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Címzett támogatási kérelmek 

A MÁV és a rétestészta 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Címzett támogatási kérelmek benyújtásá
ról döntött a március 29-i ülésen a képviselő
testület. Nevezetesen a kórház rekonstrukciójá
nak 850 millió, valamint a laktanyaépület szo
ciális otthonná alakításának 281 millió forintos 
támogatásáról van szó. Az április 12-én meg
tartott újabb ülést az tette szükségessé, hogy a 
MÁV, a laktanyaépület tulajdonosa egyelőre el
állt az eladási szándékától, így a pályázat be
nyújtásához a vasút eladási szándéknyilatkoza
ta is szükséges. Ahogy az kiderült Makkos Ist
ván polgármester bevezetőjéből, a tulajdonkép
peni problémát az épület ára és a fizetési mód 
jelenti. Nehéz tárgyalásokat folytattak a MÁV 
szombathelyi vezetőivel, de úgy tűnik, egyelőre 

a végső megegyezésre nem kerülhet sor. A 
testülettől azt kérte, hogy olyan szándéknyi
latkozat aláírására kapjon felhatalmazást, 
amely alapján beadható a kérelem a címzett 
támogatásra. 

Tima László alpolgármester szerint a lak
tanya épülete nem ér többet 25 millió forint
nál, sokba kerül viszont a felújítása és adap
tálása is (200 millió forint). Süle Ferenc kér
désére, miszerint a MÁV nem akar-e szociá
lis otthont építeni, a polgármester elmondta: 
felmérték a helyzetet az idős nyugdíjas vas
utasok körében és szükség is lenne a szociális 
otthonra, de a MÁV vezetőségének nincs 

(Folytatás a 2. oldalon) 

A lakosság, érdekében l l > ^ 

A jövőben is működik 
a celli gázcseretelep 
A celldömölki gázcseretelep üzemel

tetése nem tartozik az önkormányzat 
alaptevékenységei közé, de az az állás
pont alakult ki , hogy a telep működése a 
lakosság szempontjából szükséges. A 
közelmúltban a képviselő-testület dön
tött arról, hogy pályázatot ír ki a gázcse
retelep működtetésére. A pályázónak a 
tevékenységet saját magának kell végez
nie az érvényben lévő hatósági előírások 
alapján. Döntöttek arról is, hogy a jelen
legi alkalmazottat a pályázat során elő-
bérleti lehetőség illeti meg. A pályázat 
nyerteséről döntés előreláthatólag a tes
tület áprilisi ülésén születik. gy. 

Jöttek és vittek W3 

A kellemetlen hűvös, kora 
tavaszi napon a városrész éli 
mindennapi életét. A csípős, 
erős szélben kihaltak az utcák. 
Az ominózus boltban nincs 
most forgalom. A két fiatal el
adó beszélgetéssel múlatja az 
időt. Aztán valamivel fél há
rom után három kocsi - két La
da és egy BMW - kanyarodik 
a kis parkolóba, tele utasokkal. 

A kétes külsejű népes sereg 
- lehetnek vagy tizenöten-hú-
szan - pillanatok alatt elszéled 
a kis boltban. Van közöttük fér
fi, nő és gyerekek is. Élénk ér
deklődésbe kezdenek, hogy mi 
hol található, ennek meg an
nak mennyi az ára. A lényeg 
nem is azon van, hogy éppen 
mit kérdeznek, hanem az a fon
tos, hogy minél jobban lekös
sék a két eladónÖ figyelmét, 
akik egyre lehetetlenebb hely
zetbe kerülnek. A polcok pedig 
ürülnek. A nagy „vásárlás" 
közben nyílik az ajtó, egy fiatal 
nő és egy négy év körüli kis
lány lép be. Ok is a társaság
hoz tartoznak. 

- Jöttünk ám lopni - köszön 

be a kislány. A fiatal nő csitít
ja, hogy fogja be a száját, vagy 
kiveri a fogait... A kislány 
azonban csörfös, és köti az 
ebet a karóhoz, hogy azt be
szélték meg az autóban. 

A két eladó ettől kezdve tel
jesen kiszolgáltatottnak érzi 
magát. Egyikük az ajtóhoz 
megy, hogy leolvassa vala
melyik rendszámot, de elhúz
zák onnan. Amúgy sem látna 
semmit, mert úgy álltak be a 
kocsikkal. 

Piperecikkek, vegyi áruk, 
csokinyuszik, képeslapok, ha
risnyanadrágok, alsónemük, 
ingek, gyermek farmeregyütte
sek látják - többek közt - a lá
togatás kárát. Távozás előtt az 
egyik asszony fizet egy kisebb 
összegei. A kár pedig mintegy 
húszezer forint. 

Telefon a kapitányságra. A 
rendőrök tíz perc alatt a hely
színen vannak, de már ez is ké
ső. Történt mindez 1995-ben 
április elején Alsóságon, vilá
gos nappal a telepi „fabolt-
ban". 

Völgyi László 

200 ezret elkülönítettek 

Sportközpont lesz Alsóságon 
Az Alsósági SE megalakulása szükségessé tette a városrész sport

pályáinak kialakítását is. Az eddigi, salakpályás megoldás nem bizo
nyult tartósnak. A képviselő-testület határozata alapján a tornacsar
nokhoz kapcsolódóan kell kiépíteni a labdarúgó- és a kézilabdapályát. 
Ehhez szükséges egy több mint ezer négyzetméteres terület megvá
sárlása is, az adásvételi szerződés aláírásával felhatalmazták a pol
gármestert. A telek árát és a művelési ág változásának költségeit a 
tornacsarnok közműépítésére elkülönített 10 millió forintból kell ki
egyenlíteni. A döntés alapján a képviselő-testület 200 ezer forintot 
elkülönített a fenti összeg mellett a sportpálya kialakítására, mivel 
ezt az Alsósági SE saját eszközeiből nem tudná megoldani. 

gy-

Több hírt a lapba! 
Kevesebb visszaemlékezést, 

több információt szeretnénk ol
vasni az Új Kemenesaljában -
mondta egy idősebb néni a leg
utóbbi közmeghallgatáson. Elis
merte ugyan, hogy sokat fejlő
dött a lap, de megjegyezte: több 
hírt szeretne olvasni az önkor
mányzati újságban. 

Makkos István, polgármester 
ígéretet tett arra, hogy a lap ez
után még több információval fog 
szolgálni. 

v4 
Jön a központi agy 

Egy nagyteljesítményű, 350 
ezer forint értékű számítógép vá
sárlásáról döntött a celldömölki 
képviselő-testület. Ez a gép lesz 
a polgármesteri hivatal számító
gépes hálózatának „központi 
agya". A döntést a testület még 
a pénzügyi terv elfogadása előtt 
hozta meg, mivel a helyi adók 
kezelésére készült új program 
beindításához már erre a gépre 
van szükség. 

gy-
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Felül kell vizsgálni 
a város általános rendezési tervét 

Címzett támogatási kérelmek 

Tudósítás 
a képviselő-testület 

üléséről 
(Folytatás az 1. oldalról) 

szándékában esetlegesen közös befektetés
ként kialakítani (adaptálni) az objektumot. 
Pozsonyi Mihály szerint nem reálisak ezek 
a címzett támogatási pályázatok, és nehéz 
lesz a szükséges saját részt előteremteni. Vá
laszában Kustos Lászlóné, a pénzügyi osz
tály vezetője elmondta, hogy a kórház re
konstrukciójának támogatása esetében a ter
veket kivéve a kivitelezés teljes összegében 
kéri a támogatást, míg a szociális otthonhoz 
szükséges 40 millió saját erőből előteremthe
tő. Magasabb összeget viszont nem tudna el
viselni jelenleg a költségvetés a szennyvíz
tisztító kiépítésére felvett hitel miatt. A szo
ciális otthon esetében különösebb kiadás a 
kialakítás után nincs, mivel a térítési díjból 
az intézmény képes magát eltartani. A MÁV-
val való tárgyalásokkal kapcsolatosan el
mondta, hogy az épület forgalmi értéke mind 
ez idáig nem derült ki, és úgy érzi, a MÁV 
kész tények elé akarja állítani az önkormány
zatot. Szerinte a vásárlási szándéknyilatkozat 
aláírásával nem vállal nagy kockázatot az ön
kormányzat, mivel a címzett támogatási pá
lyázatot bármikor visszavonhatják. 

A képviselők nagy többsége úgy gondolta, 
hogy be kell adni a pályázatokat, és úgy vélték, 
újabb felhatalmazást nem kell adni a polgár
mesternek, hiszen ezt már a régebbi döntéssel 
megtették. A megbeszélést inkább a dolgok kö
zös, hangos átgondolásának tekintették, és mint 
ilyenkor általában, új döntés nem született, gy. 

