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Egészséges konkurencia 

33 vendéglátóhely magánkézben 
A celldömölki kcpvisclő-tcs-

liilct foglalkozóit a város keres
kedelmi és vendéglátási szolgál
tatásairól szóló jelentéssel. Ebból 
kiderül, hogy jelenleg 44 élelmi
szerüzlet és 20 vegycskcrcskcdés 
működik. Létezik 2 általános cs 
4 élelmiszer-áruház. Textilárut 
43 helyen vásárolhatunk, cipót 
hét helyen, hogy csak néhány 
áruféleséget említsünk. Összesen 
208 üzletet tartanak nyilván, eb
ből 124 egyéni vállalkozás. 

Ami a vendéglátást illeti, a 
fontosabb adatok a következők: 
összesen 44 vcndéglálóipari üz
let üzemel, ebből 33 egyéni vál
lalkozóé. Nyolc helyen van mc-
legkonyha, létezik két cukrászda, 

16 italüzlet és hét munkahelyi 
üzlet, a többi az egyéb kategó
riába sorolt. Nincs különösebb 
változás az utóbbi évekhez ké
pest. 

Továbbra is a melegkonyhás 
egysegek száma kevés. A közét
keztetés így nem megoldott. A 
Sághegyen immár 3 üzlet műkö
dik. A Sághegy Étterem bérbe
adása - érdeklődő hiányában -
elmaradt. Annak ellenére, hogy 
a magánvállalkozók száma ki
sebb ütemben nőtt, elmondható, 
hogy a hiány területek szűkülnek, 
cs az egészséges konkurencia is 
kialakult, ami a minőség javítását 
szolgálja. 

Ha szeptember, 2H*~ 
akkor adó (is) 

Augusztus második felében Celldömölk lakosainak, vállalkozóinak 
nagy többsége küldeményt kapott a polgármesteri hivataltól. A most 
már - remélhetően - ismerős sorok arról értesítették az állampolgárt, 
hogyan is áll gépjármű- és helyi adójának fizetési kötelezettségével 
és annak teljesítésével. 

Ilyenkor kisebbfajta népvándorlás indul a hivatalba, ellenőrizni, 
hogy hátha mégse, vagy nem is annyi, és nem is akkor. Az esetek 
elsöprő többségében persze valósak az adatok, csak a címzett nem 
értette, rosszul értette, elnézte, elfelejtette, nem is akarta bejelenteni, 
feladni, befizetni... Vannak persze jogos reklamációk is, amelyeket 
azon nyomban orvosolnak az ügyfeleket fogadó - bizony nagy to
leranciát igénylÓ személyiségű - adóügyi előadók. 

Hiba bizony előfordulhat, hiszen nem csekély mennyiségű munka 
hárul az adócsoport dolgozóira. Három ügyintéző látja el ezt a fel
adatot, amelynél nagyobb tömegű munka nincs a hivatalban. A ma
gánszemélyek kommunális adójában 5100, vállalkozók kommunális 
adójánál és az iparűzési adóban adónemenként 650—700, gépjármű
adónál 2300 adóalany ügyeit intézik minden évben, a bevallástól a 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság 
alakult Celldömölkön 

A rendőrségről szóló törvény alapján az 
önkormányzat és a rendőrkapitányság köz
biztonsági feladatok ellátásának társadalmi 
segítségére és ellenózésére bűnmegelőzési és 
közbiztonsági bizottságot hozhat létre. Ennek 
megalkotását a romló közbiztonság, a bűn
cselekmények számának növekedése tette in-
dokoltá. A bizottság Celldömölkön is meg
alakult, amelynek hét tagja van. Elnöke Ka-

rádl Mihály képviselő. Tagok: Tekét Gábor 
rendőr hadnagy, Szíj Kálmán tűzoltó főhad
nagy, Mesterházi Sándor polgárvédelmi 
alezredes, Nagy Rezső polgárőrparancsnok, 
valamint a Szociális Segítő Szolgálat család
segítő szolgálatának munkatársa és a Gáyer 
Gyula Általános Iskola mindenkori ifjúság-
gondozó pedagógusa. 

gy-

„Aczélos" lendület 
KütsÖvat Kemenesalja sajátos helyzetű, a 

Veszprém megyei Pápához és a Vas megyei 
Celldömölkhöz egyaránt szorosan kötődő te
lepülése. Mit jelenthet egy község éleiében, 
ha a „karmesteripálca" egy vállalkozó (szel
lemű ember) kezébe kerül? A KülsÖvatot be
mutató írásunkban (6-7. oldal) olvashatnak 
jól mÜködŐ alapítványokról, a díszpolgárság
ról, a falu címeréről és újságjáról, valamint 
a premontrei női szerzetesrendről és számos 
egyéb érdekességről is. 

Szombaton: 
falunap 

Kemenesmihályfán 

Falunap lesz Kemenes
mihályfán szeptember 16-
án, szombaton. E napon 
délután 2 órakor emlék
tábla-avatásra is sor kerül. 
A volt Vidos-kúria épüle
tében Bercsényi Miklós és 
Vidos .lózsef emléktábláját 
helyezik el. Avatóbeszédet 
mond dr. Für Lajos, az 
MDF elnöke. 

Csökken a nyilvántartott munkanélküliek 
száma 

A celli képviselő-testület au
gusztus 23-án tartott ülésén 
elemzést hallgatott meg Celldö
mölk és környéke munkanélkü
liségéről. A jelentésből kitűnik, 
hogy mivel a leépítésre kény
szerülő cégek száma csökken, 
így az elbocsátottak száma sem 
növekszik erőteljessebben. Ami 
a munkaerő iránti keresletet i l 
leti, jelenleg is 80-120 között 
mozog a szabad munkahelyek 

száma. A gond az, hogy fő
leg női munkaerőt (varrónő, 
elektronikai szerelő) keresnek. A 
munkanélküliek 68 százaléka vi
szont férfi. 

Júniusban Összesen 844 mun
kanélküli volt, ez 20 százalékkal 
kevesebb, mint az év elején. Itt 
nem csak arról van szó, hogy so
kan munkát találtak, hanem arról 
is, hogy változott a nyilvántartási 
rendszer. Azok, akik különböző 

akadályoztatás miatt nem tudnak 
munkát végezni (gyes, gyed, ka
tonai szolgálat stb.) már nem sze
repelnek a nyilvántartottak kö
zött. 

Örvendetes az a tény, hogy a 
gazdaságilag aktív népességnek 
csak 6,2 százaléka regisztrált 
munkanélküli térségünkben. Ez a 
megyében egyike a legalacso
nyabb aránynak. 

gy-



UJ KEMENESALJA 1995. SZEPTEMBER 14. 

Ha szeptember, akkor adó 
(Folytatás az 1. oldalról) 

befizetések könyveléséig. A munka eredményes: mintegy 47-48 mil
lió forint bevételre lehet ez évben számítani, ami máshonnan nem 
pótolható a város költségvetésében. 

A legtöbbet a vállalkozók fizetnek: az árbevétel 6 ezrelékét kitevő 
iparűzési adó 30 millió forint, a vállalkozók kommunális adója 10 
millió forint. A magánszemélyek kommunális adó címen 6 millió 
forinttal növelik a bevételeket, míg a gépjárműadó 2-2,5 millió forint. 
(Ez utóbbival egyező összeg a központi költségvetést illeti, tehát az 
adó 4-5 millió forint.) 

Adót befizetni nem Öröm, ezt a közhelyet sokan és sokszor el
mondták már. Adót fizetni viszont mindenhol kell, mert mindenhol 
vannak olyan közösségi feladatok, amelyekre nem lehetne önkéntes 
adományokból a pénzt összegyűjteni. Celldömölkön például nem len
ne szennyvíztisztító, amely közel 70 millió forintjába kerül a város
nak, a másik felét az állam fizeti - biztosan azt is egy másikfajta 
adónkból. Kevés pénz jut az utakra, de a helyi adó nélkül még ennyi 
sem jutna. Meg a temető sem bővülne, a szemét is több lenne. (így 
is van elég, de azért talán emiatt nem kellene adót emelni, inkább 
kevesebbet szemetebi). Sok kritika éri az adóztatást, de azon túl, 
hogy egyáltalán fizetni kell, kevés a konkrét bírálat. Visszatérő, már-
már szajkózott megjegyzés, hogy a vállalkozók helyzetét mennyire 
megnehezíti a helyi adó. Hát először is, tudnánk mesélni, ha nem 
védené az adóalanyokat az adótitok, hány vállalkozó adóbevallása 
facsarja össze szívünket a 2-300 ezer forintos éves árbevétel láttán. 
És ugye, ennek a 6 ezreléke 1200-1800 forint. Ez körülbelül fél
egynapi bevétel (számla nélkül), ha a vevő oldaláról nézzük. Nem 
hisszük, hogy ez teszi veszteségessé a vállalkozást. Másodsorban pe
dig, nagyon sok kedvezmény van a helyi adórendeleteinkben, amely 
még a fenti, „súlyos" adóterheket is tovább enyhíti: a kezdő vállal
kozók degresszív, 3 éves adókönnyítésétől kezdve a hiányszakmák 

adómentességén keresztül különféle, munkaerő-megtartó, -teremtő te
vékenység elismerésén és egyes adományok jóváírásán át. 

Az állampolgárok, vállalkozók túlnyomó többsége rendben eleget 
tesz mindennemű aclminisztratív és fizetési kötelezettségének. Sajnos 
vannak nem kevesen, akik próbálkoznak: adóbevallás elmulasztásá
val, adófizetés bojkottálásával, adatszolgáltatás megtagadásával. Na
gyon megnövelik a munkánkat ezek az adóalanyok, de el szeretnénk 
mondani ismételten: nem érdemes kerülő utakat választani, a rende
letekben meghatározottakon túl önkényes kedvezményeket igénybe 
venni, hiszen be nem fizetni az adót azt jelenti, hogy kölcsönt kaptam 
kamat nélkül(?). Az önkormányzat jegyzője adóhatóság, és törvény 
által felhatalmazva él minden törvényes eszközzel a jogos követelések 
behajtására. Kérem, senki ne vegye ezt fenyegetésnek: a tisztességgel 
fizetők nevében jogszerű, hogy senki se bújhasson ki a fizetési kö
telezettség alól. A hatóságnak is van „szíve": kivételesen méltányol
ható esetben lehet kérni - de nem utólag, például 2 év nem fizetés 
után - fizetéshalasztást, részletfizetést. A két fél érdekeinek kölcsönös 
figyelembevételével, előre megbeszélve, mintegy szerződést kötve. 
Ha ezt az állampolgár nem teszi, menthetetlenül ketyeg a „kamatóra". 
Jelenleg 56 százalékos, és félévente tőkésítésre kerül, a pótlék is 
pótlékozódik. És jön a csodálkozás, hogy a fizetendő éves adónak 
a kétszerese lett a kötelezettség. 

Szeptember 15-e az éves adófizetési kötelezettség I I . félévi rész
letének pótlékmentes befizetési határideje. Kérjük, ne feledjék: idő
ben adják postára, utalják el a I I . félévi adójukat. Ha még addig 
valami nem érthető, nem pontos, keressék fel az adócsoport ügy
intézőit. Hozzájuk mindig lehet menni: minden nap fogadjuk az ér
deklődőket. Igaz, mi nem adunk sem segélyt, sem lakást, sem kü
lönféle engedélyeket. Mi - úgy néz ki - „elveszünk" az állampol
gároktól. 

