. Vagy pedig va
lamilyen társulást kell létrehozni, amely a 
kórházat fenntarthatja. Persze erre Magyaror
szágon még nagyon kevés példa van, s még 
e téren nem tudjuk, hogyan tovább. Igazából 
azonban mi a megszüntetés emlegetésekor is 
alapvetően optimisták vagyunk, bízunk ab
ban, hogy ez nem történhet meg, hiszen ezzel 
az emberek minimális esélye is megszűnik, 
hogy egy életmentő beavatkozáshoz hamar 
kórházba kerülhessenek. Márpedig az emberi 
életnél semmi sem drágább. 

- Köszönöm a beszélgetést! 

Dr. Mazur Sándor: egy folyamat része 
a most kialakult helyzet 

modernebb gépeket beszereztük, a belgyó
gyászati osztályon, a laboratóriumban, a se
bészeti osztályon. Folytathatnám még, egy
szóval véghez vittük ezt a jól megtervezett 
szakmai, műszaki fejlesztési programot. Egy 
dolgot pedig emelt fővel ki merek jelenteni. 
Ennek a kórháznak akármi lesz a sorsa, nem 
azért lesz, mert a kórház szakmai színvonala 
olyan, hogy ezt valaki is megkérdőjelezhetné. 
Az azonban szomorú, hogy ez senkit nem 
érdekel ebben a mostani vitában, pedig büsz
kén lehetne mondani azt is, hogy a terület 
igenis egységes, a terület betegforgalma 
olyan stabil, mint a beton. Ez a mai világban 
egy nagyon előremutató dolog, hiszen egyik 
kórház sem mondhatja el magáról, hogy meg
tartotta a betegeit, sem a sárvári, sem a kör
mendi. Ehhez hozzájön még az is, hogy a 
kórház anyagilag is működőképes, s hozzá
jön, hogy vannak még ki nem használt, fel 
nem tárt tartalékaink is. Át kell gondolni 
bizonyos befektetéseket, ésszerűsítéseket, 
meg kell tanulnunk az új finanszírozási 
módszer nyelvén beszélni, hiszen ha vala
mit nem jól dokumentálunk, akkor nem f i 
zetnek. Ezek a témák egyébként állandóan 
napirenden vannak, folyamatosan tárgya
lunk róluk. 

- Szándékoltan követném előző riportom 
forgatókönyvét, s öntől is megkérdezem: van-

e, s ha van, akkor milyen információja egy 
esetleges megszüntetésről? 

- Felelősségem teljes tudatában kijelen
tem, hogy Magyarországon senki nem jelen
tette ki még azt, hogy a celli kórház meg fog 
szűnni. A senki alatt persze kompetens sze
mélyt értek, s azt, hogy semmilyen fórumon 
sem történt ilyen bejelentés. Példálózás, su
gallat, baráti beszélgetés formájában volt róla 
szó, de a minisztériumban nem. Az OEP-nél 
(Országos Egészségbiztosítási Pénztár) két
ségkívül lehet, hogy valahol borítékolva van 
a dolog, de az OEP sokkal nagyobb veszély
ben van létét és működőképességét tekintve. 
Az is lehet, hogy meg fog szűnni. A megyé
ben, aki számít, mindenkit megkérdeztem, 
senki nem tudja. Az is igaz viszont, hogy 
senki nem mondja, hogy nem fog megszűnni. 
Ez a bizonytalanság általánosságban véve is 
nem csak napjaink, hanem az utóbbi évek 
kérdése is. Ez természetesen munkaügyi ol
dalról nézve állandó orvoshiányt idézett elő, 
jóllehet már eljutottunk oda, hogy az önkor
mányzat segít orvoslakásokkal, mi tudunk ki
emelt bérezést adni az alapítványból, s még
sem sikerül megoldást találni. Számomra 
egyébként most is megmagyarázhatatlan, 
hogy miért lebeg létünk fölött ez a kérdőjel, 
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s úgy érzem, nem tesszük azt, amit a más 
kisvárosok tesznek, hisz ki kellett volna, ki 
kell állni saját magunkért. Belesodródtunk 
ebbe a helyzetbe, teljesen méltatlan körülmé
nyek között, esetleges elhibázott diktátumok
nak teljesen kiszolgáltatva. Mindezek mellett 
a kórházra szükség van, ez egy abszolút biz
tos dolog. Vitán felül áll, hogy aki itt él és 
ismeri ennek a területnek a beteganyagát, te
hát a szegénységet, az alkoholizmust, az ál
datlan szociális körülményeket, az egyértel
műen azt mondja, hogy szükség van a kór
házra. 

- Ön hogyan (téli meg: rontja esélyeinket 
a sárvári kórház számos felújítása? 

- Engem ebben az irritál, hogy teljesen 
önálló teriileteket ellátó kórházakról van szó, 
nekünk függetlennek kell lennünk Sárvártól. 
M i egy területen tudtunk és tudunk Sárvárral 
jó értelemben rivalizálni, ez pedig a szakmai 
munka. Jó együttműködés van köztünk, s ez 
a jövőben is bizonyára így lesz. Mint már 
említettem, mi megtartottuk a betegeinket, s 
ez minket minősít, jó előjellel, míg ezt Sárvár 
nem mondhatja el magáról. Azt azonban saj
nálom, hogy mi nem tudtunk annyit invesz
tálni a kórházba, mint a sárváriak. Egy kicsit 
lépéshátrányba kerültünk ezzel. De azt is el 
kell mondanom, hogy a mostani veszély, ami 
fenyegeti a kórházat, nem abból indul ki, 
hogy az egyik városnak ilyen szép a kórháza, 
a másik városnak meg olyan szép a kórháza. 
Senki nem kíváncsi arra, hogy milyen minő
ségi munkát végeznek Celldömölkön, Sárvá
ron vagy Körmenden, itt egyszerűen arról van 
szó, hogy esetleg egy íróasztalnál diktátum-
szerűén megszületik egy döntés, miszerint 
Magyarországon van 104 600 ágy, s ebből 
22-35 ezer ágyat meg kell szüntetni. Nem 
tudom azt sem, hogy ez miért jó, de tudom 
azt, hogy ezt lebontják régiókra, s itt fogják 
megmondani, hogy honnét kerül ki a meg

szüntetésben a régióra eső mintegy 400 ágy. 
Azt azonban ismét szeretném kihangsúlyoz
ni, hogy senki nem mondta ki megyei szinten 
sem, hogy ebből a mi kórházunkra mi esik. 