A város ez idáig utolsó általános rendezési 
tervét 1983-ban, a városközpont részletes ren
dezési tervét 1985-ben fogadta el az akkori ta
nácstestület. Kétségtelen, hogy ezek a tervek 
tartalmaznak használható elemeket is, de a mai 
elképzeléseknek nem felelnek meg teljes egé
szében. Ebből kiindulva a testület 1991 decem
berében pályázatot út ki az új terv elkészítésére. 
Hét építészeti iroda vett részt a közös meghall
gatáson. Ennek alapján a soproni Régió Város
építészeti és Műemléki Tervező BT.-vel kötöt
tek szerződést a tervek elkészítésére, ők a teljes 

munkát a mai napig nem fejezték be, annak el
lenére, hogy számos határidő-módosítás volt. 
Ebből következően az előző képviselő-testület 
a kifizetett tervezési díjak és a rendezési terv 
hiányából származó károk megtérülése érdeké
ben pert indított a Régió ellen. 

A város általános rendezési tervének felül
vizsgálatára újabb pályázatot írt ki a képviselő
testület. Ez a pályázat meghívásos, a tervezési 
programot a tervező bevonásával később készí
tik el. 

gy-

Ti zenkilencedik alkalommal rendezik meg 
Magyarországon a Bárdos Lajos Zenei Heteket. 
Az elmúlt évben már Celldömölk is bekapcso
lódott az országos rendezvénysorozatba. Váro
sunk ez évben is rangos események színhelye 
lesz. Május 7-én a celldömölki kegytemplom
ban Bárdos Lajos Missa Terziáját adják elő a 
kórusok Süle Ferenc karnagy vezényletével. E 
rendezvényre délelőtt 10 órakor kerül sor. Dél
után fél háromkor a művelődési központ szín
háztermében lesz a kórushangverseny, melyen 
a celldömölkin kívül az Őriszentpéteri vegyes-
kar, a sárvári női kar, a körmend városi vegyes
kar és a pápai Erkel Kórus vesz részt. Május 
8-án a fesztiválon részt vevő gyermekkarok 
éneklik a Missa Terzia egyneműkari változatát 
a kegytemplomban délelőtt 9 órakor. Fél 11 -kor 
a szakmunkásképző aulájában az Éneklő If
júság hangversenyen portugál gyermekkórus is 
szerepel. 

Bárdos Lajos Zenei Hetek t^S^ 

Rangos rendezvények Celldömökön 

Bemutatjuk Celldömölk aljegyzőjét 
Jogszabály írja elő, hogy váro

sok esetében a polgármesteri hi
vatalnak aljegyzői állást kell 
megalkotnia, illetve betölteni. Az 
ide vonatkozó rendelkezések 
alapján a város önkormányzati 
testülete Enylnginé dr. Batári 
Borbála pályázatát fogadta el, 
aki már meg is kapta kinevezését 
erre a posztra, ó t mutatjuk be ol
vasóinknak. 

* 
Enyinginé dr. Batári Borbála 

1978-ban végzett a Pécsi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtu
dományi Karán. Pályája kezde
ten rövid ideig tsz-jogtanácsos 
volt, tizenkét éve dolgozik a köz
igazgatásban. 1984 januárjában 
került Celldömölkre a polgár
mesteri hivatal jogelődjéhez. 
Évek óta ő látta el a szabálysér

tési ügyintézői feladatokat. Az 
évek során huzamosabb helyette
sítések alkalmával a közigazga
tási munka széles területével is
merkedett meg. 

1991-ben a közigazgatási osz
tály vezetőjévé nevezték ki . Ezen 
a poszton tevékenykedett egé
szen a mostani aljegyzői kineve
zéséig. 

-Mi lesz az aljegyző feladata? 
— Azzal kezdeném, hogy a vár

ható létszámleépítések miatt 
összevonásokkal kialakítjuk az 
úgynevezett hatósági osztályt, 
mely előreláthatólag a közigaz
gatási és a műszaki, vállalkozói 
osztályt foglalja magában. Ezek 
törvényes működésének ellenőr
zése, a hatósági munka irányítása 
tölti ki a feladatom jelentős ré
szét, és természetesen - akadá

lyoztatása esetén - a jegyző he
lyettesítése is a munkaköröm ré
sze. 

- Hallhatnánk valamit konkré
tabban ezekről a feladatokról? 

- Konkrétan ebbe a körbe tar
tozik a szociálpolitikai, anya
könyvi, népességnyilvántartási, 
gyámügyi, szabálysértési ügyin
tézés, ide tartoznak továbbá a la
kás- és helyiséggazdálkodási 
ügyek, illetve az építésügyi, ipa
ri , kereskedelmi ügyek. 

- Rendkívül szerteágazó a fel
adat. Hogy tud mindezzel egy 
ember megbirkózni? 

- Unatkozásra valóban nem 
lesz időm. Bízom benne, hogy jó 
szervezéssel meg tudom oldani a 
rám váró feladatokat. 

* 
Az aljegyzőnőnek nem csak a 

munkahelyén kell jó szervezőnek 
lennie, hanem odahaza is. Férjén 
kívül ugyanis két óvodás és két 
iskolás korú gyermeke várja az 
édesanya hazatértét. Az ő életük 
irányítása, szervezése, a róluk 
való gondoskodás sem kisebb 
feladat, mint ami napról napra a 
munkahelyén vár rá. 

Völgyi L. 
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Ot éve halt meg Berzsenyi Janosits Miklós 
Halálának ötödik évfordulóján 

Berzsenyi Janosits Miklósra em
lékezünk. A gyászhír 1990. ápri
lis 27-én tudatta velünk, hogy a 
szerény, közvetlen, mindvégig 
alcu'v személyiség 91 éves korá
ban távozott közülünk. Akkor 
joggal írtuk róla, hogy letört egy 
ág a Berzsenyiek fájáról. A vas
diplomás mérnök tekintete, keze 
sokáig gondozta a vidék termé
szeti értékeit. Egyházi szolgálatát 
évtizedekig látta el, mint a Vasi 
Evangélikus Egyházmegye és a 
celldömölki gyülekezet felügye
lője. Éltünk a lehetőséggel, hogy 
a helytörténeti értékek feltárásá
ban ismereteinek gazdag tárházát 
hasznosítsuk. Nem titkolta 
hosszú élete során felhalmozott 

szellemi kincseit, ha tévedtünk, 
megértően korrigált. Miklós bá
csi Öt éve elment, s abban a Ke-
menesmagasiban lévő sírbolt
ban nyugszik, ahol a Kemenes
alját reprezentáló nagy elődök 
is befogadást nyertek. A Ber
zsenyiek sírboltját csendesség, 
zöld koszorú fogja át, és az utó
dok emlékezése. A nagy előd, 
a Kemenes kék ege alatt szüle
tett költő. Berzsenyi Dániel rit
kán idézett verséből, a Temető 
címűből álljon itt egy mondat, 
amely kiméri az örök nyugvó
helyek küldetését: 

S a szent emberiség jussa sze
rint nekik 

Egy rangot s nyugalmai adsz. 
DJ. 

fi MEGKÉRDEZTÜK I 
• VÁLASZOLTAK 1 Veszik a magyar terméket? 

Nóvák István, 55 éves, rok
kantnyugdíjas kőműves: 

Én intézem a családi bevásárlá
sokat. Van időm nézegetni és ki
választani, mit akarok megvenni. 
Veszem és venném is a magyar 
árukat, de sok esetben bajban va
gyok Ha a liszteszacskón azt ol
vasom, hogy celldömölki malom, 
tudom, hogy kinek a termékét vá
sárolom. Sajnos nagyon sok olyan 
cég és termék van, amelyiknek 
idegen hangzású nevet adnak, 
mintha csak titkolni akarnák, 
hogy az magyar termék vagy cég. 
Elsősorban élelmiszerboltokbajá
rok. Ruhát, cipőt ritkán veszünk, 
annak elsősorban az árát nézzük. 
Legtöbbször itthon derül ki -
hogy hol is készült. 

Lapzártakor kaptuk a szo
morú hírt, hogy Nóvák István 
elhalálozott. Nyilatkozatát hoz
zátartozói hozzájárulásával kö
zöljük. 

ZsámbokJ Zoltánná, 40 éves, 
pedagógus: 

Én szívesen vásárolok magyar 
terméket, ha kapok megfelelőt. 
Ha élelmiszerboltban járok, szinte 
mindig magyar árut'választok. 
Extra dolgokat nem szoktunk fo
gyasztani. 

Ruha, cipő vásárlásánál 
igyekszem jó minőségűt venni. 
Mindegy, hogy magyar vagy 
külföldi, elsősorban a pénztár
cám diktál. 