Azért, hogy az állampolgároknak, a város polgárainak több legyen 
a közös vagyona, megoldódjon néhány gondja. Legyenek rá büszkék, 
hogy Önök is adlak, fizettek, közreműködtek a város gyarapodásában. 

Kustos Lászlóné osztályvezető 

PADOS Z O L T Á N 
KEMENESSÖMJÉN, BERZSENYI U. 36. 
Rádiótelefon: 06/30/474-802 

Mindennemű fuvarozást vállalok, előnyös áron. 
IFA billenős tehergépkocsi + pótkocsival. 

RÉPASZELET SZÁLLÍTÁSÁT VÁLLALOM! 

PONTOS ÉS PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS! 

Decemberben ismét 

Új Kemenesalja falinaptár 
Az Új Kenesesalja szerkesztősége - az előző évek hagyomá

nyait folytatva - idén decemberben ismét megjelenteti lapunk 
falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár továbbra is ön
költséges, ezért - hogy ingyen adhassuk minden olvasónknak -
a hirdetési bevételekből fedezzük az előállítását. A falinaptáron 
kilenc, névjegykártya méretű keretes hirdetés megjelentetésére 
van lehetőség. Az előző évek tapasztalatai szerint ennél nagyobb 
az igény, ezért csak azoknak a vállalatoknak, vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek a hirdetését tudjuk elfogadni, akik idejében 
jelentkeznek. 

A hirdetések leadásának határideje: 1995. október 31-e, helye: 
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk, Műszaki Osztály (Nagy 
Antal). 

A hirdetési tarifák: 
90 x 50 mm - névjegykártya méret 6 000 Ft + ÁFA 
90 x 100 mm - kétszeres méret 11 000 Ft + ÁFA 
A falinaptár az Új Kemenesalja december 6-án megjelenő lap

számával jut el az olvasókhoz. A Szerk. 

ITT AZ OSZ! 
Gyermek- és felnőttharisnyák, 
harisnyanadrágok őszi-téli kínálatával 
várom a kedves vásárlókat a 
HARISNYABOLTBAN! 
Celldömölk, Budai Nagy Antal u. 7. 
(OFOTÉRT m e l l e t t ) 

FEHÉRNEMŰ-KÍNÁLATUNK 
SARIANA TERMÉKKEL BŐVÜLT. 

CELL-INDEX BT. 
JÁRMŰALKATRÉSZEK, -FELSZERELÉSEK 

személygépkocsikhoz, 
motorkerékpárokhoz, 
kerékpárokhoz. 

SHELL-AGIP olajok forgalmazása. 
AKKUMULÁTOROK! Személygépkocsikhoz -

teherautókhoz 12 V 42 Ah.-210 Ah.~ig minden típushoz. 
Hegesztéstechnikai anyagok, kötőelemek, gumiabroncsok, 
csiszoló- és vágókorongok forgalmazása. 
KEDVEZŐ ÁRAK! 
TEHERAUTÓ-ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSRE. 
1 1,5 l és 10 l kiszerelt és hordós fagyálló megrendelhető! 
Nyitva: H-P 8-12, 13-17-ig, Szo. 8-12-ig. 
Telefon: 426. 06/60/376-541 (volt FEMO bolt, Sági u. 14. sz.) 
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Fejlettebb idegenforgalmat! 
A celldömölki képviselő-tes

tület ad hoc bizottságot hozott 
létre az idegenforgalom jelenlegi 
helyzetének felmérése és a to
vábbfejlesztési javaslatok meg
fogalmazásának érdekében. 

Jelentésükből kitűnik, hogy a 
város helyzete részben kedvező, 
másrészben viszont kedvezőtlen. 
Szép a fekvése, szerencsés tény 
a Sághegy közelsége, a környe
zet egészségesnek mondható. 
Aránylag közel vannak a Dunán

túl vonzó települései és termé
szeti képződményei. A negatív 
dolog az, hogy távol vannak a 
már meglévő főútvonalak, így az 
átmenő forgalom turisztikai 
hasznára nem igen lehet számí
tani. A célzottan ide érkező tu
risták száma kicsi, az ide utazók 
főleg egy-egy programhoz kap
csolódva érkeznek. Napjainkban 
is a tájban, Kemenesaljában kell 
gondolkodni. így lehet számolni 
a fürdési lehetőséggel, a nagyobb 

létszámú elszállásolással is. 
Mindezt Celldömölk - strand, 
uszoda, sátortábor és egyebek 
nélkül - nem tudja megoldani. 

Régi gond, hogy nehéz betörni 
a turisztikai piacra, főleg ha nincs 
megfelelő koordináló szerv, és 
néha az anyagiak hiánya is köz
beszól. Szükséges lenne, hogy az 
önkormányzat létrehozzon egy 
gazdasági társaságot, amely 
ügyes üzletpolitikával képes len
ne jó irányba terelni a turizmus 
fejlesztését. 

Fontos a megfelelő művelő
dési programok és a jó propagan

da kialakítása is. A már meglévő 
programok (Celli búcsú, Sághe
gyi Szüreti Napok, Alsósági Ta
vaszi Napok stb.) további kibő
vítése és új rendezvények meg
szervezése (nosztalgiavasút, iro
dalmi emlékhelyek felkeresése, 
Mária-kegy helyek találkozója 
stb.) is elengedhetetlen. 

A propagandán is sok a javí
tani való. Hiányoznak a tájra jel
lemző ajándéktárgyak, szükséges 
új idegenforgalmi füzet kiadása, 
amelyben jelentős helyet kell 
kapjon az idegenforgalmi szol
gáltatások felsorolása is. gy. 

Sághegyi 
Szüreti Napok '95 

Szeptember 21., csütörtök: Szőlészeti, borászati szakmai nap a 
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtárban 

Szeptember 22., péntek délután 3 órától: Előszüret, szüretnyitó 
a Kemenesaljái Művelődési Központ előtti téren. 

Délután 3 óra: Kemenesalja műemlékei c. gyermekrajzpályázat 
eredményhirdetése és a kiállítás megnyitása a Kresznerics Ferenc 
Városi Könyvtárban. 

A művelődési központ előtti parkolóban Leier és Társa, valamint 
a Molnár-Molnár Üzletház autómárka-bemutatója. 

16.30 óra: Vidám szüretnyitó. 
17 óra: Pagnacco város képzőművészei kiállításának megnyitása 

a művelődési központ galériáján. Ezt követően szüreti „kosárlabda
bajnokság" a főtéri parkolóban. 

Este 7 órától: Utcaszínház: vendégünk a Vasvári Pajtaszínház. 
Éjfélig nosztalgiadiscó és gulyásparti. 

Szeptember 23., szombat délelőtt 9 órától: Kirakodóvásár a 
templom előtti téren, vásári mutatványosok közreműködésével. 

Délután 3 órától: Szüreti felvonulás a Hegyi út-Sági út-Szent-
háromság tér útvonalon. 

Délután 4 órától: Néptáncbarátság címmel folklórműsor. 
Este 7 és 8 óra között kezdődik a szüreti bál, sok meglepetéssel. 

Szeptember 24., vasárnap délelőtt: Folkmise a római katolikus 
templomban. 

Értékesítési hirdetmény 
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA értékesítés

re meghirdeti készpénzfizetés ellenében az Önkormányzat tulaj
donában lévő alábbi ingatlanait: 

- 1764 hrsz.-ú 994 m 2 területű lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű, Celldömölk, Csokonai u. 66. sz. alatti ingatlanát. 
Kikiáltási ár: 2 500 000 Ft. 

- 2703/2 hrsz.-ú 957 m 2 területű, Celldömölk, Sági u. 180. 
sz. alatti (volt napközis konyha) ingatlanát. Kikiáltási ár: 
1 300 000 Ft. 

Az ingatlanok megtekinthetők: 1995. szeptember 14-én és 
szeptember 19-én 10 és 12 óra között. 

Ajánlatokat 1995. szeptember 29-én 14 óráig írásban kell be
nyújtani a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelőjéhez. Bővebb fel
világosítást a vagyonkezelő szakreferens ad ügyfélfogadási idő
ben vagy telefonon Celldömölk 72/116. melléken. 

Több jelentkező esetén 1995. október 6-ig versenytárgyalásra 
kerül sor, az érdekelteket arról értesítjük. 

Önkormányzati hírek 
Pályázatot írt ki a celldömöl

ki képviselő-testület könyvvizsgá
ló alkalmazására. A pályázatokat 
október 31-ig fogják elbírálni. 

A Vas Megyei Integrált 
Egészségügyi Szolgáltató Köz
hasznú Társaság felügyelőbi
zottságába Kustos Lászlónét, a 
celli polgármesteri hivatal pénz
ügyi osztályának vezetőjét ne
vezte ki a képviselő-testület. 

* 
A RábaCom Rt. megvásárol

ta a telefonközpont építéséhez 
szükséges telket a Sági úton. 

A testület engedélyt adott 
hírlapárusító pavilon felállítására 
a JÉEÉ diszkont melletti közpark 
területén. 

Elnézést! ^ T - J -
Tarrósy Imre személyes hang-

vitelű írásának, ^amelyben Hor
váth L Győzőt és Szita Józsefet 
búcsúztatta, sajnálatos szerkesz
tési hiba miatt lemaradt az utolsó 
sora, ami így hangzott: Emléke
teket Celldömölk sporttörténete 
örökké megőrzi, nyugodjatok bé
kességben. Elnézést kérünk az 
olvasóktól és a szerzőtől! 

Értesítés 
Értesítem Izsákfa városrész lakosságát, hogy 1995. szeptember 1-

jétől kezdődően hivatalunk kihelyezett ügyfélfogadást tart a város
részben. 

Az ügyfélfogadás helye: Izsákfa, Faluház - önkormányzat iroda
helyisége. 

Az ügyfélfogadás ideje: minden héten szerdai napon de. 9.00-11.00 
óráig. 

Baranyai Attiláné dr. jegyző 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja kéthetente! 

LAPUNKAT 
A CELLDÖMÖLKI CSALÁDOK 

80 SZÁZALÉKA OLVASSA. 

Érdemes benne hirdetni. 

Áramszünet íesz 1995.09.19-én 7.30-16.00 h-ig 
karbantartási munkák miatt Celldömölkön a Csokonai u., Május 
1. u., Úttörő u., Kisdobos u., Április 4. u., Arad u., Mesteri 
utcában lévő közületi és lakossági fogyasztóinknál. 

Felvilágosítást a Sárvári Üzemvezetőség ad. 
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Ot évvel a felújítás után 

Idei búzát őröl a celli malom 
Jóllehet sokaknak nagyon kö

zelinek tűnik, de már öt év eltelt 
azóta, hogy a malom 90 millió 
forintos felújításáról hírt adtunk, 
s újra megindult a munka. Azóta 
az ország, de a malom életében 
is történtek változások, amelyek 
közül egy sikeres privatizáció az, 
amely feltétlenül kiemelendő. Az 
öt évvel ezelőtti riporthoz hason
lóan beszélgetőtársam ezúttal is 
Kocsis László üzemvezető, s az 
új korszak képviselőjeként Hor
váth János, a Polinwest Kft. 
ügyvezető igazgatója. 

- Milyennek látja az elmúlt öt 
évet az üzemvezető? 