- Ha mégis kimondják a megszüntetést, ak
kor milyen eszközei vannak a kórháznak? 

- Két eszközünk lett volna. Ebből az egyi
ket, a szakmai színvonalat megvalósítottuk. 
A másikat pedig szándékosan használom fel

tételes módban: nem lett volna szabad enged
ni, hogy a celli kórház létét bárki is megkér
dőjelezhesse. Persze ehhez hozzátett az előző 
ciklusban az önkormányzat és a kórház közt 
kialakult kapcsolat, amelynek létrejöttében 
mindkét fél hibás volt. A már korábban em
lített főorvosesetek s egyebek segítették elő, 
hogy most megkérdőjelezhetik a létünket. 
Hogy mit lehetne tenni? Úgy érzem, bármit 
is teszünk, mindenképpen lépéshátrányban 
vagyunk, mivel bizonyos dolgokat már tavaly 
hangoztatni kezdtek a kis kórházak kapcsán, 
s nekünk is akkor kellett volna meglépni, 
hogy igen, mi fontosak vagyunk, el kellett 
volna fogadtatni magunkat a sajtóban, s meg
győződésem, hogy Sárvár is ezzel alapozta 
meg a létét, s nem a rekonstrukciójával. 

- Mit lehet tenni akkor, ha csak egyes osz
tályokat finanszíroznak központilag? 

- Ez a legkritikusabb kérdés, ami egyálta
lán szóba jöhet. A kórház az úgy jó, ahogy 
most van, a legszélesebb skálán finanszíroz
va. Ha ezt beszűkítik, akkor működőképte
lenné válik, deficites lesz, s ez lenne a Ieg-
alattomosabb dolog, hiszen ha direkt kimond
ják a megszüntetést, akkor az mondjuk két 
hónap alatt lezajlik. Ha beszűkítik a működés 
keretét, akkor még egy évet kihúzhat vala
hogy, de a végére teljesen ellehetetlenül. Eb
be véleményem szerint nem szabad belemen
ni. Gazdasági oldalról nézve az is meggyő
ződésem, hogy a megszüntetésünkkel a me
gye egészségügye nem javulna, gazdasági 
helyzete sem természetesen. Ezzel egyetlen 
kórház nyerne: a sárvári, ahová kénytelen 
odamenni a beteg, innen, erről a területről. 

- Egy zárszónak szánt kérdés: igazgató
ként milyen színűnek látja a jövőt? 

- Teljesen bizonytalannak látom, ez a rea
litás. A legfájóbb dolog az, hogy senki nem 
tud semmit. Sokkal egyszerűbb lenne, ha vi
lágosan kimondanák akár a megszűnés, akár 
a megmaradás tényét, hiszen mindegyik eset
ben tudnánk, mit kell tenni. Még egy utolsó 
gondolatot hadd mondjak. Különösen fájó, 
hogy a kórházat akkor fenyegeti a megszűnés 
veszélye, amikor igazán és bizton mondha
tom, hogy a legjobban dolgozik. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
* 

Tisztelt Olvasó! A téma adott, jóllehet nem 
szívderítő, de aktuális, mert mindnyájunkra 
tartozik. Azt hiszem, mindenki érzi, szükség 
van a kórházra, amely a szenvedők vigaszta
lására alapíttatott. Riportalanyaim megígér
ték, hogy minden új fejleményről tájékoz
tathatjuk önöket is. Bízni kell, hogy a majda
ni döntéshozók között is lesznek olyanok, 
akiknek a szíve a celldömölki kórházért, s a 
hozzá tartozó rászoruló emberekért dobog. 
Mint hajdan dr. Szomraky Zoltáné, akinek 
szívét őrzi a képen látható urna kórházunkban. 

Kép és szöveg: Rozmárt László 

M 5 i 
Értesítés gyomirtásról 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a M Á V Celldö
mölk környékén a vasúti pálya mellett 1995. április 14-én 
és 25-én vegyszeres gyomirtást végez - ARSENAL, BA-
U V E L 480, HUNGAZIN 440 és NOVIT - vegyszerekkel. 

A lábasjószágot és méheket a gyomirtás idejében és utá
na- 1-2 napig nem szabad kiengedni. 

Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk 

Kemenesaljaiak a televízió 

Van takarítanivaló a hegyen 
A turistaszezon kezdetét jelzi, hogy már jelentkeznek csoportok a 

Sághegy megtekintésére. Április 22-én Pécsről érkezik az EZ nevet 
viselők (Egyszeri Zarándokcsoport Egyesület) busznyi érdeklődője. 
Levelükben írják, nagy érdeklődés tapasztalható a tagjaik részéről. 
Mindez arra is felhívja a figyelmet, hogy összefogással végezzünk 
tavaszi nagytakarítást a hegyen. Nagyon sok a szemét, ez megkívánja 
a munkálkodást. A szőlősgazdák saját portájuk körül is szépíthetik a 
h e s v e t D.J. 

Evangélikusok Kemenesalján 
címmel összeállítást láthattunk a 
TV 2-n április 2-án a celldömölki 
evangélikus gyülekezet törté
netéről és jelenlegi életéről. A 
félórás műsor keretében láthattuk 
a gyülekezethez tartozó celldö
mölki, tokorcsi, mesteri, keme-
nessömjéni, kemenesszentmárto-

ni és merseváti templomot. A 
gyülekezet múltjáról dr. Fabiny 
Tibor teológiatanár, Bedy Zol
tán, Sághy András lelkész és 
Józsa Márton ny. lelkész (ké
pünkön) beszélt. A jelenről Fo
dor Lajos, özv. Horváth La-
josné és Beleznay Jenő gond
nok, Limpárné Darabos Má

ria óvónő, Kiss Judit gyüleke
zeti munkatárs, illetve dr. 
Nagy János egyházmegyei fel
ügyelő szólt a nézőknek. Egy 
héttel később pedig az l-es csa
tornán láthattunk istentisztele
tet a dömölki evangélikus 
templomból egyenes adásban. 