A Hajdú mosógépem, a Lehel 
hűtőszekrényem, a Videoton tele
vízióm tíz-tizenöt éve jól műkö
dik. Háztartási kisgépeim viszont 
nyugati márkájűak. 

Kozmetikai termékekben is 
igyekszik felzárkózni a magyar 
ipar. Sokszor nehéz dönteni, 
hogy mit is vegyünk. Csalá
dom régóta kedveli a FA-készít¬
ményeket. Leginkább olyat ve
szek. 

Schimmer Andrea, 33 éves, 
magánkereskedő: 

Csaknem húsz éve dolgozom a 
kereskedelemben. Mint kereske
dő, én a pult másik oldalán állok. 
A kérdésre válaszolva: megrende
léseim és beszerzéseim során -
különösen az utóbbi időben - fi
gyelek arra, hogy minél több ma
gyar terméket tartsak a boltom
ban. 

Vevőim egy része kimondottan a 
hazai termékeket keresi. Termé
szetesen vannak olyan vásárlóim is, 
akik a kurrens cikkeket veszik. Az 
ő igényeiket is ki kell elégíteni. 

A hazai termékekről az a véle
ményem, hogy egyre jobb minő
ségűek, és árban megfelelőbbek a 
külföldi cikkeknél. 

Tudom, hogy milyen helyzet
ben van a magyar élelmiszeripar, 
ezért igyekszem segíteni a magam 
területén. 

Völgyi László 

Majális 
Május l-jén majális és ut

cabál lesz a ligetben a Ke
menesaljái Művelődési Köz
pont szervezésében. 

Szép 
magyar beszéd 
Április 4-én Celldömölkön 

tartották az Általános iskolások 
KazinczyTÓl elnevezett szép ma
gyar beszéd versenyét. A verse
nyen a véres és kornyéke általá
nos iskolás tanulói közül 22-en 
képviselték iskolájukat. 

Az 5-6. osztályos korcsoport 
győztese Kovács Nóra, a Gáyer 
iskola tanulója lett. Második 
Gyűri Veronika a Berzsenyi is
kolából, harmadik helyezett pe
dig Antal Violetta, a bobai álta
lános iskola tanulója lett. 

A 7-8. osztályos korcsoport el
ső helyezettje Császár Adrienne, 
a kenyéri általános iskola tanulója, 
aki májusban Budapesten az orszá
gos Kazinczy-találkozón képviseli 
iskoláját és Kemenesalját Máso
dik SÜle Nóra a hatosztályos gim
náziumból, míg a harmadik helyet 
Bertha Veronika, az Eötvös isko
la tanulója szerezte meg. 

ZO0 

Véradás lesz 
május 5-én, pénteken Ke-
m*owmafasiban és Szer-
fényben. 
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Hámok a 11-es kórteremből 

l v % h A kórházról 
Lapunk, az Új Kemenesalja április 13-i 

számának egy példánya betegágyamhoz ér
kezett. Alig lapozgattam bele, máris elkérték 
a kórház dolgozói. Hirtelenjében amolyan 
hírvivő röpirat lett az újság. Útjára indult dél
előtt 11 órakor, és visszatért este negyed 11-
kor. Szinte az egész személyzet kezén átfu
tott. Nem csoda, hiszen benne találtatott két 
írás a történelmi kórház sorsáról. Olvasták, 
magyarázták Makkos István polgármester és 
dr. Mazur Sándor főorvos mondatait Egy
becsengett az elismerés őszinte nyilatkoza
tukról, még inkább eltökélt szándékuk miatt. 
S ahogy szokás, az éppen ágyhozkötött bete
gek hangja feszítette a kórház falait. 

Az elhangzottak és a látvány oda kíván
koznának a döntést hozók elébe, akkor lehet
ne igazán a valóság megismerésének birtoká
ba jutni. Mert mégiscsak a beteg, a gyógyító 
orvos, a személyzet mondhatja el megfelleb
bezhetetlenül az érveit arról, kell-e a kórház. 
Amolyan látleletet írhatnék erről a napról, 
minden szakaszáról, ahogy a kórtermekben 
lassan botorkált az idő. Meglepő talán, amit 
ott, akkor elmondtak? Nem. 

Ágyszomszédom bénult betegen annyi 
mindent mond, hogy szinte kirajzolódik az 
egész intézmény múltja, jelene és annak igé
nye, hogy e kórház igen is - bármennyire 
szorított időben élünk - a jövő szolgálatára 
van ítélve! S itt kellene a hallottakat teljessé
geben visszaadni. A markáns hang a beteg 
szájából végigvisz a kórház több évtizedes 
fejlődésén. Hallgatunk. Éjbe nyúlik az idő. A 

a kórházból 
betegtárs már azt hiheti, magának beszél, de 
ösztönösen ráérez, hallgatjuk. Hét nem látjuk, 
kérdi mi folyik itt? Mennyire összeszokott, 
nagyszerű gyógyítói vannak ennek a kórház
nak! Naphosszat „száguldoz" a mi főorvo
sunk, dr. Rakonczai Ervin, s milyen nagy 
bizalmat ad az érzékelhető szakmai tudás a 
beteg számára! 

Vándorol a hang óráról órára. Éjbe vált a 
kórterem láthatatlan homokórája, már-már ál
mokba költözik a szóból kifogyhatatlan beteg 
hangja, ó nem hagy ki senkit, semmit, szinte 
mindent tud. Emlegeti az alapító emléktáblát. 

a valamikori igazgató főorvos szívét a fő
épület főoltáraként, s a neveket: Szumrák -
így mondja - , Hattyár, Seregély, Maráczi, 
Holéczy, Förgeteg, Cserey, Szentpáli, 
őszy, Tárczy és így tovább... Már éjfélt is 
elütötte a kéttornyú templom órája, álomba 
merülnek a 11-es kórterem lakói, akár a 
többiek. Alszanak már a betegek, s talán 
sorsuk javulásáról színeződik álmuk, 
amelyben helye van a gyógyulás reményét 
vigyázó kórház megmaradásáról alkotott 
hitüknek is. ő k döntöttek már. A folyosón 
egy nővérke kopogása hallik, nem vagyunk 
egyedül álmainkban sem. 

Dala József 

Egy kis kórháztörténet 
Marton Pál, a kiscelli kórházépítő bizott

ság elnöke 1891 októberében bejelentette, 
hogy a kórház építésében megegyeztek, s an
nak terveire pályázatot írtak ki. A kórház 
alapszabály-tervezetét is elkészítették. Pol-
czer Ferenc városbíró vezetésével 1891. szep
tember 7-én és október 8-án képviselő-testü
leti ülés volt, amin dr. Károlyi Antal alispán 
(képünkön), Nagy Jenő tiszti ügyész, Weöres 
István, Végh Endre, dr. Mezihradszky Kál
mán tisztifőorvos, dr. Berzsenyi Jenő és dr. 
Maróthy László főszolgabíró is részt vettek. 
Wendler István kiscelli építész terveit fogad
ták el, amit Szameti főmérnök, dr. Mezih
radszky Kálmán megyei főorvos és dr. Ha-
vassy Béla járási orvos bíráltak el. Megvá
lasztották az ideiglenes kórházi választmányt. 
Az ülésen a környező községek egy-egy kép
viselője is jelen volt. A leendő alapszabá
lyok egy példányát dr. Maróthy László fő
szolgabíró ifjabb felsőbüki Nagy Sándor
nak küldte el. 

Z-M Tisztelettel meghívjuk az 
1995. április 29-én 14.00 órakor 

Celldömölkön rendezendő 

SZENT FLÓRIÁN-NAPI 
ÜNNEPSÉGRE 

Gyülekezés 13.30 órakor 
a celldömölki 

polgármesteri hivatalban 
Rendezőség 

PROGRAM 
14.00 Ünnepi felvonulás 

a Szabadság térről 
a művelődési központig 

14.30 Himnusz 
Ünnepi köszöntő 
- köszöntőt mond 
Makkos István polgármester 

15.00 Bemutaló gyakorlatok 
- kocsifecskendő-bemutató 
- mentési gyakorlat 
- szerelési bemutató 

(Rossz idő esetén az ünnepi köszöntő 
a művelődési központ előcsarnokában 
lesz.) 

ősbemutató Ostffyasszonyfán 

Az Újszövetség képeslapokon 
Vlda László Kemenesaljáról származó ké

peslapgyűjtő elsőként Ostffyasszonyfán mutatja 
be a bibliai történeteket megjelenítő Újszövet
ség című Összeállítását a virágvasárnap megnyi
tó ti kiállításán. A bemutatón képeslapok zöme 
a századforduló utáni években jelent meg. A 
kiállítási anyagban nagy számmal szerepelnek 
és különösen értékesek Rob. Leinweber minia¬
tűrfestő alkotásai. A müncheni művész csak ké
peslapokat festett, képei múzeumokban, köz
épületekben nem találhatók. 