- Kocsis László (a továbbiak
ban K. L.): Az elmúlt öt év hamar 
eltelt. Ez egy sűrű időszak volt, 
az események gyorsan követték 
egymást. De hogy elölről kezd
jem, 1990 májusában újraindítot
tuk a malomüzemet, s akkor is 
elmondtam, hogy nagy reménye
ket fűztünk hozzá, mert komoly 
vevőkörein túl, komoly hagyo
mányai is voltak. A felújítás, a 
90 millió forint kimondottan jó 
befektetésnek bizonyult, hisz az 
alapanyag a környéken megter
mett, s a malom olyan kiterjedt 
üzleti körrel rendelkezett, hogy 
nem okozott akadályt az értéke
sítés sem. A beruházás úgy in
dult, hogy az értékesítéssel nem 
csak Vas megyét céloztuk meg, 
hanem Veszprém megye egy ré
szét is, főleg Ajka, Pápa környé
két. Ez a piaci terjeszkedés si
kerrel járt, mert komoly tételeket 
tudtunk azokon a területeken ér
tékesíteni. 

1993 Őszén a malomüzemre 
kiírták a privatizációs pályázatot, 

amely az első fordulóban ered
ménytelennek bizonyult, a máso
dik forduló azonban már sikeres 
volt, s a Polinwest Kft.-nek 1994 
februárjában át is adtuk a mal
mot. Az üzem egyébként 121 
millió forintért kelt el, ami na
gyon jónak mondható, hiszen rö
vid három év alatt 31 millióval 
lett több az értéke. Nagyon ked
vező magánosítás volt ez, hisz az 
üzem összes dolgozóját ugyan
abban a formában átvették, s 
mindenki megelégedésére azóta 
is nagyon jól üzemelünk, sőt: a 
korábbi két műszak helyett most 
már három van, s tényleg nem
hogy leépítés nem történt, hanem 
inkább nőtt a műszakok száma, 
mint azt említettem. 

- Maradva a privatizációnál, 
Horváth János ügyvezető igazga
tó szerint mennyiben hozott vál
tozást a termelés struktúrájában, 
minőségében a magánosítás? S 
ha nem titkos, akkor arra is kí
váncsi lennék, mennyire nyeresé
ges a celldömölki üzem? 

- Horváth János (a további
akban: H. J.): Először úgy hi
szem, illene bemutatkoznunk. A 
Polinwest Kft. három termé
szetes magánszemély és egy be
téti társaság tulajdonát képezi. 
Egyébként úgy kerültünk Celldö
mölkre, hogy a privatizáció meg
hirdetésekor azt gondoltuk, ezt a 
malmot még a Kocsis úr által 
említett 121 millió forintért is 
szabad megvenni, mert láttuk 
benne a perspektívát, hogy ezen 
a környéken a jó malommal, jó 
áruval felszínen lehet maradni, 
nyereségesen lehet gazdálkodni. 
A három magánszemély mellett 

a negyedik társunk a Sikér Betéti 
Társaság, amely már négy-öt éve 
az ország egész területén lisztfor
galmazással foglalkozik. Ez azért 
is jó nekünk, mert ha itt a kör
nyéken a három, illetve lassan 
már a négy műszak termékét nem 
tudnánk biztonságosan értékesí
teni, akkor abban is partner tud 
lenni, hogy kiviszi termékeinket 
a megyéből, a Dunántúlról, ese
tenként még az Alföld egyes ré
szein is megtalálható a celldö
mölki malom lisztje. 

Kocsis úr említette, hogy meg
történt a privatizáció, s mi 1994 
februárjában birtokba vettük a 
malmot, s azóta egyfolytában 
üzemelünk. Kicsit hátráltató té
nyező volt az átvétel előtt, hogy 
mintegy másfél-két hónapra le
állították a malmot, emiatt a pi
acai megszűntek létezni. A régi 
kapcsolatokat felhasználva 
azonban sikerült ezeket vissza
szerezni, sőt: jobb pozícióba ju
tottunk, mint azt megelőzően. 
A malom újraindítása nem oko
zott egyébként problémát, mert 
az itt meglévő, jól képzett és 
jól szervezett szakember
gárdával szinte zökkenőmente
sen tudtunk indulni. 

Rátérve az eredményekre el 
kell mondjam, hogy erről még 
nem nagyon tudok beszámolni, 
mert az 1994. év a privatizáció 
adta költségekkel és az egyszeri 
ráfordításokkal, melyek az új
raindítás után óhatatlanul fel
merültek azt eredményezték, 
hogy egy kevéssel ugyan, de 
már nyereséggel zártuk az évet, 
s nagy várakozással tekintünk 
az idei évre. Úgy néz ki, hogy 
már az első fél év viszonylatá
ban látszik: ez a befektetés jó
nak bizonyult. 

- Arra már választ kaptam 
kérdezés nélkül is, hogy piaci és 
értékesítési gondjaik nincsenek, 
bár számomra érdekes, hogy a 
celldömölki üzleteket járva már 
mindenféle lisztet lát az ember, 
például komáromit 28 forint öt
ven fillérért kilóját. Ez utóbbi 
versenyképesebb itt helyben, 
mint a celldömölki? 

— H. J . : Az ára miatt verseny
képesebbnek tűnik, bár a meg
emelkedett energia- és csomago
lási árak szinte lehetetlenné te
szik azt, hogy harminc forint alatt 
csomagolt lisztet lehessen előál

lítani. Legyen a komáromiak tit
ka, hogy ők ezt hogyan csinálják. 
Azonkívül az itteni szakmai gár
da nagyon kényes arra, hogy a 
malom területét ne hagyja 
rossz minőségű liszt. Egyébk 
pedig a háziasszonyok megítélé
sében bízom, döntsék el, melyi 
lisztet használják. 

- Kocsis úr! Vannak-e ala 
anyag-beszerzési nehézségeik, 
hiszen köztudott: az elmúlt öt év 
rendesen keresztbe tett a magyar 
mezőgazdaságnak, bár az igaz
sághoz tartozik, hogy a mi tájé
kunkra szerencsére mégsem iga
zán ez jellemző. 

- A beszerzés területén a 
mennyiség nem, a minőség vi
szont gondot okoz. Itt a nagy ter
melőket nem rengették meg a 
mezőgazdaságban bekövetkezett 
változások, hiszen a környékbe'" 
8-10 termelőszövetkezet egyb 
maradt, s ugyanúgy nagyüze 
módszerekkel gazdálkodik, mi 
eddig. Mint már említettem, e 
a térség nem egy kimondottan 
búzatermő vidék, s ebből adódó
an gyengébbek a búzának a mi
nőségi paraméterei, értem alatta 
a sikértartalmat, a sütőipari érté
ket, mint esetleg az Alföldön, 
mondjuk Békés megyében, ahol 
kimondottan búzatermelő vidé
kek vannak. Nagyon érdekes lett 
ez a téma ebben az időben, mert 
ma a piacon csak kimondottan jó 
minőségű liszttel lehet megma
radni, azzal lehet megfelelő árat 
elérni. Ennek megfelelően mi 
tényleg jó minőséget adunk, de 
meg is próbáljuk kérni az árát. 
Éppen ezért itt a környéken sze
retnénk a jó minőségű búzák 
megvásárolni, de ez egész é 
nem elég, hisz 1500-1600 va
gonnyi mennyiséget használunk 
fel, s ezért hozunk távolabbi vi
dékekről jobb minőségű javító 
búzát. 

- Hányféle terméket állítanak 
elő jelenleg, s tervezik-e a válasz-
tékbövítést? 

- H . J . : Jelenleg többféle lisz
tet állítunk elő, elsősorban és 
nagy mennyiségben a sütőipar 
igényeit kívánjuk kielégíteni. 
Azonfelül a kereskedelemben a 
csomagolt liszttel vagyunk jelen, 
amit a háztartásokban használ
nak. Komoly előrelépés történt 
épp a privatizáció után a tészta
ipar felé, mivel úgy néz ki, hogy 
Magyarországon divatba jött a 
tésztakészítés. Kisebb, nagyobb 
üzemeket látunk el, s ezen a te-
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rületen még van lehetőség az 
előrelépésre. Ezek voltak a hu-
jnán termékek, s emellett a korpa 
¿5 takarmányliszt értékesítése 
történik a keverőüzemek, kis- és 
nagyüzemi állattartók felé. 

- Hallhatnánk a még nagyobb 
volumenű távlati tervekről? 

- H. J.: A terep adottságai 
olyan sok mindent nem tesznek 

lehetővé. Van egy malom, az bú
zát őröl, aminek meghatározott 
termékei vannak. Ebből már más 
csodát csinálni nem lehet. Ha az 
Őrlőkapacitásunk már százszáza
lékos, úgy gondolom, hogy a 
kereskedelmi tevékenységün
ket kellene fellendíteni. Hiszen 
ha a környék termelőitől meg
vesszük a jó minőségű búzát, 
akkor vegyük meg a gyengébb 
minőségűt is, s ha találnánk 
olyan külországi partnert, aki 
hajlandó lenne velünk szóbaáll-
ni, akkor ez rajtunk keresztül 
értékesítésre kerülhetne. 

- Túl az új kenyér ünnepén, 
megkérdezem: milyen az idei bú
zából őrölt liszt, milyen lesz egy 
évig a mindennapi kenyerünk? 

- K. L.: Az új gabona őrlését 
már közvetlenül az első átvétel 
után, július 15-től megkezdtük. 
Az első időszakban termé
szetesen csak felesen az ógabo-
nával, de augusztustól már telje
sen az új gabona őrlésére álltunk 
át. Tapasztalataink is vannak 
már az új liszt felhasználásáról, 

s azt lehet mondani, hogy leg
alább olyan jó, ha nem jobb, 
mint a tavalyi, s a partnereink 
- a sütőipar és a tésztaipar -
eddig nagyon elégedettek. Én 
bízom benne, hogy ez a jövő
ben is így lesz. 

- Horváth úr! Zárszóként mit 
tenne hozzá az imént elhangzot
takhoz? 

- Mindössze annyit, hogy na

gyon fontosak a helyi kapcsolata
ink, a helyi partnereink, s ki sze
retném ezek közül emelni Ostf-
fyasszonyfa, Egyházashetye, Ne-
messzalók, Kemenesszentmárton, 
Nagysimonyi és Kenyéri termelő
szövetkezeteit Reméljük, hogy az 
eddigi jó kapcsolatunk továbbra is 
megmarad velük. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
Kép és szöveg: Rozinán 

Szegény Balaton 
Tíz éve a Balatonon töltöm a nyári szün

időt. Imádom az itteni élet gondtalanságát, 
lezserségét. Számomra a balatoni hangu
lathoz ugyanúgy hozzátartozik a német szó 
is, mint a napsütés és a hüs habok. 

Német szóból ezen a nyáron azonban ke
veset hallottam. Legalábbis sokkal keveseb
bet, mint a tíz évben bármikor. Balatonmá
riafürdőn a két Németország egyesülése 
után sem csökkent a német vendégek száma, 
idén nyáron viszont alig voltak. Sajnálom, 
mert ez az országnak sem mindegy. 

Kiemelkedő szőlőnemesítő tudós szemé
lyét köszöntjük abból az alkalomból, hogy 
Keszthely díszpolgárává választották. Dr. 
Bakonyi Károly, aki gyermekkorától elkö
telezte magát a szőlészetnek és annak orszá
gos hírű kutatója lelt, az Agrártudományi 
Egyetem Keszthelyi Osztályán dolgozott sok 
éven át. Eredményei között kiemelten említi 
az általa kinemesített Cserszegi fűszeres sző
lőfajtát, amely 3 ezer hektár területen terem 
az országban. De számos más kimagasló 
eredményt is produkált. 