-gyí 

jgy 
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Portrék az egyházashetyei alkotótáborból (5.) ^ ^ & 

Sellyei Gáborné 
Sorozatunkban azokat a szer

vezőket, vezetőket, művészeket 
mutatjuk be, akik nem csak lét
rehozói voltak a tábornak, hanem 
azóta is tevékeny résztvevői. 
Most a tábor létrehozóját, fő 
szervezőjét és mindenesét mutat
juk be. 

Sellyei Gáborné pécsi szárma
zású, 1966-ban került Szombat
helyre, és 1976 óta tanít a tanár
képző főiskola ének-zenei tan
székén. Kezdetben a tanárképző 
Művészeti Diákkörét vezette. 
1980-tól a Markusovszky Kór
ház pszichiátriai osztályán négy 
éven át zeneterápiás foglalkozá
sokat szervezett főiskolai hallga
tók bevonásával. A kísérletről 
készült értekezést kuriózumként 
mutatták be Budapesten a XXI. 
Országos Diákköri Konferenci
án. 1982-től a hallgatók TTT-cso-

portját vezeti, évenként 200-250 
előadást tartanak. 

Minden évben úgynevezett 
felkészítő táborokba viszi a hall
gatóit Egy-egy hétig sátortábo
roznak, ismerkedve a régi Ma
gyarország szépségeivel, zenei 
kultúrájával. 

1990-ben már Egyházashetyén 
bábáskodik egy új stílusú Berzse
nyi-nap szervezésénél, majd 
1992-ben létrehozza az I . Hetyei 
Nemzetközi Művészeti Tábort. 
Idén nyáron immár a negyedik 
következik, előbb azonban egy 
fontos kötelezettségnek kell ele
get tenniük. 

Júniusban ugyanis a német
országi Stelzenben képviselik 
megyénket és hazánkat egy 
nagyszabású nemzetközi művé
szeti fesztiválon. A több 
busszal útrakelők közt egyhá-
zashetyei gyerekek és felnőttek, 

a művészeti tábor tagjai, a főis
kola kórusa és vendégként a Ke-
menesmagasi Citerazenekar lesz 
ott. A sajtót a megyei lap egy 
munkatársa képviseli, és szeret
nék, ha lapunk tudósítója is velük 
tartana. 

A németek az elküldött video
felvételek és egyéb dokumentá
ciós anyagok alapján döntöttek a 
hetyeiek megtisztelése mellett 
Sellyei Gáborné tisztában van az
zal a felelősséggel, amivel ez a 
küldetés jár. A német szervezők 
ugyanis elküldték az előző évi 
fesztivál videofelvételét, így 
pontosan tudja, milyen követel
ményeknek kell majd megfelel
niük, ő azonban nem fél a kihí
vástól, sőt, láthatóan élvezettel 
veti bele magát abba a hatalmas 
szervezőmunkába, amivel mind
ez jár. 

Mindemellett természetesen 

L 
szervezi a júliusi művészeti tá
bort is. Ezen kívül eleget tesz a 
munkahely, a főiskola által sza
bott kötelességeknek. Mellette 
feleség és családanya, akinek ar
ra is jut energiája, hogy család
tagjait megfelelően inspirálja és 
menedzselje. 

Akik ismerik őt, azokban 
nemegyszer felmerül: hon
nét van benne ez a mérhetetlen 
energia? 

Völgyi L. 

Restaurálásra váró orgonák 
Ha Tichy Antal, aki az 1750-es években 

vette át az orgonista teendőit Kis-Cellben, va
lami csoda folytán megszólaltathatná a város 
templomainak mai orgonáit, igencsak csóvál
ná a fejét. Nem azért fejezné ki rosszallását, 
mert nem értene egyet az orgonakészítés ha
lála óta (1789) eltelt kétszáz évben tett nem 
kis fejlődésével, sokkal inkább azért, mert za
varná az orgonák elhanyagoltsága. Arca csak 
az alsósági városrész evangélikus templomá
nak orgonája láttán vidulna fel. Ezt sikeresen 
felújították, és jelenleg koncertdarabok elját
szására is alkalmas. Számos zenés rendez

vény, hangverseny megszervezése tanúsko
dik erről. 

Aránylag részletes irodalma van a celldö
mölki orgonák történetének. A kétszáz éves 
szombathelyi egyházmegye emlékkönyve cí
mű, 1977-ben megjelent kötet kimerítően tár
gyalja az apátsági templom orgonáit; Bedy 
Zoltánnak a celldömölki evangélikus temp
lom 250 éves jubileumára készült könyve az 
evangélikus templom orgonáiról tesz említést 
stb. Az egyházi levéltárak is számos, eddig 
ismeretlen dokumentumot rejthetnek még. 

Jó lenne restaurálni vagy újraépíteni a 

meglévő hangszereket, hogy ezzel is adóz
zunk Tichy Antal és más zeneértők emléké
nek, hogy az ebben rejlő egyéb lehetőségek
ről most ne ejtsünk szót. Persze, tervek és 
felújítási elképzelések régebben is voltak, ma is 
léteznek, de a jószándék ebben a kérdésben sem 
elegendő. Az orgonaépítés vagy -javítás ma is 
hatalmas anyagi áldozatot igényel. gy. 

A celldömölki apátsági templom orgonája 

Újdonság a könyvtárban^ 
Zsugán István: Szubjektív magyar 

filmtörténet 1964-1994. - Budapest, 
1994. 