Vida László gyűjteménye 30 ezer darab ké
peslapból áll, amelyeket 23 témában dolgozott 
fel, s ezek egyike az „Újszövetség". A gyűjtő 
szeret a képeslapok „mögé" is nézni és felku
tatja az ábrázolt események pontos históriai-mű
vészettörténeti hátterét. A Képeslap gyűjtők Or
szágos Szövetsége - aminek központja Szom
bathelyen van - egy sikeres összeállítással már 
jelentkezett Ostffyasszonyfán: októberben Az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc képes
lapokon című kiállítással. N. T. 

Telekommunikáció '95 

Kapcsolatteremtő rendezvény Sárváron 
A kapcsolatteremtés jegyében nagyszabású, 

telekommunikációs termékbemutatóval egybe
kötött vállalkozói találkozóra kerül sor 1995. 
április 28-án délután fél egytől este hét óráig 
Sárváron a Várudvarban és a Kossuth Lajos 
Művelődési Központban. Aki számít Celldö
mölk és Sárvár környékéről, ott lesz a pénteki 
vásáron, ahová ingyenes a belépő. A minőségi 

árukínálatról a TELTECH Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft, az Elender Computer, a SZÜV, 
a Tele-Szer Elektronikai BT., valamint a Leier 
és Társa cégek gondoskodnak. Az utóbbi jóvol
tából közelebbről is megismerhetik a látogatók 
az űj Skoda FeliciáL A kulturális műsorban fel
lép a Regős Együttes és a Néptánckor Kulturális 
Egyesület. -bit 
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Hagyományápolás a Vörösmarty úti óvodában 
óvodánkban az egészséges 

életmódra nevelés mellett a nép
hagyományok ápolására is f i 
gyelmet fordítunk. A virágvasár
naphoz fűződő két népszokást, a 
kiszehajtást és a zöldágjárás ha
gyományát elevenítettük fel. A 
szalmából elkészített kiszebábot 
a gyerekekkel közösen öltöztet
tük, illetve szalagoztuk fel, majd 
felváltva körbehordozták az óvo

da udvarán. Eközben közösen 
elénekeltük a Süss fel nap kezde
tű dalocskát, majd elégettük a ki
szebábot A tűz látványa, az elő
ször átélt élmény szinte elvará
zsolta a gyerekeket. Amíg égett 
a báb, közösen mondogattuk: 

Ég a kisze, lánggal ég, 
Boda füstje felszáll. 
Tavaszodik, kék az ég. 
Meleg a napsugár. 

A hideg köd szétfoszlik, 
S egész kitavaszodik. 
A Nap közben felragyo

gott, mintha valóban eltemet
tük volna a telet, hisz a 
szalmabáb, a kisze elégetése a 
hidegtől, a rontástól és a beteg
ségektől való megszabadulást 
jelképezi. 

A téltemetés mellett a másik 
kedves virágvasárnapi népszokás 

a villőzés vagy zöldágjárás. A 
színes szalagokkal feldíszített 
fűzfaágak alatt jártunk körbe a 
Bújj, bújj zöld ág című dalra, 
majd eljátszottuk a kedvenc tava
szi közjátékainkat. 

A kellemes napsütésben na
gyon jó hangulatban játszottak 
a gyermekeink. Úgy érezzük, 
hogy maradandó élményben 
volt részük, hiszen a közös já
ték Öröme mindannyiuk arcán 
tükröződött. 

Stári Lászlóné 

Különös „köztársaság" 

A Republic Celldömölkön 
Ki ne hallott volna már a re

pülő bálnáról, a 67-es út csilla
gairól, s a megrázandó piros al
mákról? Ez így mmd-mind egy
ben a Republic, Cipővel és ba
rátaival. Április l-jén Celldö
mölkön járt ez a különös „köz
társaság". Igaz, hogy jócskán 
megkésve, de azért beindult a 
mandula. 

A koncert után az öltözőben 
beszélgettünk az együttes tagja
ival 

- Hogy tetszett nektek a kon
cert? 

- Nehezen indult be. A kö
zönség nehezen vette fel a kon
cert hangulatát. De a vége felé 
már jó volt. Az emberek több
sége úgyis csak a számok egy
harmadára emlékszik vissza. Az 
együttes 5 éves fennállása alatt 
megtanultuk, a koncert közben 
is tisztelni kell a közönséget. 
Tapasztalatunk szerint teljesen 
más egy kultúrházban megren

dezett koncert hangulata, mint 
egy szabadtéri. Szabadtéri kon
certen sokkal hamarabb oldódik 
a feszültség. Rengeteg helyen 
koncerteztünk már az ország 
különböző pontjain, s elmond
hatjuk, hogy keleten nyíltabbak 
az emberek! De igen élveztünk 
itt Celldömölkön is játszani. 

- Ti hogy éltek meg egy kon
certet? 

- Az elején bennünk is meg
van a feszültség, s ezt egymás 
között villámtréfákkal szoktuk 
enyhíteni. 

- Az együttes fenntartása mel
lett van civil foglalkozásotok? 

- Nincs, de a sok koncert és 
stúdiómunka mellett nem is len
ne rá időnk. 

- Könnyen hozzá lehet szokni 
ehhez az életformához? A csa
lád, a barátok hogy bírják? 

- Minden jó dolognak meg
van a maga kellemetlen része. 
Hiába csináljuk azt, amit szere

tünk, egy koncert elő- és utóéle
te nem éppen könnyű dolog. De 
hát a sikerhez ez is hozzátartozik, 
amit fogcsikorgatva el kell visel
ni. Ezer kilométert utazni egy 
hétvégén komoly megpróbálta
tás. Ezt nem bírná egy nő sem. 

- 19 órára volt kiírva a kon
cert kezdése. Valami műszaki 
probléma miatt csúszott az 
egész egy órát? 

- Ezúton is elnézést kérünk a 
közönségtől, de sajnos már ele
ve kétórás késéssel tudtunk in
dulni, s megérkezésünk után 
sem ment minden zökkenőmen
tesen. A kezdeti nehézségek el
simításáért köszönetet mon
dunk a művelődési központnak 
és segítőkész munkatársainak. 

- Cipő! Miért lettél Cipő? 
- Még a Republic megalaku

lása előtt volt Kisvárdán Attilá
val egy zenekarunk, amit Cipő
fűzőnek kereszteltünk el. Innen 
ragadt rám a Cipő név. 

- Csabai Az a hatalmas esés 
hozzátartozott a koncert forgató
könyvéhez, vagy véletlen volt csu
pán? 

- A Ha itt lennél velem című 

dal a kedvencem, s hogy a kö
zönségnek is emlékezetessé te
gyük, ezért ezalatt a szám alatt 
szinte mindig elesem a hangfal
ban, így ha másra nem, az esés
re biztosan emlékezni fognak. 
Ezek már begyakorolt mozdula
tok, otthon a tükör előtt tökéle
tesítem magam, hogy minél ha
tásosabb legyen... 

- A szemüveg és a hosszú haj 
hozzátartozik a rólad kialakult 
image-hez? Gondolom Cipőnél 
sem véletlen a kopaszra nyírt fej. 

Cipő: Nálam csupán prakti
kai okokat elégít ki . Egy gond
dal kevesebb. 

Csaba: Én 10 éve növesztem 
a hajamat. A Republic megala
kulásától számítva egyforma 
mindenhol. A szemüvegről csak 
annyit, hogy az első koncertün
kön rajtam volt és azóta rajtam 
maradt. Különben a magán
életben is szeretem a napszem
üveget. 

- Történi veletek valami áp
rilisi tréfa? 

- Óh igen! Mi tréfálkoztunk! 
összetörtük a kínai maffia Volks
wagen Ventoját. Kustos E. 
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A sintér szereti a kutyákat 

A szükséges rossz - értünk 
Szombat délután van. Séta közben egy falká

nyi kutya csahol el mellettem. Mivel tartok a 
kutyáktól, megállok, pulzusom felgyorsul, pró
bálom nem kimutatni, mennyire tartok tőlük. 
Megérzik és akkor esetleg támadnak. De nem. 
Hirtelen megáll mellettünk egy autó, kiszáll be
lőle valaki és a pillanat töredéke alatt befogdos
sa valamennyit. Az autó indít és már el is tűnt. 
Ki volt az illető? A paragrafusok gyepmester
nek hívják, a köznyelv egyszerűen csak sintér
nek. Celldömölkön ezt a „tisztséget" Schimmer 
Gyözö tölti be. Vele beszélgettem. 