Tisztelettel köszöntjük őt úgy is, mint a 
Sághegy nagy barátját, aki mindig kézséggel 
állt rendelkezésünkre, Figyelmet szentelt he
gyünknek. Előadásokat, gyakorlati bemuta-

Jó bornak is kell a cégér — szól a mondás. 
A Balaton Közép-Európa legnagyobb édes
vízi tava. 23-25 X^-os vizével önmagában 
is vonzó. Bizonyára vannak jó reklámai 
is. Amit azonban az idei nyáron a tv-ben 
láthattunk és a sajtóban olvashattunk, az 
kimondottan antireklám volt. Gondolok az 
árvaszúnyog-invázióval kapcsolatos ri
asztó és az angolnapusztulásról szóló 
gusztustalan képsorokra, illetve „bölcs" 
írásokra. 

Nos, az árvaszúnyog-invázió 3-4 napig 
tartott, az angolnapusztulás pedig a keleti 
medencére korlátozódott. A két hónap alatt 
mindössze két angolnatetemet láttam. 

Nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy 

tókat tartott nálunk. Emlékezetes összefogla
ló értekezését 1975. május 14-én tartotta meg 
a Sághegyen, és adta kezünkbe annak szö
vegét. 

Mindig szívesen fogadott bennünket mun
kahelyén és Vindomyaszőlősön, ahol részben 
kutatásait is végzi. A Cserszegi fűszeresből 
termő tőkék vannak a Sághegyen is. Ezt a 
kellemes bort adó szőlőből nyert bort, nap
jainkban hat helyen palackozzák az ország
ban. Nálunk elsősorban minőségjavítóként 
használják. 

Kívánunk régi barátsággal további ered
ményeket a munkájához, gratulálva megtisz
telő kitüntetéséhez. 

DJ. 

felénk a Balaton még nem volt ilyen tiszta 
az utóbbi tíz évben. Egyáltalán nem szeren
csés dolog a problémák felnagyítása, mert 
ez elriasztja a vendégeket, akiknek elmara
dását elsősorban ebben látom. 

Az itteni vendéglátósok és boltosok -
minden híresztelés ellenére - sokat tettek 
az utóbbi időben azért, hogy üzleteik mi
nél vonzóbbak legyenek, igyekeztek köze
líteni a nyugati színvonalhoz. Ha elma
radnak a külföldi vendégek, félő, hogy rö
vid időn belül visszaáll az igénytelen ál
lapot. Nem tudom, ez kinek volna jó. Azt 
sem tudom, bölcs dolog-e rugdosni az 
aranytojást tojó tyúkot. 

V. L. 

Dr. Bakonyi Károly köszöntése 
díszpolgárrá avatása alkalmából 
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Külsővat „aczélos" lendülete 

Sziget a szárazföldön 
Vas és Veszprém me

gyék határán, a zajos út
vonaltól némileg félreeső, 
csöndes helyen húzódik 
meg Külsővat. Ha valahol, 
akkor itt a megyéket elvá
lasztó határ valóban légl
essé vált - divatos kifeje
zéssel élve - spiritualizáló-
dott - , hiszen a 900 lelket 
számláló település kettős 
identitással rendelkezik: 
egyaránt kötődik közigaz
gatási központjához Pápá
hoz, és a közelebb fekvő 
Celldömölkhöz. A község 
sok szempontból „sziget a 
szárazföldön" - fogalmaz
za meg aforizmatikus tö
mörséggel A czél Péter, a fa
lu polgármestere. 

Változatlan utcanevek 
A Cellkomp Kft.-ben dolgozó 

47 éves vállalkozó három évti
zedes budapesti lét után válasz
tott magának külsővati kötődésű 
feleséget - és egyúttal örök hű
séget esküdött a településnek is. 
Az első szabad választásokon, 
1990-ben a második legtöbb sza
vazattal lett a képviselő-testület 
tagja, majd a közellátási bizott
ság elnöke. E pozíciójában és ta
valytól polgármesterként valójá
ban a jó értelemben vett távollá
tás, a történeti szemlélet jellemzi 

tevékenységét. „A vati emberek 
olyanok, mint egy zenekar, tele 
sok jó zenésszel, s most az én 
dolgom, hogy összefogjam és 
megszólaltassam az együttest" -
vallja. A kötelezően előírt jog
szabályokon túl három fontos 
rendelet fűződik Aczél Péter ne
véhez: minden megszületett 
gyermek után anyagi támogatást 
adnak, a díszpolgári cím beveze
tésével a fiatalok elé a községből 
példaképet kívánunk állítani, va
lamint a községi jelképek alko
tása, mellyel a történelmi múlt
hoz való kötődést kívánjuk elő
segíteni. 

A falu története a középkorig 
nyúlik vissza, hiszen a legkoráb
bi oklevél a községnek nevet adó 
Wathi családról 1438-ból szár
mazik. A település főterén áll 
Zrínyi Miklós szobra, aki 1663-
ban itt lett a Marcalon átkelt ma
gyar seregek fővezére. Külsővat 
és a Vas megyei Mersevát iker¬
községek, amit a most utóbbihoz 
tartozó „Belsővat" megkülön
böztető elnevezés is tükröz. His
tóriai különlegességnek számít, 
hogy a rendszerváltás után egyet
len utca nevét sem kellett meg
változtatni. 

Jelképtár: címer és 
faliújság 

A hagyományőrzés jegyében a 
XVIJJ. század végéről származ

tatható és közel egy évszázadon 
keresztül kimutathatóan haszná
latos külsővati címer újraalkal
mazása mellett döntöttek. A ne
mesen egyszerű címerképben a 
földműves életmód attribútumait 
találjuk: búzakalász, ekevas, 
ekecsoroszlya, amelyeket a köz
ségnév kezdőbetűit tartalmazó 
„monogram" egyénít. A kitűzött 
célok teljesítését több helyi ala
pítvány támogatása tette lehető
vé. Közülük az elsőt, Külsővat 
Községért Alapítvány elnevezés
sel Aczél Péter és felesége hozta 
létre 1990 januárjában. Ehhez 
később jelentős mértékben -

Varga József a díszpolgári oklevéllel 

1 millió forinttal - járult hozzá 
Horváth Balázs, a családi kap
csolatai révén a településhez kö
tődő akkori belügyminiszter. 
Számos feladat megoldását segí
tette elő ez a forrás: háborús ál
dozatok emlékművének felállítá
sa, kultúrház felújítása, orvosi 

A polgármester, Aczél Péter 

műszerek beszerzése, sportruhá
zat vásárlása a futballcsapatnak 
stb. Az alapítvány kiadásában 
először 1993 augusztusában ve
hették kézbe a falu polgárai a Va
ti Hírek című önkormányzati lap 
első számát. Azóta évente három 
alkalommal 4-8 oldal terjede
lemben nyújt tájékoztatást és 
tükröt a helybeliek elé. Szeret
nék, ha 1995 végére megjelen
hetne a Tanulmányok Külsővat 
múltjából című jeles - zömében 
helyi származású - szerzőket fel
vonultató gyűjtemény. 

Alapítvány 
alapítványt szült 

A Külsővat Községért Alapít
vány fedezte a díszpolgári cím
mel járó költségeket is. Először 
1993-ban Szabadhegyi Szabolcs 
plébános urat és Horváth Lászlót, 
az Idősek Otthonának volt igaz
gatóját jutalmazták e kitüntetés
sel. Tavaly Varga József neves 
bécsi magyar jogász kapta az el
ismerést. 

A kitüntetett 1923-ban szüle
tett Külsővaton. Jogi diplomát 
szerzett, majd részt vett a demok
ratikus ifjúsági szervezetek, ké
sőbb a Független Kisgazdapárt és 
a Magyar Függetlenségi Párt te
vékenységében. Öt évet töltött 
internálótáborokban (Kistarcsa, 
Recsk) koholt vádak alapján, 
jogerős bírói ítélet nélkül. 1956 
decembere óta él Bécsben. 1966 
és 1970 között a bécsi Európa-
ház igazgatója, ezután 1984-ig az 
osztrák főváros tudomány
támogatási főreferense lett. 
1972-ben Franz Jonas osztrák ál
lamelnök professzori címmel 
tüntette ki . 1994-ben hozta létre 
200 ezer forintos alaptőkével a 
„Varga-Család Alapítványt", 
amelynek célja: a vagyon éven
kénti kamatával a tehetséges kül
sővati gyerekek jutalmazása és 
továbbtanulásra buzdítása. 
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Őszi Napfény 
Külsövaton 

Az Idősek Otthonában lakók 
életviteléhez próbál segítséget 
nyújtani az őszi Napfény elne
vezéssel létrejött alapítvány, 
különös tekintettel a mozgássé
rültekre. A megyei intézmény 
Szálai József igazgatása alatt 
közel 100 embert foglalkoztat 
és 200 gondozottat látnak el fa
lai között. Sokan dolgoznak a 
faluból a MÁV-nál és a ne-
messzalóki termelőszövetke
zetben. Az utóbbi időben jelen

tősen megnőtt a celldömölki 
Cellkomp Kft.-ncl alkalmazottak 
aránya, amit elősegít, hogy a cég 
ingyen szállítja őket a német ér
dekeltségű, dinamikusan fejlődő 
munkahelyre. 

A művelődés területén új szín
foltot hozott a község eletébe a 
Fekete Andrea vezetésével ala
kult Külsővati Dalárda, amely 
már Erdélyben, Ausztriában és 
Olaszországban is bemutathatta 
tudását. 

A lakosság a többségben levő 
katolikusokból, valamint evan
gélikusokból tevődik össze. A 
Bali Tibor vezette plébánia hét 
környező község központja. Je

lentős szerepe volt a falu életé
ben a háború előtt itt működő 
és pár éve újjáalakult premont
rei női szerzetesrendnek: tanító 
és gyógyító feladatokat láttak 
el, óvodát létesítettek, s nekik 
köszönhető a cigányok beillesz
kedése a magyarok közösségé
be. Jelenleg a hittanon kívül né
met nyelvet és zongorát oktat
nak. 

Külsővattól búcsúzóban óha
tatlanul felidéződött bennem 
Aczél Péter karmesteri hasonla
tának folytatása: .Jelenleg még 
a kottatartót kopogtatom a pál
cámmal, hogy odafigyeljenek". 
Ha az eddigiek jelentették a fő

próbát, akkor milyen lesz az 
előadás?! 

Németh Tibor 

Vas-, gyémánt- és aranydiplomások ^ 

Bearanyozott életutak 

Élethivatásuk pedagógus, azonban a nép 
mélységesen szép érzésvilág-nyelvén tanítók 
azok a személyek, akikről az idei tanév kez
detén tisztelettel emlékezünk meg. Részükre 
másként szól már az órára hívó csengő, őket 
ünnepi pillanatra invitálták egy megtett út 
nagy állomásán, amikor visszatekinthettek a 
felnövekvő nemzedékek érdekében végzett 
munkájukra. Köszöntjük őket lapunk hasáb
jain, a vas, gyémánt, és arany oklevéllel ki
tüntetetteket. 

Hérincs Istvánt, Celldömölk-Alsóság 
vasdiplomását, Németh Antalt, Kemeneská-
polna gyémántdiplomását, Németh Jánosnét 
(Erőss Erzsébet), Celldömölk gyémántdiplo
mását, Kassai Istvánnét (Tungli Szilvia), 
Celldömölk aranydiplomását, Uhlár Sarol
tát, Celldömölk aranydiplomását, Huszár 
Saroltát, Celldömölk arany diplomását, Szal-
lár Zoltánnét (Pap Ida), Celldömölk arany-
diplomását, Böröcz Ferencnét (Jánosa Ju

dit), Celldömölk aranydiplomását, dr. Sa-
ródy Józsefnél (Kelemen Gyöngyi), Celldö
mölk aranydiplomását és Gyiirüsy Dezsőt, 
Celldömölk aranydiplomását. 