Filmet szerető/ismerő művészetked
velők körében ismerősen cseng a Balázs 
Béla-díjas Zsugán István neve. Tevé
kenységét leginkább a magyar film kró
nikásaként határozhatjuk meg. Ott van 
minden jelentős készülő filmnél, faggat¬
ja a rendezőt, az operatőrt és más filmes 
alkotókat. Tette ezt nagy alapossággal, 
így kötete amellett, hogy egy filmkriti
kusi életművet mutat be, a magyar film
művészet elmúlt három évtizedének tör
ténete is, és így a dokumentumértéke is 
felbecsülhetetlen. 

Csak néhány rendező nevét emeljük ki, 
főleg a Filmvilágban megjelent írásokból, 
kronologikus sorrendben szerkesztette kö
tetből: Fábri Zoltán, Makk Károly, Jancsó 
Miklós, Bacsó Péter stb. És néhány film
cím: Húsz óra, Aranysárkány, Hideg na
pok, Szindbád, Vigyázók stb. 

A kötetet gondosan megszerkesztett 
Filmográfia és Válogatott magyar film
művészeti bibliográfia 1964-1994. egé
szíti ki. gy. 



Hanzsér Gábor gépesítene 

Aki paraszti munkát vállal, annak nincs megállás 
Hanzsér Gábort mindenki vas

utasként ismerte Alsóságon. Mun
kahelyén végigjárta a „szamárlét
rát", szinte mindenfélét dolgozott, 
végül is segédtisztként ment nyug-
(tíjba 1990-ben. Most mezőgazda
sági vállalkozó. Azt a bizonyos lét
rát itt is járja. Disznózással kezdett, 

csináltuk. A disznók után birkák 
következtek. Ezek az igénytelen ál
latokjóval kevesebb munkát adtak, 
valamivel több idő jutott a család
ra, az önművelésre. Az állattartás
ban a fiam jó társnak bizonyult, 
nélküle nehezen boldogulnék, ő a 
központifűtés-szerelő szakmában 

aztán birkák, majd növendék bikák 
következtek. Most szarvasmarhák
kal foglalkozik, és 100 hektáron 
gazdálkodik. 

- Vasutasból hogyan lesz mező
gazdasági vállalkozó? Honnét az 
indíttatás? - kérdezem a 64 éves, 
jó karban lévő vállalkozót, akinek 
irigylésre méltó könyvtára van 
odahaza. 

- Egy kicsit messziről kell kez
denem. Szüleim parasztemberek 
voltak, Egeralján éltek. 110 holdon 
gazdálkodtak. 1952-ben, a Rákosi-
rendszerben kulákká nyilvánították 
őket és elvették mindenüket. Ekkor 
- mivel apám alsósági származású 
volt - hazajöttek, és a ság-hegyi 
pincéjükbe költöztek. Huszonegy 
éves koromig apám mellett voltam 
mindig, amikor iskolai elfoglaltsá
gom engedte, és ez alatt megtanul
tam a paraszti élet szinte minden 
csínját-bínját 

-1980 körül, mint sokan mások, 
én is disznókkal foglalkoztam ke
resetkiegészítésként Nyolc évig 

dolgozott de szívesen volt az álla
tokkal. A birkák legeltetése szinte 
kikapcsolódást jelentett számára. 

- Mindezt a napi munka mellett 
csinálták. Ezt itt Alsóságon szinte 
mindenki elmondhatja magáról. 
De hogyan lett Önből vállalkozó? 

- Jöttek a mindenki által ismert 
kárpóüások. Az elsőnél még nem 
tudtunk lépni semmit. A második
nál vettünk egy darab földet, a har
madiknál ismét földet vásároltunk: 
rétet lucernát szántót vegyesen, 
összesen mintegy 100 hektárt Eh
hez igénybe vettünk állami támo
gatást is, és 1993 decemberében 
vállalkozó lettem. A szarvasmar
hákkal való foglalkozást még jóval 
azelőtt két vemhes állattal kezd
tük. Ez az állomány aztán felsza
porodott. Jelenleg tíz fejőstehe
nünk, hat növendék állatunk és hat 
borjúnk van. Hogy miből van be
vételünk? A tejből. Általában napi 
70 litert fejünk. A tej kiadásával a 
feleségem foglalkozik. Elkel min
den cseppje. 

- Milyen problémák adódtak 
menet közben? 

- Mint említettem, két vemhes 
magyar tarkával kezdtük. Ahogy 
szaporodott az állomány, úgy nőt
tek a gondok, hisz földünk nem 
volt mindent pénzért kellett meg
vásárolnunk. Sok időt és pénzt vitt 
el a takarmány és az alomnak való 
felhajtása, beszerzése. A szénát 
például Csöglén és Pinten, a sze
mestakarmányt Söptén vásároltuk, 
de folytathatnám hosszan a sort Ez 
lesz az első olyan évünk, amikor a 
vetéstől a betakarításig mindent 
magunk végzünk. Unatkozni való 
időnk nem lesz, mert aki paraszti 
munkára adja a fejét annak nincs 
megállás. Problémánk a megfelelő 
gépesítés hiánya. A tehenészetben 
nagyjából az is megoldott de a 
szántóföldi vonalon ez korántsem 
mondható el. 

- Ha már a problémáknál tar
tunk, el kell mondanom, hogy a na
ponta változó rendeletek és jogsza
bályok szinte követhetetlenek, s ez 
bizonytalanságot szül - gondolom 
- nem csak bennünk. Szerencse, 
hogy a menyem könyvelő és a napi 
adminisztrációs gondokat leveszi a 
válhmkróL Persze neki is éppen ele
ge van a napi nyolcórai munka és a 
három gyermek nevelése mellett 

- A további tervek? 
- Szeretnénk nagy, modem istál

lót építeni, de az előírásoknak le
hetetlen megfelelni, ezért a jelenle
gi körülmények között kell gondol
kodnunk. A szántóföldi rész gépe
sítését mindenképpen szeretnénk mi
nél előbb megoldani. Ha már a jövő 
került szóba, hadd mondjam el, hogy 
a folyamat, úgy érzem, biztosított 
lesz. Tízéves Bálint unokám ugyanis 
él-hal az állatokért 

-Mi a véleménye a mai magyar 
mezőgazdaság helyzetéről? 