- Hogyan is kezdjem? Nem éppen népszerű 
foglalkozást választott! 

- Ez egy szükséges rossz, amit meg kell csi
nálni. Az emberek nagy többségében megve
tést, ellenszenvet vált ki. Rengeteg az ellenség. 
Pedig annak senki sem örülne, ha egy veszett 
kutya megmarná. Nekünk az ilyen állatok befo
gása, 8 napig való tartása és végmegoldásként 

leoltása a feladatunk. Azt mondják, embertelen 
feladat. De okosabbat még nem találtak ki. Saj
nos ez így van. 

- Nincs szánalom, sajnálkozás ilyenkor? 
- Lehet, hogy furcsán hangzik, de én nagyon 

szeretem az állatokat. Jómagam is tartok kutyá
kat. Először bizony összeszorult a szívem, ami
kor beadtuk az injekciót. De megpróbáljuk ezt 
a nagyon humánus megoldást csak a nagyon 
öreg vagy beteg állatoknál alkalmazni. Van 
olyan kutyám, ami már második hete van ná
lam, pedig a jogszabály értelmében 8 nap után, 
ha nem jönnek érte, „le kell injekciózni". 

- Milyen körülmények között tartják az álla
tokat? 

- Van egy telepünk, amit saját erőből hoztam 
rendbe és tettem erre a feladatra alkalmassá. Ez 
egy önkormányzati terület, mégis, a ketreceket, 
a vizet saját költségemen állítom elő úgy, ahogy 
tudom. Bruttó 11 ezer forintot kapok, ezt álla-

Ezt a kutyát elvitték... „ő" szerencsésen megúszta. 

pították meg benzinre, a kutyák etetésére, szó
val mindenre. Ebből meggazdagodni nem lehet. 
Nem hiszem, hogy sok irigyem lenne. 

- Milyen hivatalos szervhez tartozik az ön 
tevékenysége? 

- 1989-ben kötöttem szerződést 10 évre a 
polgármesteri hivatal, akkor még városi tanács 
városgazdálkodási és ellátásfelügyeleti osztály
ával. Ez a megállapodás 9 pontban foglalja 
össze a kötelezettségeimet, a feladataimat. Az
óta sok minden változott, rakták egyik irodából 
a másikba az aktámat. Most a műszaki osztály 
fennhatósága alá tartozom. Emellett minden egyes 
kutya sorsáról az állatorvos beleegyezésével és jó
váhagyásával döntök. Munkám adminisztrációs 
részét egy befogási naplóba jegyzem. 

- Hogyan éli meg az emberek reakcióit? 
Gondolom, nem éljenzik, amit csinál... 

- Megyeri János jó barátom segít a befogás
ban. Egy-egy ilyen akció során bizony elég ke
mény megjegyzések is elhangzanak a mun
kánkra és ránk vonatkozóan. De hangsúlyozom, 
nem a gyilkolási vágy, vagy valami hasonló 
motivál. Szó nincs ilyenről. Nem az állatok el-
altatása a cél. Az csak az utolsó megoldás. Erdő 
szélén kidobni a kutyát és magára hagyni az 
humánusabb dolog? Nem hiszem. Az olyan em
berek cselekedeteit észre sem vesszük. Pedig az 
az igazi szívtelenség. Akkor már inkább hozzák 
ki a telepre, ingyen és bérmentve átvesszük 
őket, és a legtöbb esetben új gazdát is találunk 
nekik. Több segítségre és megértésre lenne 
szükség. Nem én vagyok a rossz, hanem aki 
kirakja a megunt házőrzőt, aki nem viszi beol
tatni a kutyáját, aki hagyja kóborolni és az, aki 
érte sem jön, pedig tudja, hol találná meg. Amíg 
ilyenek vannak, addig van sintér is. Ez így tör
vényes és törvényszerű az emberek biztonsága 
és egészsége érdekében. Ez tényleg egy szük
séges rossz. 

Hazaérvén meg is nézem a kutyám oltási 
könyvét, rendben van-e. Valószínűleg ezután 
még jobban fogok rá vigyázni. 

Kustos Evelin 

M Pinceszer-turizmus 
Még az EXPO-ra készülődés 

idején került szóba, miként lehetne 
a címben szereplő idegenforgalmi 
célokat jobban követni hegyünkön. 
A kérdés továbbra is érvényes, hi
szen közeledik a honfoglalás 1100-
as évfordulója, s igényt támaszt az 
új hegytörvény is. Vannak elfogad
ható, kielégítő, romantikus környe
zetben lévő pincék, a jó sághegyi 
borok házai. Ilyen Németh Gyuláé 
a Tündérvölgy kellős közepén, régi 
építési módban, ikerépületben, 
amely Baráth-pince néven ismert 
és védettségileg is bejegyzett. Itt a 
gazda képes a vendégfogadásra, 
borai minősítettek. Olyan hely ez, 
ahol a borospince tízparancsolata 
igényesen betartva létező követel
mény. Ha a belső fogadó részeket 
vesszük szemügyre, olyan, akár 
egy szentély: a borversenyeken el
én eredmények okleveleivel, más 

dokumentumokkal, de csak olya
nokkal, amit a pince „elbír". Szeren
csés előrelépés, hogy a borpalacko
zás is elkezdődött a Sághegyen, eh
hez egyre nívósabb címkék is ké
szülnek. A borszakmában tudják, 
hogy a palack ruhája a címke, így 
megjelenése a piacon lényeges kér
dés. Ezekben a palackokban jó bort 
kínálnak, azonban ehhez párosulni 
kell, hogy a hegy útjain a pincesze
rekre vezessék a turistákat. Németh 
Gyula lehetősége a néhány fős cso
portok fogadásán túl 30-35 fő, nyá
ron talán ennél is több. 

A Sághegyen lévő vendégfoga
dókkal összhangban fontos a pin
ceszer ajánlása is. Gyakorlatból 
tudjuk, hogy amikor csoportokat 
vezetünk a hegyen, mindig felcsil
lan a kíváncsiság a csendes rejte
kekben megbújó pincék iránt. 
Mennyivel más közvetlenül a pin

cék hűvösében rejtőző hordókból, 
lopóból engedett bor, s a más vidé
kekről ideömlesztett, ki tudja, tőkét 
látott-e úgynevezett kaniszteres 
bort fogyasztani. A sághegyi pin
cék mindig várnak valakit, valaki
ket. Télen a pincekémények füstje

le adja az irányt, tavaszon, nyáron, 
a kinyílt zsalugáteres ablakok mu
tatják a jelt, ősszel, szüret idején a 
családias, barátias hangulat, a must 
illata csábítja avendégeL Hegyünk 
minden pontján van pinceszer, jó 
bor, fogadókészség. D.J. 

Egy pillantás Németh Gyula „gyűjteményére" 
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Nagy Magyar Könyvátverés 
Sorra-rendre jelennek meg ama¬

gyar sajtóban a könyvkiadás 
dzsungelében újonnan megszapo
rodott hamisításokkal kapcsolatos 
híradások. Kevesen gondolnának 
arra az országban, hogy az egyik 
patinás magyar könyvkiadó repre-

megkerestem a Magyarország tör
ténete főszerkesztőjét, Pach Zsig
mond Pál akadémikust, aki tájé
koztatásként közölte, hogy a mű 
újabb kiadásainál mindössze né
hány elírás és sajtóhiba kiküszöbö
léséről van szó. Ebben az esetben 

zentau'v kiadványa is erősen csor
bította a könyvkiadói etika hitelét... 

Az Akadémiai Könyvkiadó 
1976-tól kezdődően jelentette meg 
a Magyarország története című, tíz 
kötetre tervezett szintézist. A ma
gyar történettudomány utóbbi fél 
évszázadának legnagyobb szabású 
vállalkozásából hét rész látott nap
világot, valamennyi két vaskos kö
tetben. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel számos korszak .javí
tott" kiadásban is a könyvtárak 
polcaira és az olvasók kezébe ju
tott. E könyvek azonban szinte be
tűről betűre megegyeztek az alap
kiadásokkal! Ilyen jellegű kézi
könyv a hetvenes/nyolcvanas 
években tízezer példány alatt rit
kán hagyta el a nyomdát. Ha a hét 
javított kiadást 400 forintos átlag
árral vesszük, akkor - korabeli 
pénzben - nem kis üzlet lehetett a 
históriai sorozat a mesterségesen 
gerjesztett kereslet révén. 

A rendellenességeket tapasz
talva a nyolcvanas évek végén 

azonban az 1/1970. (ÜL 20.) MM. 
számú rendelet ad iránymutatást a 
kiadói szerződések feltételeiről: 
„Az értelemzavaró vagy helyesírá
si hibák kiküszöbölése, a megértést 
elősegítő változtatások, stiláris ja
vítások, helyesbítések, rövidítések 
átdolgozásnak nem tekinthetők." 