Valamennyiük tevékenysége kézenfekvő, 
ott van a valamikori iskolájuk életterében, 
diákjaik emlékében és saját magukban hor
dozva küzdelmes évtizedeik nyomán. Külön-
külön bármelyiküket is idézhetné ez a kis kö
szöntő írás, de a megérdemelt kitüntetésük 
átadásakor ezt szóban az illetékesek megtet
ték. Ehhez mindazok csatlakoznak, akik 
diákjaik voltak Kemenesalja vidékéről, a vá
rosból, falvakból, netán majorokból, tanyák
ról is. Nem ünneprontásként említem, de úgy 
alakult, hogy Gyürüsy Dezső tanár úr a vé
letlen folytán majdnem kimaradt az elisme
résből. Reá jellemző módon maga sem járt 
utána, hogy eljött az Ötven év utáni pillanat, 
így: ha most mindannyiukat megtisztelve rö
viden Róla szólunk, ne tűnjék kivételezésnek. 

Néhányan összejöttek a város polgármes
teri hivatalában, ahol Makkos István pol
gármester nyújtotta át meleghangú szavak kí
séretében Gyürüsy tanár úrnak az aranydip
lomát. A jelenlévők meghatottsága lengte be 
a kis szobát, munkásságát - a szakmájának 
megfelelően a testnevelésben elért eredmé
nyeit - méltatták, amely nem csak az isko
lájában, hanem Kemenesalja térségeire kihat
va mutat fel nagy értéket. Diákjai sikerei ál
talában az élmezőnyben ragyogtak fel. Meg
alapozója volt Celldömölk kézilabdasportjá
nak, és az úszótanfolyamok emlékei színesí
tik az évtizedeket. Alig akad falu e tájon, 
ahol ne lenne olyan valamikori iskolás gyer
mek, akit Dezső bácsi az úszás elsajátításának 
örömében ne „mártóztatott" volna meg. Ez
rekre rúg a számuk, ők köszöntenek naponta 
reá, ha alakja feltűnik a város utcáján. Gyü
rüsy Dezső tanár úr kiszámította, hogy a 
negyvenéves pályafutása alatt hányszor szó

lalt meg az órára nívó csengő, ő formálta 
iskolájának bronzba Ady arcát, és fába fa
ragta Berzsenyit. 

Makkos István így fogalmazott: Dezső bá
csi egyben a Sághegy nevezetessége is! És 
már látjuk is tarisznyás alakját a kanyargós 
hegyi utakon, ahol „fecske módján" felépített 
tanyája a Tündérvölgy fenséges magasában 
zászlóként integet barátnak, idegennek. 

Amikor a diplomát kezébe vette, tétova te
kintettel, a múlt fáradalmait feledve így em
lékezett: Tanárom Pápán - szerencsére még 
él - , ha megyek, átölel, tanítványaim reám 
tekintenek, köszöntenek. Hivatásom szerint 
három ifjú is választotta a testnevelés külde
tését - Horváth Zoltán Szombathelyen, Kul-
man Miklós Pécsen, Szemenyei Károly Cell
dömölkön. És én mit követtem? Talán Ti tud
játok, köszönöm a megemlékezést. Szóltak 
még az ünnepségen csendes szavakkal: Tima 
László alpolgármester, valamint volt iskolája 
igazgatója, Bakó István. 

Köszöntse a nagy utat bejárt vas-, gyé
mánt-, aranydiplomás tanárokat régi barátunk, 
Szakály Dezső valamikori alsósági igazgató 
Tanító vagyok című versének részlete: 

Tervem csak egy van. Állandó s Örök: 
- ha a nap süt rám, ha a menny dörög -
Vetni a magot, a gazt irtani, 
az ifjú Embert úgy tanítani 
ege ha borul, vagy, ha kiderül: 
szeresse hónát „rendületlenül"! 

Ez az én tervem, vágyam, álmom is, 
Esküt tettem rá, és azt tarlom is. 
Egy nemzedéknek fogom a kezét, 
figyelem féltön az ütőerét. 
Egy nemzedéknek, mely mint szökőár 
magasba tör és emberségre vár. 

Ha szíve dobban, azt is érzem én, 
Ha könnye perdül, az is az enyém. 
Örömét, búját osztva viselem... 
így, csak így teljes az én életem. 
Érettük élek, érettük halok, 
mert magyar vagyok, tanító vagyok. 

Dala József 
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A magasröptű képzelet 
szárnyán szállva, 
eljutottam egy csodaszép 
világba. 
Hol a felkelő nap bíborfénnyel perzsel, 
s titokzatos árnyak 
életre kelnek. 

A lenyugvó nap bíborfényc aranyruhába 
öltöztette kis kertünk fáit és virágait. A kar
csú kastély árnyéka végtelennek tűnőén nyúj
tózott végig a tájon. Kellemes, nyáresti szellő 
kavarta fel a közeli patak vizét, s ringatta el 
a rózasziromban alvó méhecskét. A látóhatár 
alá bukó napkorong fénye még átjárta a kas
tély termeit és szobáit, majd átadta helyét a 
csillagfényes éjszakának. Az álom kis manói 
bódító porukat hintették a vidékre szerteszét. 
A kastély termeibe már a hold sápadt fénye 
szűrődött be. A könyvtárszobába siettem, 
hogy a délután ott felejtett könyveimet szo
bámba vigyem. Amint beléptem, lábam alatt 
megreccsent az ódon padlózat. Az ablak nyit
va állott. Kint az égen viharfelhők gyülekez
tek, s egy pillanatra elfedték a hold fényét. 
Hűvös, baljóslatú szél száguldott végig a kör
nyező tisztásokon. 

A könyvespolc felé indultam, ám ekkor 
egy smaragdzöld drágakőn akadt meg a sze
mem, amely két könyv közötti résből kandi
kált elő. A drágakő fénye fellobbant, s kí
sérteties, zöld árnyát hintette el a teremben. 
Varázslatos volt minden. A nagybajszú hold
apó betekintett az ablakon, s kerek arca el
sápadt az irigységtől e gyönyörű fény-árny 
játék láttán. A kő fénye a szemközti falfelü
letre vetődött, s tisztán olvasható verssorok 
jelentek meg ott: 

Eljött a sötét éj, 
mikoron a sápadt hold sem ég, 
de te valóra válthatod a nagy 
mesét, 
mit hűvös éjszakákon suttog a szél. 

Nagyon megijedtem, s szívemet félelem 
ejtette rabul. S bár minden porcikám tiltako
zott az ellen, hogy megfejtsem a drágakő tit
kát, kíváncsi természetem mégsem hagyott 
nyugton nekem. Megfordultam, s elindultam 
a kő irányába, melynek tündökletes fényét 
fokozatosan a sötétség árnyai vették birto
kukba. 

Egyre közelebb és közelebb értem, s végül 
remegő kezemmel megérintettem a követ. 
Ám ekkor, mintha minden csak varázsszóra 
történt volna, leomlott a könyvtárszoba fala. 
Kezemben a drágakőnek még egyszer utol
jára dicsőségesen fellobbant smaragdzöld fé
nye, majd, mint aki küldetését teljesítette, 
többé már nem világított. A porrá omlott fal 
helyét tátongó üresség birtokolta. Mint egy 
ásító óriás tátott szája, olyan volt ez a bar
langfolyosó. 

Belepni ugyan még féltem, de valamikép
pen mégis vonzott ez a sötétség, hisz meg 
voltam győződve arról, hogy ez az út vezet 

a titokzatos eseménysorozat felderítéséhez, 
így hát elindultam. Szemem csak lassan-las
san szokott hozzá a sötétséghez. Utam során 
tisztán hallottam lépteim halk zaját. Ijesztő, 
fájdalmas sóhajok törték meg a csendet, s ez 
olyan volt, mintha csak a falak búslakodná
nak. 

Vinter Krisztina 

Az elvarázsolt 
kert 
(részlet) 

Egyszer csak derengő fényre lettem f i 
gyelmes. S ahogy követtem ezt a fényt, el
jutottam a barlangfolyosó kijáratához. Va
kítóan sütött szemembe a tüzes napkorong. 
Kiléptem a sötétségből a fény birodalmába, 
s lábam nem érintette többé a folyosó nyir
kos kövét, hanem puha, zöld mohaútra tér
tem rá. 

A fák terebélyes lombkoronái, melyek kel
lemesen szűrték meg a nap erejét, védelme-
zőleg öleltek körül. A selymes fű közt kedves 
kis virágok bontogatták szirmaikat. Különö
sen egy páratlan szépségű jázmin virágra let
tem figyelmes. Szirmainak hófehér színe 
ezüstösen csillogott a napfényben. A mohaút 
másik oldalán gyönyörű nárciszok hajladoz
tak, mintha csak hódolni szerettek volna a 
csodaszép vörös rózsáknak. A kert egy eldu
gott zugában parányi forrásra leltem, mely
nek vizét pompásan fodrozta egy pajkos 
szellő. 

Ahogy odaértem, térdreereszkedtem, s két 
kezemmel kis edényt formálva hűs forrásvi
zet merítettem. Már majdnem ittam az üdítő 
cseppekből, ám ekkor hihetetlen dolog tör
tént. Fájdalmas jajkiáltás törte meg a termé
szet csendjét. Ujjaimról és kezemről lepereg
tek a vízcseppek. Felegyenesedtem és hátra
fordultam, s csodák csodája nem láttam sen
kit. S lám, a kert arculata egészen megvál
tozott. A virágzó fák helyét a tölgyes foglalta 
el, s a kis jázmin virág már nem a napon 
sütkérezett, hanem egy fenyőfa árnyékában 
húzódott meg. 

Akadozó hangon megkérdeztem: 
- Ki kiáltott? Válaszoljon! 
Kérdésemre mély csend válaszolt. Ám pár 

másodperccel később susogásra lettem f i 
gyelmes, mely egy hatalmas juharfa koronája 
felől hallatszott. 

- Miért kellett kiáltanod, s koronánkra bajt 
zúdítanod? - kérdezte egy öblös hang, amire 
valaki vagy inkább valami remegő hangon 
válaszolt: 

- Jaj, nem akartam én rosszat! S képzeld 
csak el, mi lett volna, ha iszik a vízből! 

- Akkor már reményünk sem lehetne a sza
badulásra, s az átok sem szűnhetne meg. 

- Áh, hagyd már, ez az idegen sem tudott 
volna segíteni... 

- Ki van itt? És miféle átokról van itt szó? 
- kérdeztem hangosan. 

- Csak mi vagyunk - válaszolta az előbbi 
öblös hang - , légy üdvözölve a Tündér-gyü
mölcsösben. 

Körültekintettem, de senkit sem láttam. A 
juharfára pillantottam, s szemem-szám tátva 
maradt a csodálkozástól. A fának szeme és 
szája volt, kedvesen mosolygott és hunyo
rogva tekintett rám az erős nap miatt. Futni 
kezdtem, de egy indába beleakadt a lábam, 
s elestem. 

- Ne menj el kérlek! - fuvolázta egy kis 
madár. Ereimben meghűlt a vér. Sírva kö
nyörögtem, hogy engedjenek el, de mindhi
ába. Az öreg fa csupán arra kért, hogy se
gítsek nekik. Nevettem, s keserűen kérdez
tem: 

- Ugyan, mi szüksége lehet egy ily' szép 
kertnek az én segítségemre, ha csak nem fa
ültetésről van szó, amihez én tulajdonképpen 
nem is értek. 