- Hosszan lehetne erről beszélni, 
de annyit dióhéjban elmondok, 
hogy a nagyüzemi gazdaságokra 
ezután is szükség lesz. Ezt egészí
tik ki a magángazdaságok. A me
zőgazdaság valóban mélyponton 
van, s ez meghatározza az egész 
ország gazdasági helyzetét Amíg 
a mezőgazdaságot nem tudják fel
lendíteni, nem is tudunk kilábalni 
abból a hullámvölgyből, amiben 
jelenleg vagyunk. Völgyi L. 

Fotó: V. L. 

Magyar „káderek" a nagyvilágban 
New York államának kor

mányzója magyar. Legalábbis 
származása szerint - George Pa
taki. Patrik napján, március 17-én 
nagy ünnep van a hatalmas, or
szágnyi városban. Vonulnak, ne
vetnek, isznak, táncolnak - ünne
pelnek, főként az írek, akik ma is 
íreknek vallják magukat Ha jól 
tudom, a felettébb vidám ünnepük 

az említett néven ismert nagy elő
deikhez kötődik azok közül, akik 
valaha lerongyolt koldusként 
nagy tömegben Európából Ame
rikába tántorogtak. S lám boldo
gultak, ez a vidám utódok mai 
hangulatából fényesen kitűnik. 

A kormányzó, tehát származá
sa szerint Pataki György is ott vo
nult a tömegben - bár őrzői kísé

retében - , de vonult és mi több, 
magyarból eredő mivoltából kor
mányozza is őket az „országot", 
a várost Világméretekben lévőt 
Eltűnődhetünk. Mi itthon - Euró
pa közepén - nem tudnánk kor
mányozni ezt a kicsi hazát? Nem 
is szólva arróL hogy e kis medi
táció idején vendégeskedett ha
zánkban a paraguayi államfő. Jü

an Carlos Wasmosy. Nézem a tér
képet. Dél-Amerika közepén van 
az országa, „bezárva" Brazília, 
Bolívia és Argentína közé. Hát ott 
kormányoz. S amikor itt jártában 
ellátogatott Debrecenbe, keresve 
öreg szülei házát üzletét kicsit i l 
letődve jegyezte meg, hogy saj
nos az idők során nevükbe beke
rült egy s betű - Vámosyból Was
mosy lett. „Véletlenül" ő is ma
gyar, amire büszke. Akadnak tehát 
úgymond - káderek. - d -
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Útjavítás a hegyen 
Tavaly ősszel a Sághegyért alapítvány kezdeményezésére a 

hegy déli lejtőjén szerény útjavítást kezdeményeztünk, ennek 
eredményeként javult a közlekedési helyzet. Szeretnénk ezt foly
tatni. A munkában néhányan a szőlősgazdák közül is részt vál
laltak. A napokban erre a célra ezer forint támogatást küldött 
Somogyi Tibor szőlősgazda, ezúton köszönjük meg. 

Dala József 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Balogh Péter Gyula és 
Havasy Ildikó leánya: Boglárka, 
Rózsás Péter és Koronczai Katáim 
fia: Bence Miklós, Banga János és 
Bogdán Zsuzsanna Gyöngyi fia: 
János, Kolompár László István és 
Kolompár Erika fia: László, Nagy 
Árpád és Bóka Katalin fia: Bálint, 
Szabadi József és Kertész Erzsébet 
leánya: Cinria, Nagy Tibor és Bali 
Mária leánya: Ivett, Gáspár Nándor 
János és Mesterházi Szilvia fia: 
Nándor Benjámin. 
Házasság: Nagy Károly és Prin-
czes Anita, Imre Róbert és Tánczos 
Andrea, Németh János és Pál Or
solya. 
Halálozás: Lóránt János László, 
Molnár Lajosné sz. Elek Anna, 
Golda Péter, Szabó Karolina, 
Csabai Józsefné sz. Gulyás Anna, 
Vajay Istvánná sz. Takács Irén, 
Gönye László Vince, Szarka La
josné sz. Pauer Jolán, Németh 

Imre, Schmedák Mihály, Fodor Jó
zsef. 

MERSEVÁT 
Születés: Gombási Árpád és Fe-
renczy Márta leánya: Mónika. 

K E M E N E S M A G A S I 
Születés: Zsoldos Tibor és Kiss 
Valéria fia: Tamás. 

KENYÉRI 
Halálozás: Tóth József. 

DUKA 
Halálozás: Vánkos István. 

PÁPOC 
Halálozás: Csiszár Piusné sz. Csi
szár Mária. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Szabó Lajos és Váradi 
Andrea leánya: Dóra. 

NAGYS1MONYI 
Születés: Szakály László és Mol
nár Ildikó fia: László. 

Bölcseletek 
ÁPRILIS: Szent György hava, a valós tavaszkezdő hónap, a 

magyar ősi népszokás szerint az állatok legelőre kihajlásának 
ideje. A régi időkben a György-naphoz fűződő kihajlás szinte 
ünnepszámba ment. Április 24-e a pogány rómaiaknál a pásztor
isten ünnepe volt, innen öröklődött, s lett György a pásztorok 
védőszentje, a föld, a földművesség, a legelő védelmezője. A 
kihajtási ceremóniában fontos szerepe volt a zöld ágnak, amivel 
az állatokat kiterelték, s a mondókát kiabálták: Úgy zsendüljön 
a jószág, ahogyan a zöld ágon a levél. 

A néphit szerint Szent György napja az emberek egészségének, 
erejének megújulására is szolgál; az ezen a napon fogott kígyó 
vagy béka érintése megvéd a torokfájástól, a köszvénytől; 
György megvéd a boszorkányok ártó hatalmától, a bajt, vesze
delmet okozó démonikus erők rontásától. 