Fach Zsigmond Pál ígéretet tett 
a problémák jövőbeni eloszlatásá
ra, s örömmel tapasztaltam, hogy 
azóta félrvezető módon nem jelent 
meg egyetlen kötet sem. „Cui pro-
dest (kinek az érdeke) avagy csu
pán a véletlenek összjátéka?" cím
mel publikált szakcikkben hívtam 
fel a figyelmet a kézikönyv kiadása 
körüli homályos pontokra. Választ 
nem kaptam a feltett kérdésre, de a 
tények igazolják, hogy a civil kurázsi 
- botrány nélkül - ebben az esetben 
is eredményre vezetett. Általánosabb 
érvényű tanulsága a történetnek: a le
hetőséggel csak úgy lehet élni 
és/vagy a hatalommal csak akkor le
het visszaélni, ha a környezet enge
di... Szöveg és kép: Németh Tibor 

^ 0 0 

Újdonságok a könyvtárban 
Vekerdy Tamás: Honnan? Hová? Beszélgetések az élet céljáról -

Budapest, 1994. 
..... - Maga hányadikos? 
- Fontos ez? 
- Akkor hány éves? 
- És ez fontos? 
- Akkor mi a fontos? - kérdeztem kissé ingerülten, és éreztem, hogy 

nem tudok fölénybe kerülni. 
- Már mondtam - közölte nyugodt és kitartó szemtelenséggel, - be

szélgetni szeretnék valakivel." 
Vekerdy Tamás könyvének elején hangzik el a kulcsmondat és meg

erősítés. Nem egyedi problémáról van szó, manapság a fiatalok, s a már 
kevésbé fiatalok problémája is, hogy nem tudnak, mert nincs kivel be
szélgetni. Egy-egy jó könyv elolvasta után, vagy ha megnézünk egy jó 
(művész)fümet, nincs kivel megbeszélnünk. Erre (is) valók a pszicholó
gusod?). Közülük is sokan meglepődnének, ha teljesen normális életű és 
gondolkodású emberek jelentkeznének náluk, akik problémamentesek -
legalábbis képesek túltenni magukat rajtuk, „csak" beszélgetni akarnak. 

Beszélgetéseik elején a fiatalok szerződést kötnek a pszichológussal hogy 
civilként bánnak egymással, s ehhez végig tartják is magukat A beszélgeté
seknek objektív ok miatt szakad vége - a pszichológus Afrikába indul. 

Az egyik legelismertebb pszichológus, Vekerdy Tamás könyve közvet
len stílusban szól az élet fontos kérdéseiről, életről, halálról, szerelemről 
és megpróbál fogódzókat adni a fiataloknak és idősebbeknek. 

Losoitcz Andrea 

To* Langford: Hétvégi fotóiskola - Budapest, 1994. 
A műszaki technika félelmetes gyorsaságú fejlődése nem kerülte el a 

fényképezési felszereléseket sem. A teljesen automatikus fényképezőgé
pek ma már mindenki számára elérhetők. Ezek kezelése is leegyszerűsö
dött, és így a fotózás lassan minden titkát elveszíti, hétköznapi tevékeny
séggé válik. Baj ez, hisz nagyon sokan - legalábbis saját hitük szerint -
azt gondolják, tökéletesen ismerik a képírást a maga teljességében. 

A könyv azoknak szól, akik valamilyen előismeretek után szeretnék a 
fényképezőgépüket használni. Megismerkedhetünk a különböző géptípusok
kal, ezek beállításával, előnyeivel és hátrányaival. Persze mindent, ami lehet
séges, fényképen mutat be a szerző, a szöveg funkciója inkább a kiegészítés. 

Kiemelt helyet kapott a könyvben a gyakorlati fényképezés a fényviszo
nyok helyes megválasztásától egészen a különböző témák helyes fotózásáig. 

Persze az túlzás, hogy egy hétvége alatt valaki jó fotóssá válhat, de a 
kötet, mint első tanácsadó és irányadó, nagyon jó szolgálatot tehet a 
kezdő, mi több, a gyakorló amatőr fotósoknak is. 

Györe Géza 

Diákszínjátszók előadása a református templomban 
A pápai református kollégium diákszín

játszó! március 25-én Szabó Magda: Mond
ják meg Zsófikának című darabját adták elő 
a református templomot teljesen megtöltő 
közönség előtt. Maga a hely és benne a szín
játék előadása azt a kort idézte fel, amikor 
az ősi közlő forma a szó volt, amikor az 
emberiség a középkorig csak hangosan ül 
és hangosan olvasott. Azóta a szem átvette 
a fül szerepét, s kultúránk, műveltségünk 
súlypontja a betűre helyeződött. A templo
mokban a szertartás függvényeként, a hal
lott és hirdetett igének képi magyarázata
képpen a hallgatók számára, műveltségi 
színvonaluknak megfelelően a hitigazságo
kat a megjelenítés által a misztériumjáté
kokban közérthetőbbé tették. A liturgiában 

és vele egyidejűleg a misztériumjátékok
ban érzékletesen ábrázolt cselekmény 
nem csupán áhítatkeltésre volt alkalmas, 
hanem egyben a hallgató benső valójának, 
lelkületének felajzására, a tudás rögzíté
sére, az ismeretek bővítésére, szellemi
ségének, erkölcsi magatartásának művelé
sére is. 

E templomi diákelőadás is nem a színhá
zakban megszokott látványos díszletekkel, 
hanem a szóval, mely a könyvben térbeli 
életet él, de tünékeny hanggal, mely egymás 
után elmúlik mint az élet, emberi nyelven 
elevenítették meg a mulandóság formájában 
az örökkévaló igazságot: a szeretet kitartó 
harcának győzelmét, A tárgy és az ihletett 
eszme a diákelődásban is lekötötte végig a 

hallgatóság figyelmét. A főszereplő Zsófika 
okos, találékony, szorgos természetű, s a ve
le kapcsolatban lévő portás egyszerre ke
mény és mély érzékű. A darab főerőssége a 
gyermeki lélek hiteles bekapcsolása a cse
lekménybe. Ez olyan hatást gyakorolt a 
hallgatóságra, mintha nem művet, de életet 
láma. 

Ezzel a színielőadással ősi tradíciót idé
zett ugyan fel a diákszínjátszó csoport a 
templomban, de a belőle levonható tanulság 
és életérzés nem a bibliatörténetből, annak 
megismeréséből fakad, hanem a mindenna
pi élet szüli. Az adományok és a persely
pénz a pápai református gimnázium fenn
tartásának javát szolgálta. 

Nádasdy Lajos 
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Évszázadok értékei, értékek évszázadai IV. Béla legendája 
Ma is él vidékünkön a második 

honalapítóként emlegetett, ne
héz sorsú királyunk, IV. Béla le
gendája, amely egy sziklához fű
ződik a Kissomlyó magasában. 
Éltették és szerencsére éltetik ma 
is a király idevetődésének törté
nelét. Amíg szakberkekben elcsi
tul, majd újraéled e kérdésnek a 
vitája, aközben Vajda Lajos sza
vai plántálják tovább a legendát, 
hogy ne vesszen el. Valóságtar
talma hitet erősít mindazokban, 
akik felkanyarodnak a Király
sziklához. Hagyományozták az 
elődök, továbbadni igyekszik 
avatott krónikása. 

A KirálykÖ legendája 
A Kissomlyó-hegyen, Borgáta 

község határában van egy nagy 
sziklatömb, amelyet a nép évszáza

dok óta Királykőnek hív. A törté
nete a következő: 

Az 1242. év január havában a 
tatárok átkeltek a befagyott Dunán 
és üldözőbe vették IV. Béla kirá
lyunkat, aki kíséretével együtt Dal
mácia felé menekült. Az elcsigá
zott sereg a Bakony felől a Marcal 
síkságon átvágtatva felnyargalt a 
hegytetőre, hogy keveset pihenjen 
és a hegy magasából figyelhesse az 
ellenséget 

A királyt szomjúság gyötörte, 
vizet kért. A vitézek vizet keresve 
nézelődtek. Hamarosan egyikük 
meglepődve jelezte, hogy rátalált a 
szomjúságoltó forrásra. Egy hatal
mas sziklatömb északi oldalfalá
ban volt a tányérszerű mélyedés, 
amely csordultig volt kris
tálytiszta ivóvízzel. A király és 
kis csapata olthatta szomját és 

felfrissülve folytatta útját Dalmácia 
felé. 

Azóta hívja a nép a sziklatöm
böt Királykőnek, és a tányérszerű 
mélyedést pedig IV. Béla tányér
jának. 