- Óh, nem efféle segítségről van itt szó. 
Elmondom, hogy mire szeretnénk meg
kérni: 

Messzi időkbe nyúlik 
vissza mesém, 
mikor még pusztaság volt e 
vidék, melyen végigsüvített a 
szél. 
Élt egy leány s egy legény, 
kiknek szerelmét ezer átok 
sem törte szerteszét. 
S lám a fiú forrásként él, 
s a leány galambként issza 
üdítő vizét. 

De várj csak! Kezdek mindent a kezdet 
kezdetén: Réges régen élt egy gróf ezen a 
vidéken. Lobbanékony természete kiűzött 
szívéből minden szeretetet. Egyetlenegy fiá
nak, drága szemefényének hosszú keresgélés 
után gazdag feleségei talált. Ám a fiú szívébe 
egy egyszerű leány lopta be magát. Amikor 
az apa ezt megtudta oly' haragra gerjedt, 
hogy hívatta Öreg varázslóját, s arra kény
szerítette, hogy olyan varázsigét mutasson 
neki, melyet kimondva megsemmisítheti a 
fiatalok egymás iránti érzéseit. A varázsló 
hosszas fejtegetésbe kezdett, s végül remegve 
elmondta, hogy ilyen varázsige nem létezik. 
Ekkor a gróf kikapta kezéből a tudós könyvet, 
s éppen az átokszóró varázsigéknél nyitotta 
ki . Az indulatai elrekesztették józan gondo
latait, s már kiabálta is a végzetes szavakat. 
Az átok kire-kire a vidéken érdeme szerint 
hullt. 

Az öreg gróf nyirkos barlangfolyosóvá vál
tozott bűne miatt... 

Vinter Krisztina a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium tanulója a Gáyer Gyula Álta
lános Iskola országos irodalmi pályázatán 
a fenti írásával különdíjat nyert. 
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Bertha Bulcsú hatvanéves 
Amikor lapunk hasábjain köszöntjük a 

hatvanéves Bertha Bulcsút, leginkább az 
kerül előtérbe, hogy kötődése hozzánk egy 
kis kemenesaljai falu okán vált lehetővé. 
Korábban sem, és elérkezvén a hatodik év
tizedéhez, ezúttal sem hagyta ki Nemes-
keresztúrt, ahol nyarait töltötte és gyer
mekként menedéket is talált az öregszülők 
falujában. Az utóbbit azért írom le, mivel 
a rádióban elhangzott születésnapi beszél
getés során említette, hogy a háború idején 
Ukkról gyalogosan hogyan vezette őket, a 
két kis gyereket - egy vasutas - Nemeske
resztúrra a havas téli utakon. Számos írásá
ban is megemlékezik Nemeskeresztúrról. 

A személyéről nehéz már ismétlések 
nélkül írni. Tudjuk, hogy mindig elége
detlen önmagával, elégedetlen a nagy vagy 
még nagyobb visszásságokkal is, ugyan
úgy a legkisebb „vacakságok" mellett sem megy el szó nélkül. E 
téren több történetet tudunk vele kapcsolatban. Két dolog talán 
idefér. Még fiatal, de már ismert íróként járta barátaival az országot 
az író-olvasó találkozók idején. Valahol az ország másik végében, 
sokórás vonatozás után a kultúrházba jutva, pillanatok alatt sar
konfordult és a legközelebbi vonattal visszautazott a fővárosba, 

írótársait is meglepve. Amikor később megkérdezték, miért tette, 
így válaszolt: koszosak voltak a kultúrház függönyei, én ilyen he
lyen nem beszélek. A kultúrház függönye legyen tiszta. A reme
terigó éneke című, 1987. július 3-iki írásában úgy fogalmazott, 
leginkább a barátposzáta hangjában csalódott. Ugyanis technika 
lehetőségével szepezdi kertje egyik kedvelt madarának a lelassított 
hangját hallva így nyilatkozott: legkellemetlenebbül kertjeink mes
terdalnokában, a barálposzátában kell csalódnunk, akinek mo-
demkedŐ, látszólag más madárhangokat is átvevő és felhasználó 
hangfutamairól a mikroszkóp alatt kiderül, hogy trilláiban zenei
eden, rendezetlen hangmintázat rejlik, valójában egy kócos hőbör-
gésről, madárhalandzsáról van szó. Ejnye, ejnye kedves Sylvia at-
ricapilla... 

No, mindehhez annyit jegyzek ide, hogy Bertha Bulcsú nem 
kertel a véleményével. így van ez, amikor más „dalnokokrók" ír 
vagy szól, a legkisebb személyiségek, mondjuk a bevásárlók sor
banállóitól egészen a „nagypolitikát" csinálókig. Ez futja tőlem 
most, hogy próbáljam érzékeltetni őt, csupán gondolatokat ébresztve. 

A hatvanéves Bertha Bulcsút kis újságunk hasábjain köszöntve 
mindenekelőtt jó egészséget kívánhatunk neki, amire sokunkkal 
együtt rá van utalva. Az évek adjanak számára még nagyobb le
hetőségeket, hogy továbbra is megörvendeztessen mindnyájunkat 
újabb alkotásaival. Most arra gondolok, hogy amikor felkértük Ber
zsenyi Dániel születésének kétszázadik évfordulóján ünnepi szó
noknak, megtisztelve fogadta azt. Ennek közel huszadik éve van 
már. A nagy költő szülőháza elé állt, elmondta ragaszkodó gon
dolatait, akkor még negyvenévesen. Felvételünkön ez a pillanat 
látható. Dala József 

A táplálék útja a földtől az asztalig (2. rész) 
Az elmúlt 35 év változása na

gyobb volt, mint a megelőző 1-2 
ezer évé. A lassú változáshoz al
kalmazkodni tudott az állati és 
emberi szervezet is. A változást 
a gépesítés - közel kétszeres 
mélységű talajművelés - és a nö
vényi tápanyagok tömeges fel
használása jelentette. A gazda
ságtalanul termő területeket ki
vonták a művelésből, a meglé
vőkön 2-3 szoros terméshoza
mok vannak csökkenő istállótrá
gyázás mellett. A tápanyag-után
pótlás csak néhány elemre kor
látozódott, a többieknél csökke
nő, illetve a molibdénnél foko
zott felvétel mutatkozik. 

Ma már a hegyvidéken is a 
sík-, alföldi medence jellegű vi
dékek termései képezik a táplá
lékok alapját. A kertészeti terme
lés meszes, humuszban gazda
gabb területekre koncentrálódott. 
Az 50-es évektől kezdve valósá
gos népvándorlás indult meg, és 
ehhez csatlakozott a generáció
kat felnevelő területtől idegen, 
más minőségű területek élelmi
szer-termékeinek fogyasztása is. 

Divatos kifejezés mostanában 
a biotermékekről beszélni. A 
vegyszermentes termelés azon
ban nem azonos a magas bioló
giai értékű növények termeszté
sével. Azért, mert vegyszermen
tesen termelnek, még óriási a kü
lönbség a hegyvidéki savanyú er¬
dőtalajon termett növények és a 

lúgos, magas szervesanyag-tar
talmú területek minősége között 
azonos fajta és változat esetében 
is. A vegyszer felhasználása csak 
képzetlen, hozzá nem értők ese
tében veszélyes, és ez értendő a 
műtrágyák felhasználására is. A 
termelési változások korában a 
60-as évektől kezdődő fokozott 
urbanizációs károsodásokról be
szélünk. Mi is következett be eb
ben az időszakban? Az iparosítás 
felgyorsulása és a nagyüzemi 
mezőgazdaság kialakulása kö
vetkeztében erőteljes belső mig
ráció, a falvakban élők városok
ba történő elvándorlása követke
zett be. A nagyüzemesítés kon
centrálta a termelést a kedvezőbb 
adottságú területekre. Ez a ker
tészeti termékek esetében még 
fokozottabban érvényesült A 
munkaerőt a gépesítés és a vegy
szeres gyomirtás váltotta fel. Az 
ipari tápanyagok - a nitrogén, 
foszfor, kálium - nagymértékű 
felhasználása vette kezdetét. A 
többi nélkülözhetetlen tápanyag 
pótlása nem történt meg. A ter
melt növényeknél élettani minő
ségű változás következett be, 
mely folyamatosan terhelte a fel
használó szervezetet. A káros ur
banizációs hatásoknál zaj, lég
szennyezés, lélektani ártalmakról 
stb. beszélünk, de a leglényege
sebb, a közvetlen hatású anyag
ról, az élelmiszerről, legfeljebb 
tisztasági fokon teszünk említést. 

Az élelmiszer-fogyasztás éveken 
át tartó hatásával terheli a szer
vezetet, amely ha nincs össz
hangban a felhasználó igényével, 
akkor károsodott folyamattal re
agál az eltérésre. 

Európa talajtérképét vizsgálva 
megállapítható, hogy a legkedve
zőtlenebb élettani hatásokkal -
az ideg-, szív- és érrendszeri ká
rosodás, magas vérnyomás, de 
nem zárható ki a táplálkozási ere
detű daganatos betegségek sem 
stb. - számolhatunk. Orvosi tá
jékoztatás szerint a magas vér
nyomás túlzott megjelenése Eu
rópában Írország és a volt NDK 
területén, hazánkban pedig az al
földi, medence jellegű területe
ken igen jelentős a többi terület
hez képest. Talajtani és növényi 
tápanyagvizsgálatok alapján 
ezekre a területekre a valóságos, 
és e mellett még a más elemhez 
viszonyított aránytalanság, a vi
szonylagos rézhiány jellemző. 
Közvetlen környezetünkben, a 
Marcal-medencéin, a Cinca, Ko-
dó, és Mosó volt öntésterületein 
kell számolnunk valóságos ere
deti rézhiánnyal a kémhatás és a 
magasabb szervesanyag-tartalom 
megkötése következtében. 

Kérdések: 1. Ha a táptalajhatás 
érvényesül a növénynél és az ál
lamát, mi, emberek mentesü
lünk-e hatása alól? 

2. A táplálkozás eredetű meg
betegedéseknél a gyógyítást kö

vető azonos élelmiszer
fogyasztás nem terheli-e újra a 
szervezetet és váltja-e ki meg
újulva az eredeti károsodást? 

3. Mi gazdaságosabb: gyógyí
tani az egészségromlást vagy 
magas szinten irányított és ellen
őrzött termelést folytatni? 

4. Megoldható-e a társadal
milag legveszélyesebb tevékeny
ség, a mezőgazdasági termelés 
minőségbiztosítása? 

5. Mezőgazdaságban a bioké
miai folyamatok képezik a ter
mesztés alapját. Alkalmas-e az 
egészséget biztosító minőségű 
termeléshez a kisüzem, de sok 
nagyüzem szellemi szintje is a 
nagyadagú tápanyag-felhaszná
lás mellett? 

6. Várható-e az állattenyész
tésben alkalmazott szintű ásvá
nyianyag-kiegészítés tájkörzetre 
összeállítottan az emberi táplál
kozásban? 

Az említett folyamatok irányí
tása a jövő feladata, mely a szak
területek összefogását, a talajta-
nosok, agrokémikusok, növény
termesztők, állattenyésztők, bio
kémikusok élettani szemléletét 
és a genetikusok együttes mun
kálkodását igényli. A táplálék
láncban a táp talaj láncolatok fo
lyamathatása összefüggésének 
ismerete segítheti elő a nem kí
vánt káros hatások elkerülését. 