Április a szeszélyes, bolondos hónap, ahogy emberre is mond
ják: szeszélyes, mint az áprilisi idő. A változékony időjárásban: 
az áprilisi esőzés kergeti a fagyot, mondják, s az ősi tapasztalat 
szerint, ha nedves az április, akkor bő termésre lehet számítani. 
A jó termés jelei: Ha muslicák, szúnyogok szőlőfakadás előtt 
dongnak, bő esztendő lesz. A népi hiedelem szerint még az áp
rilisi fagyoknak is lehet haszna, mert megfagynak a kártékony 
bogarak és lepkék. A bácskai naptárban olvassuk áprilisra: 

„Nyesd a barackfát, irtsd a kerti férget, 
most ültesd, akkor lesz szép sÚrÚ sövényed. 
Szőlőt is bujtathatsz még, most legjobb karózni. 
A palántát lehet ki szabadba hozni. 
Többet arat, ki most hengerel, azt mondják. 
Az apró jószágnak buzgón viseld gondját. 
A pulyka fiakat csak napos időben 
szabad sétáltatni az új legelőben." 

A lucskos április előre jelzi az esős májust, melyben minden 
csepp aranyat ér. Az áprilisi böjti szelek seprű nélkül is elvégzik 
a nagytakarítást falvak s városok utcáin. (Gondolom azért nem 
kellene erre várni!) Nádasdy Lajos 

^ SPORT ^ eredmények - események « 6 / SPORT 4> 

Eötvös Kézilabda Kupa 
Április 3-án került sor a hagyományos kupá

ra, amely 19 csapat részvételével színvonalas 
küzdelmet hozott Nincsen szégyellnivalója a 
helyi iskolásoknak, hiszen kupákat helyezése
ket különdíjakat nyertek el. Az eredmények a 
következők: 

I . korcsoportos fiúk: L Eötvös L. Ált Isk. Cell
dömölk. A gólkirály: Császár Gábor (Eötvös). 

II . korcsoportos leány: 1. Eötvös L . Ált. Isk. 
Celldömölk. A legtechnikásabb játékos: Szo-
morkovics Lilla (Eötvös) lett 

IJJ. korcsoportos leány: 3. Gáyer Gy. Ált 
Isk. Celldömölk. A legjobb kapus: Mendel 
Helga (Eötvös). A gólkirály: Balogh Bibiana 
(Gáyer). A celldömölki sikeres csapatok edzői 
voltak: Süle Nándor, Molnár János (Eötvös) 
és Fehér László (Gáyer). D 

Országos döntőben 
az Eötvös tornászai 
Győrben négy megye (Győr-Moson-Sop-

ron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém) 
ifjú tornászpalántái számára rendezték meg 
a diákolimpiai elődöntőt. A II—III. korcso
port leány „A" kategóriában az Eötvös is
kola leányai fej-fej melletti küzdelemben 
alig szorultak le a dobogó legfelső fokáról, 
de így is országos döntőbe jutottak. Czu-
por Ferencné edző sikercsapatának össze
állítása: Tánczos Júlia, Somogyi Judit, 
Holczer Helga, Buti Mónika, Dobson 
Eszter, Imreh Noémi, Szélesl Anikó. Az 
I . korcsoportos lányoknál hatodik lett az 
Eötvös iskola együttese. 

Focisuli 
A Gáyer iskola 4-5. osztályos tanulói

nak Szabó István már másfél éve tart lab
darúgó-foglalkozásokat, és 1995 tavaszától 

az Eötvös iskolában is alakult egy csoport 
4. osztályosoknak. A heti egy alkalommal 
tartott edzéseken a huszonöt labdarúgó-pa
lánta képzése hozzájárulhat a CVMSE 
utánpótlás-neveléséhez. 

Sági sport 
Folytatódnak az új labdarúgópálya kiala

kítási munkálatai az iskola mögötti terüle
ten. A földmunkák és a szintezés után fü
vesítik a területet, és az ősszel vehetik majd 
birtokukba a labdarúgók. Addig továbbra is 
a salakos pályán rendezik a bajnoki mérkő
zéseket. 

* 

Hat új labdarúgó igazolásával erősítette já
tékosállományát az ASE labdarúgócsapata. 
Szeretnék megőrizni a tabellán elfoglalt 3. 
helyüket, bár ez nehéz lesz, mert a sorsolás 
szeszélye folytán mindössze két alkalommal 
játszanak hazai pályán a tavaszi idényben. 

Területi döntőben 
A Gáyer iskola IJJ. korcsoportos leány ké

zilabdacsapata a megyei diákolimpia területi 
döntőjébe jutott. A megyei döntőbe jutásért 
a sárvári Nádasdy iskola lányaival mérkőz
nek. 



11 1995. ÁPRILIS 13. ÚJ K E M E N E S A L J A 

Tlt'^l ÍTlPinnOH A hegy virágai 
Kemenesalja dombhajlatain, az 

erdőszéleken, a patakok mentén és 
a lankáktól eltérő magaslatokon is 
nyiladozni kezdenek a védett, rit
kaságszámban található virágok. A 
természet csodái felvidítanak ben
nünket. Tudós barátunk, Jeanl-
pong József (Budapest-Gödöllő) 
kutatásai eredményeként ismerjük, 
hogy tavasszal, nyárelőn, nyárutón 
milyen virágok nyitogatják kely-
heiket a Ságon, Kissomlyón és a 
Hercsegen. 

Most tavasszal virít 24 védett 
faj, amelyeket a megcsonkított 
hegyünkön tényleg védeni kell. 
Csak említjük a szirti terenyét, a 
kövi fodorkát, az apró kőtörőfűt, 
a csillogó gólyaorrt, a tavaszi 
csillagvirágot, a csodás ibolyát, a 
szellőrózsát és a Kissomlyón 
még nagy számban virító gyö
nyörű kökörcsineket. Sajnos a 
Sághegyen ez is kiveszőben van, 
és csak itt-ott lelhetjük fel a ta-

Kökörcstn 

vaszi héricset. A fokozott figye
lem nagyon is indokolt Sajnála
tos, hogy sokan nem tűrik meg 
az ősszel díszlŐ fehér szamárke
nyér jelenlétét, pedig Petőfi is 
megénekelte - lévén alföldi nö
vény is. Az 1972-ben hazalátoga-

Fehér szamárkenyér 

tó Szalóky Sándor Munkácsy-dí
jas festőművész azonnal észre
vette és vászonra varázsolta gyö
nyörű csendélet ragyogásban. 
Most, a kirándulások, a turista
szezon kezdetén hívjuk fel a f i 
gyelmet arra, hogy vigyázzunk 

hegyünk, kemenesi tájékunk fló
ravilágára, hisz minden kis virág
ban egy egész világ van. A viruló 
virágok minden embernek gyö
nyörűséget adományoznak. A 
szőlőben való munkálkodás so
rán, szőlővirágzás idején pótol
hatatlan élmény az illat, amely 
már üzeni a nemes bor ígéretét. 
Fáradtan hazaindulva, vagy ki
csit barangolva a tetőn, a kráter 
peremén virágokban gyönyör-
köpetünk. 