Elődeink féltésének és gondos
kodásának nyomait még ma is 
láthatjuk. A múlt század végén, a 
honfoglalás ezeréves évforduló
ján IV. Béla tányérjának alját be
tonnal bevonták, hogy óvják az 
időjárás rongálása ellen. A tá
nyéröböl azóta erősen rongáló
dott, de a betonozás nyomai ma 
is láthatók. 

A két világháború közti időben 
a március 15-i ünnepélyt a Király-
kő alatt tartotta a falu, mert törté
nelmi helynek tekintette. Az ünne
pi szónokok összefüggést találtak a 
trianoni katasztrófa és a tatárjárás 

pusztítása közt. Biztatták az ünnep
lő közönséget, hogy akkor a telje
sen kifosztott, elnéptelenedett or
szágot IV. Béla, a második Honala
pító újra felépítette, és erős bástyá
vá tette a Kárpát-medencében. A 
trianoni traumát is kiheveri né
pünk, és újra vonzó országgá válik 
Magyarország. 

A honfoglalás 1100. évforduló
jának közeledtével ápoljuk és ad
juk tovább fiainknak a Királykő és 
IV. Béla királyunk legendáját Az 
ilyen legendák és szájhagyomá
nyok nemzeti történelmünk arany 
láncszemei. 

Az évforduló alkalmából keres
sük a módját IV. Béla tányérjának 
felújítására, hogy ne vesszen el az, 
amit elődeink mostohább körülmé
nyeik közt is ápoltak és fenntartot
tak. Vajda Lajos 

Nagy István grafikája Kiss Sándor szobrászművész (Jobbról) a sziklán 

Ültessünk gyógynövényeket! 
Áprilisban a természet kiteljesedésének, bol

dog, szertelen növekedésének lehetünk szemta
núi. Kiskertünket gazdagítsuk gyógy- és fűszer
növényekkel! Megfelelő helyre ültetve elő-, i l 
letve köztes veteményként a szomszédos növé
nyek egészségét elősegítik, kártevőit elriasztják. 
Egyben modem táplálkozásunk nélkülözhetet
len forrása a természetes fűszer. 

Ételeinket nem csak ízesebbé teszi, hanem 
elősegíti azok emésztését, a tápanyagok jobb 
hasznosulását. Tápláléknövényeink biológiai
lag aktív anyagokkal, hatóanyagokkal is ren
delkeznek, amelyeket egy-egy betegség keze
lésében, megelőzésében jól lehet használni. 

FEHÉR MUSTÁR: a mustármag székreke
dés, köszvény, reuma esetén segít. A bélműkö
dés szabályozásán kívül serkenti a kiválasztó-
szervek működését. A zöld növényt nyers éte
lekhez, zöldsalátaként fogyasszuk. Kertben a 
szamóca közé érdemes vetni kösztesként 

ROZMARING: életerő-fokozó, szélhajtó, 
reuma, idegzsába, végtagok keringési zavarai
ban, alacsony vérnyomás esetén ajánlott Fürdő
vízbe, hajöblítő szerként is felhasználhatjuk. A 
konyhában húsételekhez, nehezen emészthető 

töltelékekhez ajánlott Gombásételek, olasz 
mártások, sült burgonya, gyümölcsételek ízesí
tője. 

ZSÁZSA: igen nagy hatású gyógynövény. A 
tavaszi vitaminhiány pótlásakor kiváló. Jó 
gyógyszer gyomor-, bélfertŐzés ellen. A kertben 
- mivel nagyon vitális - vigyázzunk az ülteté
sével. Gyümölcsösben viszont távol tartja a tet
veket és a vértetűt 

ZSÁLYA: izzadáscsökkentő, fogínygyulla
dás, szájnyálkahártya-gyulladás, torokgyulladás 
esetén használhatjuk. Konyhában cukorbete
geknek gyakrabban, sültekhez, mártásokhoz, 
halételekhez adhatjuk. MolyűzŐ. A kertbe ülte
tett zsálya elriasztja a hernyókat, tetveket 

LEVENDULA: epetermelő hatású, jó hatás
sal van a mirigyes szervekre, nyugtató. A kony
hában egy kis zöld levendulaágacskát használ
junk a nehezen emészthető ételekbe. Molyűző. 
A kertbe lehetőleg olyan helyre ültessük, ahol a 
hangyák zavaró tömegben fordulnak elő. Hasz
nos a rózsák alatt, mivel a levéltetveket távol 
tartja. A kékello levendulavirág repülőtér a pil
langók számára. 

-Sch-

Hegyi hírek 
A Trianoni kereszt műit évi ünnepsége

ivel kapcsolatos rendezvényekről számos 
újság közölt híradást, méltatást, cikket 
Többen, akik 1934-ben jelen voltak a nagy 
ünnepségen, dokumentumokat, leveleket 
küldtek hozzánk. Külföldről is érkezett 
visszhang, például a Münchenben megjele
nő Életünk című újság is út az eseményről. 
Többen jelezték, hogy a külföldön élő ro
konok „tudósítottak" az eseményről. 

* 
Különösebb anyagi ráfordítás nélkül, 

szakemberek felkérésével kísérletet te
szünk a hegyünkön egykor díszlő árvalány
haj visszatelepítésére. Az ezzel kapcsolatos 
beszélgetések megkezdődtek, és ha van en
nek esélye, akkor Veszprém, Hajmáskér 
térségéből, ahol gyönyörűen díszlik ez a nö
vény, megpróbáljuk a visszatelepítést Az ár
valányhaj a szakirodalom szerint a pázsitfű
félékhez tartozik, Magyarországon gyakori, 
pusztai növény. Éppen ebben van hegyünk 
különlegessége, ahol valamikor honos volt, 
hogy pusztai növények élőhelye is. d.j. 
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Kiváló felkészülés a diákolimpiára t^OQ 

Pápán kupagyőztes a Gáyer 
A tavaszi szünetben Pápán, a 

Szakmunkásképző Sportcsarno
kában több napon keresztül há
rom korcsoportban zajlottak a 
több megyéből érkező csapatok 
részvételével a Húsvét Kupa ké
zilabdatorna küzdelmei. 

Régiónkat a Gáyer Gyula Ál
talános Iskola ITJ. korcsoportos 
fiú csapata képviselte. A Márczl 
Gyozö testnevelő által felkészí

tett csapat elnyerte az L helyért 
járó serleget 

A torna legtechnikásabb ka
pusa Czuppon Kristóf 
(Gáyer), a legtechnikásabb me
zőnyjátékos Simon Zoltán 
(Gáyer) lett. A torna kiváló fel
készülést jelentett és remélhe
tőleg a játékosoknak önbizal
mat adott a közelgő diákolim
pia Vas megyei döntőjére. 

Torna diákolimpia 

Országos bronzérmes az Eötvös 
A diákolimpia leány II—III. 

korcsoport „A" kategóriájában 
az Eötvös iskola tornászlányai 
ismét remekül szerepeltek és 
harmadik helyezést szereztek. 
Czupor Ferencné tanítványait 
csak a debreceni és a dunaújvá

rosi versenyzők tudták meg
előzni. 

A sikercsapat tagjai: Tánczos 
Júlia, Somogyi Judit, Holczer 
Helga, Buti Mónika, Dobson 
Eszter, Imreh Noémi és Széles! 
Anikó. N. 

• 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 U , 
Tel: 94/380-848 

BÜKI IPARTESTÜLET 
Dömötör István 

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

Eötvösös siker 1 r o * 
a nemzetközi kézilabdatornán 

Négy ország 62 csapata vett részt a hat korosztály számára Győrben 
április 10-13. között megrendezett tornán. Az 1984. január elseje után 
született fiúk hat csapata közül a celli Eötvös iskola gárdája megnyerte a 
mérkőzéssorozatot győri és pozsonyi vetélytársai előtt. Süle Nándor 
együttesének legjobbjai: Kazárt Attila, Császár Gábor, Grebenár Gá
bor, Polgár Ádám, Fekete László, Németh József és Németh Tamás. 
Az 1982. Január elseje után született leányok 18 csapatot számláló 
népes mezőnyében második helyezést szerzett az Eötvös iskola Mol
nár János által irányított együttese. A csapatból kiemelkedőt nyújtónak: 
Szomorkovits Lilla, Kustos Judit, Sámson Adrienn, Ölbei Lívia, Né
meth Margit, Mendel Helga és Csahók Mónika. 

A döntőket 1500 főnyi nézőközönség előtt bonyolították le és a név 
szerinti bemutatás, valamint az egész napra jellemző színvonalas show-
hangulat felejthetetlen élmény marad a résztvevőknek. 

A sikerekben nagy szerepe volt az áldozatkész és lelkes szülőknek, akik 
minden segítséget megadnak ahhoz, hogy a gyerekeik dicsőséget szerez
zenek szűkebb pátriájuknak. 