(Vége) 

Dr. Kotz Tivadar 
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Bölcseletek 
SZEPTEMBER - Szent Mihály hava, 

Mérleg hava, őszelő. A három embervegű 
hónap közül az ember érzelcmvil ágához a 
legközelebb áll: „szeptember szép ember, 
november csúf ember, december rossz em
ber". A hónap névadója főangyal, „Szent 
Mihály úr", a „nagy fejedelem", a „mennyei 
seregek vezére", az „Istenhez hasonló", a 
zsidó nemzet őrangyala volt, később a bi
zánci birodalom patrónusa (a császár test
őre), majd Franciaország védőszentje lett. 
Személye összekapcsolódott az ember élet
útjának végével: a holtak bírája, a végítélet 
angyala, Szent Mihály lován viszik a ha
lottat a sírhoz. Ábrázolásokban a művé
szetben egyik kezében karddal, a másikban 
mérleggel jelenítik meg, a mérleg mindkét 

serpenyőjében egy-egy picurka lélek resz
ket, de az egyik serpenyőt egy kis ördög 
cibálja lefelé. 

Ámde Szent Mihály nem csupán a lelkek 
bírája, de a túlvilágon szószólója is. A népi 
szólás szerint: „Szent Mihály öltöztet, Szent 
György vetkőztet", „Szent Mihálykor keleti 
szél / igen kemény telet ígér". „Aki Szent 
Mihály nap után gatyába öltözik, attól nem 
kell tanácsot kérni". 

Évszázadokon át napjához kötődött a cse
lédek szerződtetése, a pásztorok bérének ki
adása, akik maradtak, vagy más gazdához 
szegődtek. Népi szólások szerint szeptem
ber megnézi, miért is dolgozott az ember 
nyáron. Az időjárásban a valós fordulónap 
szeptember 8-a, a természet pihenőre ké
szülődik, érik a szőlő, leverik a diót, szí
nesednek a fák lombjai, kukoricára fogják 
a hízásra kiszemelt mangalicákat, a hónap 

végén néhol már forr az új bor (borszűrő 
Szent Mihály), a vándormadarak összese
reglenek, készülődnek téli szállásaikra me
legebb tájak felé. 

Szeptember végén megszakad a fű gyö
kere, nem lehet horgászni, halat fogni, mert 
a halak a víz fenekére húzódnak. Régebben 
ebben az időszakban megkezdődött a pá
linkafőzés: még a levegőtől is be lehetett 
csípni. 

A szeptemberi Lőrinc-nap után nem lehet 
a szabadban fürödni, mert Lőrinc belevizel 
folyókba, tavakba, s a dinnyékbe, ebből 
csak az Őszi fajta ízletes, tápláló. Szep
tember - álomra készül a természet, el
tűnnek a határból a legelésző nyájak, a 
pásztorok farkasünnepével kezdődik a 
„kisfarsang", üdítő harmat helyett dér lep
te, rideg a világ. 

Nádasdy Lajos 

Fejlesztenek, exportálnak 

Korszerűsödik a bokodi faüzem 
Este hétre beszéltünk meg ta

lálkozót Vravuska Gyulával, 
mondván, hogy arra talán hazaér. 
Amikor mentem, még nem volt 
otthon. Feleségével, Edit asz-
szonnyal családról, munkáról 
beszélgettünk. Mondta, hogy a 
lánya Szegeden készül a pedagó
gusi pályára, a fia pedig Pécsett 
tanul. Férje és ő szeretik a mun
kát, nem riadnak vissza nehéz 
feladatoktól sem. Ezért is adták 
vállalkozásra a fejüket. Alkalma
zottaik 8 órát dolgoznak, az ő 
munkájuk 12-14 órába is nehe
zen fér bele. Férje a szakmai 
részt irányítja, sokat van úton, ő 
pedig az adminisztrációt végzi, 
és felügyeli a munkát. 

Eddig jutunk a beszélgetésben, 
amikor megérkezik Vravuska 
Gyula. Magáról annyit mond, 
hogy Nógrád megyéből szárma
zik. Iskoláit - közte a faipari 
technikumot - Budapesten vé
gezte. 1970-ben került Celldö
mölkre, majd 20 évig dolgozott 
a Sághegyalja Tsz-ben, mint a 
bokodi faüzem vezetője. Ezt az 
üzemet vásárolta meg 1992-ben 

a privatizáció során. Komoly se
gítséget kapott akkor az OTP-től. 
Mondja, hogy az üzem nagyon 
leromlott állapotban volt, mert a 
tsz az utolsó időben már nem sok 
gondot fordított rá. A tulajdonba 
vétel után egy évig csak maga 
volt, majd négy fiatal szakembert 
vett fel. Közben betársult a fe
lesége is, és jelenleg - velük 
együtt - 12-en vannak. Dolgozói 
számára igyekezett emberi körül

ményeket teremteni (szociális 
helyiség, WC, központi fűtés), és 
mindazokat a juttatásokat meg
kapják, amit egy vállalat nyújt. 

Tevékenységi körükbe tarto
zik: faipari termékek gyártása és 
forgalmazása, erdészeti tevé
kenység, feldolgozás, eladás és 
exportálás. A fakitermelési mun
kában jelentős szerepe van az 
adorjánházi Csirkovics család
nak is. 

A cég egyedi megrendelésekre 
dolgozik, sablonmunkát nem 
vállal. Tetőanyagokat, beépített 
bútorokat, lépcsőt, korlátot, kerí
tésléceket, hajópallót, lambériát, 
egyedi ajtókat, ablakokat, ga
rázskapukat gyárt szolid áron. A 
volt zeneiskola épületében azért 
nyitottak üzletet, hogy a vevők
nek apróbb dolgokért ne kelljen 
Bókodig menni. 

Amikor a további tervekről 
kérdezem Vravuska Gyulát, a 
következőket válaszolja: 

- Manapság nem nagyon lehet 
túlságosan előre tervezni. Az biz
tos, hogy továbbra is ugyanezt 
akarjuk csinálni minél jobb szín
vonalon és minőségben. Ennek 
érdekében úgy döntöttünk, hogy 
az első Öt évben minden pénzt 
visszaforgatunk a vállalkozásba. 
Elsősorban az asztalosipari gép
park modernizálását tartjuk fon
tosnak. 

Megrendeltük és állandóan ta
nulmányozzuk a szakmai lapo
kat. A feleségemmel ott vagyunk 
minden kiállításon és szakmai 
rendezvényen, mert csak így tud
juk követni a fejlődés irányát. 
Igaz, hogy sok pénzbe kerül, de 
ez ma már nélkülözhetetlen a tal
ponmaradáshoz. 

völgyi 

AGRO-ENTA KFT. 
Tsz-ek, kisgazdák figyelem! T3 o 
MTZ 50, 80, IFA, T25, T -Z - 4 -K erőgépalkatrész szaküzlet 

(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 
BÁLAZSINEG, KASZAPENGE, RENDSODROFOGO 

(magyar, osztrák) 
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK 

(több méretben) 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
Telefon: 06-60-376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

Gyógyászati segédeszköz kereskedés. 
Járókeretek, Mankók, Ágytálak. 

Minden betegellátással kapcsolatos eszköz. 
Orvosi vények beváltása is. 

Tel.: 06/60/376-917 

S p o r t p « K l 

Celld. Arad u.19. 
, H-K-SZ: 16.30 - 18.30 
. Szombat: 8.00 -12.00 
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK Drog: rövid élvezet, hosszú kín (2.) 
Kedves Olvasóim! 
Elmúlt számunkban megkezdett kábító

szer-ismertetésünket feltétlenül ki kell egé
szítenünk egy ma különösen divatos szinte
tikus készítménnyel, az amfetaminnal és ro
konanyagaival. Por, tabletta és folyadék for
májában szájon át, illetőleg injekciózva jut
tatják a szervezetbe. Fokozott fizikai (tiltott 
doppingszer!) és pszichikai (erre találták ki) 
képességek, szellemi izgalom, eufória, túlzott 
szexuális aktivitás jellemzi fogyasztását. Az 
amfetamin elsősorban a központi ideg
rendszerre hat, csak annak túlhajszolásával 
másodlagosan okoz fizikai károkat: nyugta
lanság, félelem, üldözési mánia, látási zava
rok. 

Az egyes szerek ismertetése kapcsán ki
derült, hogy a kábítószer-fogyasztás milyen 
egészségromboló veszélyeket hordoz magá
ban. A droggal való tartós kapcsolat azonban 
ritkán marad személyes ügy. A kábítószer az 
önzüllesztŐkön keresztül az egész társadal
mat rombolja. 

Mai árakon számolva egy kábítószer-füg

gőségben szenvedő narkós napi adagja 5000¬
10 000 forintba kerül. Világos, hogy a ma 
50-60 ezerre becsült hazai drogbeteg igen 
kis része tudja ezt a pénzt bűncselekmény 
elkövetése nélkül előteremteni. Márpedig a 
kábítószer nem enged! A vele élőnek kell 
erkölcsi, morális tartásából engedni! A pénz 
előteremtéséhez egyre elvetemültebb csele
kedetektől sem riad vissza. A nagy gond az, 
hogy legtöbbször az illető családja, egykori 
szerettei sem tudnak az eseményeken kívül 
maradni, őket is magával rántja a mélybe. 
Az egzisztenciálisan, szociálisan lerongyoló
dott családok aztán már gyorsan áldozatul es
nek a szervezett bűnözésnek (lásd Escobár, 
a kokainfutár esetét!). 

Külön kell szólnunk a kábítószerhatás alatt 
elkövetett bűncselekményekről, elszenvedett 
balesetekről. A hatás alatt állók elvesztik 
kontaktusukat a valós világgal, egyszerűen 
szólva beszámíthatatlanok. Ugyanez igaz a 
függőségben szenvedőkre, ha megvonják tő
lük a napi adagot. Azaz, a szer hatása alatt 
könnyen befolyásolhatóvá, kitervelt akciók 

végrehajtó áldozatává, a szer hiányában pe
dig könnyen zsarolhatóvá válhatnak. 

Közlekedésben való részvételük ön- és 
közveszélye óriási. A koncentráció lehetet
lenné válása, a reflex- és reakcióidő meg
nyúlása ezernyi tragédia lehetőségét rejti ma
gában. Több úgynevezett disco-balesetben 
derült fény drogfogyasztásra. 

A hallucinációk gyakran agresszívek, 
pusztításra, önpusztításra szólítják fel a ha
tása alatt állót. Nem számít ritka balesetnek 
a magasból való kizuhanás (repülni tudás ha
mis képzete) sem. 

Tisztelt Olvasóim! 
Nem tagadom, hogy az eddig leírtak a hi

degháborús évek találmánya, az elrettentés 
jegyében fogantak. Azok az országok azon
ban, ahol a drog már messze nem számít új 
problémának, finomabb és ami lényegesebb, 
eredményesebb technikákat alkalmaznak né
pességük egészségének megőrzésére. Ez a 
megelőzés. Erről és a hazai kezdeményezé
sekről következő számunkban olvashatnak. 