A különlegesen ritka növé
nyek is hozzájárultak ahhoz, 
hogy hegyünk ötödiknek az or
szágban (!) tájvédelmi körzet 
lehetett. Ez a tény is kiválthatja 
mindannyiunkban az érzést, 
hogy óvjuk, védjük természeti 
értékeinket DJ. 

Ne feledje: 
ÚJ Kemenesalja kéthetente! 

Ujabb két korabeli fotó a Trianoni keresztről 
A nyolcvanhat éves, kemenesmihályfai 

születésű Bertalan Sándor tanár úr (képün
kön) „felbolygatta" a lakását keresve emlé
keket a szülőföldről, bár lelkében híven hor
dozza azokat. Szombathelyen, a 1 l-es Huszár 
út 41. szám alatti lakás rejtette azt a két ere
deti felvételt, amelyek a sághegyi emlékmű 
avatása alkalmával készültek, ahogy uja, kis 
Box-gépével. Szeretettel ajándékozta gyűjte
ményünk számára, ezzel tovább gyarapítva a 
hitelességet. Ezúton is megköszönjük figyel
mét, önzetlenségét 

Pedagógusi pályájának, a megélt sors sze
szélyeinek, szenvedéseinek, szebb napok 
megélésének történéseit frta le részünkre, ami 
egyben fontos adalék és érték, hisz a szép kort 
megélve vészelte át e robbanékony századot 
Leveleinek helytörténeti, sőt ennél is több ér
téke van, a benne foglaltak hasznosítása meg
tisztelő kötelességünk. így ezekre más mó
don is visszatérünk. 

Ezúttal Berzsenyihez való kötődését és a 
huszonöt évig - az adott körülmények szabta 
viszonyok között - virágzó Kemenesaljái Na

pokhoz kapcsolódó so
rait említjük. Mint ma
gyar-történelem sza
kos tanár, Kemenesal
járól eredeztetve érthe
tően megszerette Ber
zsenyit Minden olyan 
érdemleges rendezvé
nyen jelen volt szere
pelt, amely a költő em
lékét ápolta. A tanításon kívül újságírósko-
dott a helyi lapokban, Kemenesmagasiban 
kántorként Berzsenyi családtagokat temetett 
a befogadó kriptánál, volt fiatalon sajtófelol
vasó, sok más esemény résztvevője, tehát em
lékei bőségének szeretetében él. Berzsenyiről 
több alkalmi verset írt, egy részüket ünnepé
lyeken szavalták is. 

Berzsenyi ébresztése (részlet) 
Ébredj Berzsenyink! Kelj fel sírodból, 
Komoly hangodon ébreszd népedet! 
És fonj lángostort napsugarakból, 
Hogy lássák végre, sosem tévedett. 
Ki prófétaként szólt szemérmesen: 
„Romlásnak indult hajdan erős magyar!" 
Döbbenj rá, s valld végérvényesen; 
Nem vész el a nép, ha egyet akar, 
Ha tiszta erkölcs jelzi életét, 
Ha nem kívánja mások vagyonát. 

A szülőföldi tájra, ha tehette, gyakran 
visszatért írja: .J^eíedhetetlenek számomra a 
Kemenesaljái Hetek. Mint énekkari tag, bol
dog voltam, amikor régi ismerősök előtt éne
kelhettem barátaimmal együtt." 

Dala József 
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Országos Serdülő Kézilabda Kupa 
FTC-CVMSE 18:18 (12:8) 
Celldömölk: DÉNES - DÖBRÖNTE (3), TÁNCSICS (8), Horváth, 

NAGY ZS. (2), Pozsonyi (2), Varga (3). Csere: SZAKÁL, Tamás, Ko-
ronczai. Hajba, Gyurák. 

Az ország legjobb játékosát, a Fradi színeiben játszó Bozsó Andrást 
sikeresen kikapcsolva lelkes, a második félidőben céltudatos, fegyelme
zett játékot produkáló celli csapat értékes pontot szerzett a népligeti pá
lyán. 

Győri ETO KC-CVMSE 31:20 (12:8) 
Celldömölk: DÉNES - POZSONYI (7), Táncsics (2), Horváth (3). 

NAGY ZS. (2). Varga (3), Szakái (3). Csere: Tamás, Döbrönte, Gyurák, 
Soós, Hajba. 

A sérülésekkel bajlódó CVMSE nem tudta felvenni a lépést a tavalyi 
bajnokkal, aki idén is a cím legesélyesebb várományosa. A celliek eddigi 
ellenfelei közül az ETO volt a legegységesebb, stílusosan játszó, minden 
poszton kiválót nyújtó csapat 

Az NB D-és férfi kézilabdacsapat a tavaszi idény kezdete elŐQ felké
szülési tornát rendezett. A kiegyensúlyozott mezőnyben a dobogós helyek 
sorsát csak a gólarány döntötte el: 

L Zalaszentgrót 2. CVMSE-Cellkolor. 3. Sopron, 4. Kapuvár. 
A torna legképzettebb játékosa címet Gőcze Imre (Celldömölk) nyerte el. 

Asztalitenisz 
Az alapfokú asztalitenisz-ver

seny megyei döntőjén a I l- in. 
korcsoportos fiú egyéniben 32 
induló közül 3. lett Hajós Sza
bolcs (Celldömölk), az első 
helyet pedig Mesterházy Adri-
ári (Celldömölk) szerezte meg. 