-bor 

NB Il-es bajnoki * J 0 * 
férfi kézilabda-mérkőzések 

CVMSE-Cellkolor-Komároml AC 24:23 (13:11) 
Celldömölk, 100 néző. 
CVMSE: Harkály - Kiss Z. (2), GÖCZE (7), Darabos (1), GULYÁS 

(2), Kósa (3), TÓTH R. (5). Csere: FONYÓ (4), Kiss Sz., Re-
dőcs, Németh L. 

A mérkőzésen végig magabiztosan vezető hazai együttes az utolsó 
percekben leeresztett és önmaga számára tette szorossá a találkozót. 

Várpalotai Unió-CVMSE-Cellkolor 32:27 (15:13) 
Várpalota, 200 néző. 
CVMSE: Dénes - KISS Z. (8), GÓCZE (7), KÓSA (7), Bagics, Ludvig 

(1), Tóth R. (3). Csere: Harkály, Darabos (1), Németh L„ Fonyó, Kiss Sz. 
Gólzáporos összecsapáson a tabellán előkelőbb helyen álló várpalota

iak kezükben tartották a mérkőzés irányítását a jól helytálló celliekkel 
szemben. 

Megyei 
női kézilabda-bajnokság 

Becker Trika Ikervár-Celldömölk 18:24 (10:11) 
Celldömölk-Sárvár SÁGA 24:24 (10:11) 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
egész oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 
apróhirdetés 

13 000 forint + 25% áfa 
7 000 forint + 25% áfa 
4 500 forint + 25% áfa 
3 000 forint + 25% áfa 
1 700 forint + 25% áfa 

300 forint + 25% áfa 

A lapunkban megjelenő hirdetések szervezésével és 
Összegyűjtésével bízta meg a kiadó Nagy Antal Celldö
mölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakost, a pol
gármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézőjét. 
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4> SPORT <0» eredmények - események ^ SPORT ^ í 
^ Országos 
Serdülő Kézilabda Kupa 

Dunaferr-CVMSE 18:22 (7:10) 
Celldömölk: Dénes - HORVÁTH (3), TÁNCSICS (8), SZAKÁL 

(4), LENDVAI (4), POZSONYI (2), Döbrönte (1). Csere: Tamás, 
Kormos, Soós, Koronczai, Hajba. 

Egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben a szellemes támadójá
tékot és fegyelmezett védekezést nyújtó celliek győzelme Dunaújvá
rosban. Most sajnálhatja a CVMSE igazán a Dunaferrel szemben 
otthon elhullajtott pontot... 

Elektromos-CVMSE 22:18 (7:7) 
Celldömölk: Dénes - TÁNCSICS (4), HORVÁTH (2), POZSO

NYI (3), Döbrönte (1), Lendvai (3), Nagy. Csere: Tamás, Varga (4), 
Szakái (1), Joó, Gyurák. 

Az elődöntő mérkőzései során a második félidő közepéig ezen a 
találkozón produkálták legjobb teljesítményüket a celliek. ö t perccel 
a lefújás előtt, háromgólos CVMSE-vezetéstől kezdve azonban a já
tékvezetők ítéleteikkel érezhetően a budapesti csapatot támogatták és 
megtörték a vendégek addigi lendületes játékát. 

Menekülés a kiesőhelyről 

Megyei labdarúgó
bajnokság 

CVMSE-Rábatótfalu 0:1 
(0:0) 

Celldömölk, 300 néző. 
CVMSE: Zseli - Nagy A., 

Tarczi, Sebestyén, Dénes - Var
ga N. (Jánosa), Kolonics, Varga 
I . (Závecz), Molnár - Gyurák, 
Markos. 

A viharos szélben meddő me
zőnyfölényt kiharcoló celliek a 
ritkán adódó gólhelyzeteket is 
elpuskázták. 

A tavasszal remeklő rábatót-
faluiak szórványos kontratáma
dásainak egyikéből született vé

gül a három pont sorsát eldöntő 
találat 

Köszeg-CVMSE 0:1 (0:0) 
Kőszeg, 400 néző. 
CVMSE: Zseli - Nagy A., 

Tarczi, Dénes - Závecz, Sebes
tyén, Kolonics, Jánosa - Molnár, 
Gyurák (Tóth J.)( Markos. 

Góllövő: Sebestyén. 
Kiállítva: Kolonics. 
A kihagyott gólhelyzetek mér

kőzésén Sebestyén találata érté
kes bajnoki pontokat eredménye
zett a kiesés elkerüléséért folyta
tott harcban a cellieknek. 

Celli Öregfiúk = H-Duckl Ez nem kacsa... 

Kosaras bajnokcsapat 
Kemenesaljáról 

A történet másfél évtizeddel ezelőtt kezdő
dött: baráti pedagógustársaság jött Össze he
tente egy jót kosarazni a Gáyer iskola torna
termében. Később bővült a kör és ádáz házi
mérkőzések zajlottak a palánkok alatt. A leg-
jobbakból szervezett csapat először 1991-ben 
vett részt a sárvári SÁGA Kupa város és vá
roskörnyéki kosárlabda terembajnokságon, 
amelyei rögtön megnyertek. Egy év kihagyás 
után 1993-ban és 1994-ben újra a celli együt
tes diadalmaskodott. A nevezési díj mellett a 
sportfelszerelés biztosítása is a gárda tagjai
nak pénztárcáját terhelte és a gépkocsikölt
ségről sem szabad elfeledkezni. Ezzel ma
gyarázható, hogy idén el sem akartak indulni. 
Szerencsére az egyik nevezett csapat vissza-

A l l o sor: Kovács Zsolt, Bebesi József, Bálint István, Hűlik László, 
Szabó Gábor, Kovács István, Márczi GyÖzö. Guggolnak: Győrffy 
Gábor, Skriba Zsolt, Barna István. 

lépett és a szervezők meghívták a többszörös 
győztest a tornára. így fordulhatott elő, hogy 
a Celldömölki Öregfiúk az 1994/95-ös idény
ben H-Duck néven szerepeltek a 10 csapatot 
felvonultató mezőnyben, ahol a Kemenesalját 
képviselő cellieken, a répcelaki Linde SE-n 
és az Uraiújfalun kívül csupa sárvári csapat 
indult. 

Az alapbajnokságot z helyi Hornets nyerte a 
celliek előtt, de a rájátszás utolsó mérkőzésén 
újra Összekerültek és ki-ki alapon dőlt el a kupa 
sorsa. A bajnoki cÉnért vívott nagy csatában 
35:31-re nyertek a Celli öregfiúk a sárvári aré
nában. A legjobb dobók kül önversenyében 
Márczi Győző a harmadik helyen végzett 

Ugyanezt az alapbajnokságot Körmend és 
Szombathely környékén is 
megrendezik és mindenhon
nan az első kettő jut(hat)ott 
volna a megyei döntőbe. A 
celli kosarasok azonban nem 
tudják vállalni a sok utazást, 
ráadásul a hazai meccseket is 
Sárváron kellett volna lebo
nyolítaniuk... 

A sportág népszerűségét jel
zi, hogy megalakult a Sárvári 
Kosárlabda Klub, amely 
ügyeskezű kemenesaljai kosa
rasokkal szeretne erősíteni, és 
várja a kosárlabdázás iránt ér
deklődő fiatalokat. 

Németh T. 

NB n-es 
asztalitenisz-mérkőzések 

Veszprém-CVMSE 7:10 
Győz: Máthé Gyula 4/2, Gáspár Gábor 4/2, 

Molnár Balázs 4/2, Ölbei Péter 3/2, Gáspár-Öl-
bei és Máthé-Molnár párosok. 

Nagy küzdelemben fontos celli győzelem. 
CVMSE-Hévíz 6:10 
Győz: Máthé Gyula 4/2, Gáspár Gábor 4/2, 

Molnár Balázs 3/1, Gáspár-ölbei páros. 
A már bajnoknak tekinthető vendégek ellen 5:4-

re még vezetett a CVMSE és vok esélye a döntet
lenre, hiszen három mérkőzést is csak a döntő 
szettben 20 szerzett pont fölött vesztettek el. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

Szerkeszd a szerkesztőbizottság 
Dala József, Horváth Lajos, 
Káldos Gyula, Molnár Gábor, 
Nádasdy Lajos, Németh Tibor, 
Kozmán László, Völgyi László. 

Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: 

Celldömölk, Szentháromság tér 1. 
Megjelent a BBT Sajtóügynökség 

(Tel.: 94/317-677) 
gondozásában. 

S zövegszerkesztés: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

Szignatúra KfL, Szombathely. 
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. 

ISSN 0865-1175 