Dr. Galambos György 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Gácsi Attila és Bödör Ildikó fia: Gergő, Porkoláb József és 
Deé Éva Tünde fia: Máté, Péntek Sándor és Leiner Csilla Anikó leánya: 
Csilla Barbara, Kiss Gyula és Balatoni Judit fia: Boldizsár, Bódizs László 
és Kozári Zsuzsanna leánya: Szilvia, Varga László és Benkő Anita fia: 
Benjámin, Döbrönte László és Kovács Bernadett fia: László. 
Házasság: Benedek Gábor és Gosztonyi Hajnalka, Szakács László és 
Bindics Tünde, Farkas Tibor és Sári Henrietta, Sipos Tibor Tamás és 
Söptei Rita Enikő, Káldi Zoltán és Tuboly Zsuzsanna, Tóth Gyula és 
Vörös Henriett, Horváth László és Farkis Ibolya, PethŐ Ferenc és Varga 
Judit, Pirka Zoltán Sándor és Mórcz Erzsébet, Gáli János és Nagy Mó
nika, Garray Balázs és Kővölgyi Tímea, Balázsi Attila és Péter Anita, 
Fülöp Róbert és Szakáli Terézia, Bakk Lajos és Győrffy Zsuzsanna Krisz
tina, Somorjai Gábor és Vida Henrietta. 
Halálozás: Lada Ferenc, Nagy Sándor, Kiss Ernő. 

VÖNÖCK 
Születés: Jánosa Attila és Kiszler Klára fia: Attila. 
Halálozás: Benkő Dezső, Nagy Sándor. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Barta Csaba és Szabó Andrea fia: Csaba. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Rajki Antal és Kovács Judit leánya: Anita, Németh Zsolt és 
Göltl Szilvia fia: Zsolt. 

KEMENESMIHÁLYFA 
Születés: Lang Sándor és Lukács Anikó leánya: Leticia Anikó. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Binder Csaba és Németh Mónika fia: Bálint, Nyári József és 
Lendvai Rózsa fia: Richárd, Piros Zsolt és Németh Ildikó fia: Zsolt, 
Varga Árpád és Varga Györgyi leánya: Anett. 
Halálozás: Szilvágyi Sándomé Horváth Margit. 

MERSEVÁT 
Születés: Molnár Zoltán és Benkő Krisztina leánya: Alexandra Krisztina. 

KÖCSK 
Születés: Zsoldos Péter és Csókás Erika leánya: Donna. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Jordanits Imre Gyula és Gál Piroska leánya: Zsaklin Piroska. 

KARAKÓ 
Halálozás: Horváth Sándomé Rózsa Rozália. 

KENYÉRI 
Halálozás: Varga Árpádné Tóth Margit. 

Sárvári kitekintő 

Vállalkozói hírek 
a „szomszédból" 

A hagyományos Simon-Júdás-
napi vásárhoz kapcsolódva első 
alkalommal kerül megrendezésre 
Sárváron RÁBA-HÍDEXPO el
nevezéssel egy nagyszabású ki-

dékozókat, hogy terveiket minél 
előbb jelezzék a rendezőknek. 

* 
Sokan tapasztalhatták már 

Celldömölkről és Kemenesaljá-

állítás és vásár. A háromnapos, 
október 27-29. közötti esemény 
célja: a régió gazdasági és keres
kedelmi kapcsolatainak bővítése. 
Az Alpok-Adria övezet egyik 
Összekötő hídjaként a térség vál
lalkozásainak kibontakozását kí
vánják szolgálni a szervezők: az 
Alpok-Adria Vállalkozói Szövet
ség Sárvári Irodája (Sárvár, Vár
kerület 3.) és a Szombathelyi Vá
sárcentrum Kft. (Szombathely, 
Széli K. u. 54.). A Tinódi Gim
názium területén lebonyolítandó 
Expo iránt már előzetesen nagy 
érdeklődés tapasztalható. Bár a 
jelentkezés határideje szeptem
ber 29-e, kérik a kiállítani szán

ról a Sárváron évente rend
szeresen induló kedvezményes 
vállalkozói tanfolyam előnyeit. 
A 70 órás kurzus során (óránként 
nem egészen 30 forintért!!) a 
résztvevők alapos felkészítést 
kapnak az üzleti életben rájuk vá
ró eseményekről és veszélyekről. 
Sikeres vizsga után sem engedi 
el a hallgatók kezét a Vállalkozói 
Szövetség Sárvári Irodája, ha
nem - igény esetén - segítséget 
nyújt a piaci vállalkozás kiépíté
séhez. A szeptember második fe
lében induló tanfolyamra a fenti 
cím mellett Kovács Lajosnál (tel.: 
06-60/376-075) lehet jelentkezni. 

N. T . 
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Megyei labdarúgó-bajnokság 

Az első öt közé jutás a cél 
Az 1995/96-os bajnoki idény 

néhány mérkőzése után kértük a 
sportág vezetőit rövid esélylatol
gatásra. Sebestyén Attila edző 
mellett Gasztonyi Csaba nyilat
kozott lapunkban, aki Balogh 
Zsolt elfoglaltságai miatt tényle
gesen már most is végzi, de hi
vatalosan októbertől tölti be a 
szakosztályvezetői pozíciót. 

- Milyen változások történtek 
a játékoskeretben? 

S. A.: Hat új emberrel vágtunk 
az idénynek, és úgy érzem, hogy 
valamennyi igazolással erősöd
tünk. Hárman érkeztek Vönöck-
ről: Horváth Tamás, Huszár Ta
más és Nagy Zoltán, Szergény-
ből László Imre, Jánosházáról 
Rétfalvi Gábor lett a tagja a ke

retnek, Pázsi Imrét pedig vissza
igazoltuk Alsóságról. Ok Pázsi 
kivételével kezdők lettek a csa
patban, és eddig meghálálták a 
bizalmat. A szép tavasz ellenére 
meg kellett erősíteni a csapatot, 
és nem csak létszámban, hanem 
variációs lehetőségben is jelen
tősen fejlettünk, hiszen szinte 
minden posztra több, közel azo
nos képességű játékos áll rendel
kezésre. Nem mellékes szem
pont: fiatalok alkotják az együt
test, és az egyesülethez való kö
tődés miatt sem mindegy, hogy 
celliekből és városkörnyékiekből 
állt össze a csapat. Hangsúlyo
zom, hogy a cserejátékosok hoz
záállása példás: az edzéseken 
15-20 közötti a résztvevők szá

ma. Igazi csapatszellem és jó 
erőnlét jellemzi a CVMSE első 
négy fordulóban nyújtott teljesít
ményét. Személyi vonatkozású 
hír, hogy az első meccs után a 
sorból kiállt Tarczi Ferencet 
megítélésem szerint jól helyette
síti Varga Norbert, söprögelőben 
pedig az újra csatasorba állt Se
bestyén Norbert is bevetésre 
kész. 

- A szakosztályvezetés részé
ről hogyan foglalhatók össze a 
csapat elé kitűzött célok? 

G. Cs.: Jogilag október 15-től 
töltöm be a szakosztályvezetői 
tisztséget, de Balogh Zsolt to
vábbra is segíteni fog a csapat 
ügyeinek intézésében. Az 
1995/96-os bajnokságban az első 
Öt közé szeretnénk jutni, ehhez 
adott a játékosállomány, összes
ségében kedvezőnek tartom a 
sorsolást: ősszel szinte vala
mennyi újoncot itthon fogadjuk, 

és a tavalyi dobogósok tavasszal 
látogatnak hozzánk. A technikai 
háttér biztosított (például most 
kaptunk két garnitúra új felsze
relést), de anyagi bázisunk jelen
legi szintjén legfeljebb a dobogó 
célozható meg a megyeiben. A 
labdarúgó-szakosztály szívesen 
várja az anyagilag vagy bármi
lyen más módon segíteni akaró
kat. 

- Ön kapusedzőként került az 
együtteshez. Miként látja a ka
pusok helycseréjét a Celldömölk 
és a Kemenesalja között? 

G. Cs.: Zseli Róbertet két évre 
kölcsönadtuk Vönöckre, és vég
legesen megvásároltuk Nagy 
Zoltánt, akit jó képességű portás
nak tartok. A gárda eredményes
ségét jelentősen növelheti, ha 
magabiztos hálóőr áll a kapuja 
előtt. Nem véletlen, hogy a csa
patok összeállítása a kapusokkal 
kezdődik... Németh T. 

MAV „CONLFERA" KERTÉSZETI K F T . 
TELEPÜNKÖN VÁSÁROLHAT: 

* KÉTNYÁRI NÖVÉNYEKET 
* CSEREPES DÍSZNÖVÉNYEKET 
* DÍSZCSERJÉKET 
* ÖRÖKZÖLDEKET 

PARKOSÍTÁST, PARKGONDOZÁST, 
SÍRGONDOZÁST VÁLLALUNK. 

KOSZORÚMEGRENDELÉST FELVESZÜNK! 
MÁV „CONIFERA" KFT. 
Celldömölk, Zrínyi M . gróf u. 7. (Volt vasúti kertészet) 
Tel.: 06-60/376-579 

Kézilabda-,, bemutató1 

Kovács Péterrel erősítve 
CVMSE-Cellkolor-Sankt Pölten 23:26 (12:12) 

Celldömölk, 300 néző. 
CVMSE-Cellkolor: Harkály -

Kiss Z. (4), Kovács Péter (3), 
Gőcze (2), Gulyás (2), Bagics 
(5), Németh L. Csere: Dénes, Fo-
nyó (1), Csizmazia (2), Tóth R. 
(2), Darabos (1). 

Á bemutató jellegű mérkőzés 
szenzációját az egykori világvá

logatott és pár hónapja még ma
gyar válogatott Kovács Péter 
celli színekben történő pályára 
lépése jelentette. Az osztrák első 
ligás vendégek ellen végig par
tiban voltak a hazaiak, és csak 
az utolsó percekben csikarta ki 
a győzelmet a Sankt Pölten gár
dája. 

Magukra találtak a celli csatárok 
Sárvári Vasas-CVMSE 0:3 (0:0) 
Sárvár, 300 néző. 
CVMSE: Nagy Z. - Nagy A., Varga N., 

Huszár, Dénes - Kolonics, László, Varga L, 
Rétfalvi - Gyurák, Molnár. 

Góllövő: Kolonics, Molnár, Gyurák. 
Már az első félidőben nagy nyomás nehe

zedett a hazaiak kapujára, akik a szerencsé
nek is köszönhették, hogy érintetlen maradt 
a hálójuk. Fordulás után már gólokban is 
kifejeződött a celli fölény, és megérde
melten vitték el a három bajnoki pontot Sár
várról. 

CVMSE-Pecöl-Hozer 5:2 (3:1) 
Celldömölk, 800 néző. 
CVMSE: Nagy Z. - Nagy A. (Pázsi), Var

ga N. (Sebestyén N.), Huszár, Dénes - Lász
ló, Kolonics, Varga L (Tóth), Rétfalvi - Mol
nár, Gyurák. 

Góllövő: Gyurák (3), Molnár, Tóth. 
A három mérkőzésen 14 gólt kapott Pecöl 

ellen sétagaloppra számított a hazai csapat, 
de nagy meglepetésre az első negyedóra el
teltével a vendégek szereztek vezetést. A cel-
liek egyre inkább beszorították ellenfelüket, 
és az egyenlítést követően az első félidő utol
só perceiben rúgott két gyors góllal meg
nyugtató előnyhöz jutottak. 

A második játékrész szinte lekopírozta az 
elsőt: a szünetben felfrissült vendégek szé
pítettek, majd - egyik játékosuk kiállítását 
követően - jött a hazai henger. A szépen 
megkomponált koreográfiát Gyurák „ron
totta" el, aki három gólja után egy perccel 
a lefújás előtt levetette a góllövő cipőjét 
és tiszta helyzetben, 3 méterről emelt a ka
pu fölé... 

NéTi 

PJ 
KEMENESALJA 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 
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