NB Il-es 
férfi asztalitenisz-

mérkőzés 
Győri Vertlkal-CVMSE 9:9 
Győz: Máthé Gyula 4/3, Gás

pár Gábor 4/3, Ölbei Péter 4/1, 
Balázs Béla 4/1 és a Gáspár-Öl-
bei páros. 

Első tavaszi pontját szerezte 
meg a Molnár nélkül asztalhoz 
álló celli együttes a győriek ott
honában. 

Kézilabda 
A celldömölki Eötvös iskola 

hetedik osztályos lányai a salgó
tarjáni .Arany Kupa" elnevezésű 
kétnapos utánpótlás kézilabda
tornán vettek részt Remekül 
kezdtek, hiszen a Kunhegyest 
21:16-ra, a Besztercét pedig 
21:9-re vertek, a salgótarjáni 
Kossuth ellen pedig 20:7-re nyer
tek. A lengyel Glinicével szem
ben 13:13-as döntetlent harcoltak 
ki és az utolsó fordulóban a Sal
gótarjántól elszenvedett 18:15-ös 
vereségen múlott, hogy nem Ők 
nyerték a tornát Végeredmény: 
1. Glinice, 2. Celldömölk, 3. 
Kunhegyes. 

A résztvevők a torna legjobb 
kapusának Mendel Helgát (Cell
dömölk) választották. 

Megyei labdarúgó-bajnokság 
Kemenesalja-CVMSE 3:2 (2:1) 
Kemenesalja: Nagy Z. - Károly, Vincze, 

Huszár, Kovács - Molnár J. (Szántó), Né
meth D. (Fűzfa), Molnár T., Horváth (Balhá-
si) - Mészáros, Gulyás. 

Celldömölk: Zseli - NAGY A., TARCZI, 
Sebestyén N., Závecz - Molnár I . , Tóth J., 
Kolonics, Varga N. (Dénes) - GYURÁK, 
Markos. 

Góllövők: Gulyás (2), Németh D., illetve 
Gyurák, Tóth J. 

A tabellán egymástól távoleső két szom
szédvár rangadóján az első negyedóra végére 
már 2:0-ra elhúzott a Kemenesalja. Ezután 
átvette a játék irányítását a celli együttes és 
fegyelmezett játékkal ledolgozta hátrányát A 
vendégek győztes gólja is a levegőben lógott, 
de az utolsó másodpercekben egy lepattanó 
labdából mégis a hazaiak csikarták ki a győ
zelmet. A látottak alapján a döntetlen igazsá
gosabb lett volna. 

Sebestyén Attila edző: A szerencsésebb 
csapat nyert: közelebb álltunk a győzelem
hez, mégis kikaptunk. A továbbiakra nézve 
biztató a fiúk lelkesedése, akarata és hozzá
állása. 

TanárképzÖ-Raszter-CVMSE 1:0 (0:0) 
Celldömölk: ZSELI - Nagy A., TARCZI 

Sebestyén N., Závecz - Varga N., Tóth J. (Vi¬
da), Kolonics, Varga L - Molnár I . GYURÁK. 

Mezei futás 
Vas megye 1995. évi mezei futóbaj

nokságán a 12 évesek kategóriájában Sá
li Ákos, az Eötvös DSE versenyzője ér
demelte ki a megyei bajnoki címet 

Celldömölki helyzetekkel telt el az első 
húsz perc, majd kiegyenlített játék folyt a 
pályán anélkül, hogy a kapuk veszélyben 
forogtak volna. A 30. percben Varga N.-t 
buktatták a hazaiak tizenhatosán belül, de 
a játékvezető sípja néma maradt A máso
dik félidő enyhe főiskolás fölénnyel kezdő
dött, később újra a celli gárda irányította a 
játékot, ö t perccel a vége előtt Závecz hi
bájából szerezte meg a győztes gólt a 
Tanárképző. 

Sebestyén Attila edző: Játékban ott foly
tattuk, ahol a Vönöck ellen legutóbb abba
hagytuk, de sajnos eredménytelenségben is. 
Tovább kell menni a megkezdett úton és biz
tos vagyok abban, hogy ennek előbb-utóbb 
lesz eredménye. 

Jákfa-CVMSE 0:1 (0:1) 
Celldömölk: Zseli - NAGY A., TARCZI, 

Sebestyén N., DÉNES - Varga N. , KOLO
NICS, Varga I . (Vida) - MOLNÁR L, GYU
RÁK, Markos. 

Góllövő: Gyurák. 
Rossz talajú pályán, orkánszerű szélben 

jól kezdett a Celldömölk: a 10. percben 
Gyurák szabadrúgása a jobb alsó sarokban 
kötött ki . A vendégek ezután is mezőnyfö
lényben játszottak és több gólhelyzetet 
dolgoztak ki . A Jákfa csak ritkán tu
dott eljutni a celli tizenhatosig. A má
sodik félidőben is a CVMSE játszott job
ban, ekkor már a szél által támogatva. Az 
utolsó pillanatokban a Jákfa egyetlen hely
zetét kihagyva elpuskázta az egyenlítés le
hetőségét. 

Sebestyén Attila edző: Végre sikerült 
nyerni! Teljes mértékben rászolgáltunk a 
győzelemre és minden játékost csak dicsér
hetek. 

Birkózás 
Vas megye meghívásos diák , 3 " kategó

riájú nyílt versenyén közel százan léptek sző
nyegre hét egyesület - köztük Ostffyasszony-
fa és Celldömölk - képviseletében. A kör
nyékbeliek dobogós helyezései: 30 kg: 3. So
mogyi Ernő (Ostffyasszonyfa), 50 kg: 3. 
Nagy Róbert (Celli DSE), 60 kg: 2. Boda 
József (Celli DSE). 

* 
Kapuváron diák „A" kategóriájú nemzet

közi birkózóversenyen a 45 kg-ban Csőre 
Szabolcs (Ostffyasszonyfa) bronzérmet szer
zett 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 
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