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Százasok lettünk! 

Meghívó az Új Kemenesalja 
író-olvasó találkozójára 

Az Új Kemenesalja századik lapszámát tartja a kezében a kedves 
Olvasó. A hetedik évfolyamát jegyző lap kiadója és szerkesztőbizottsága 
ebből az alkalomból találkozóra, beszélgetésre hívja és várja Önöket 
október 26-án este hat órára a Kjcsznerics Ferenc Könyvtárba. 

A találkozón Makkos István polgármester a lap gazdája és ki
adója, a celldömölki Önkormányzat képviseletében beszél az újság 
I989 es újjászületéséről, az azóta eltek időszak lap- és könyvki
adással összefüggő örömeiről, gondjairól. Ezt kővetően Burkon 
László:újságíró, felelős szerkesztő a lapkcszitők szemszögéből ele
veníti fel az újság lcgújabbkori történelmet. Németh'Tibor könyv
táros, a lap munkatársa arról beszél, hot és milyen módon lehet 
hozzájutni a száz lapszámban megjelent cikkekhez és dokumentu
mokhoz. Az eseményen részt vesz a lap szerkesztőbizottságának 
valamennyi tagja, akik válaszolnak az Olvasók kérdéseire. 

A szerk. 

Kápolnát avattak Kápolnán 
Október 7-én ökumenikus ká

polna avatása volt Kcmeneskápol-
nán. Az esemény két okból is ku
riózumnak számít: egyrészt mert 
Kcmcncskápolnának - a neve el
lenére - eddig nem volt kápolnája. 
Másreszt ezt az imaházat (vagy ká
polnát) nem az egyház, hanem a 
helyi önkormányzat hozta létre, a 
belső berendezés pedig Antók Zol
tán nevéhez fűződik. 

A szentelcsi ceremóniában a 
protestáns egyházak részéről Zügn 
Tamás evangélikus esperes, vala
mint Szentpáli-Juhász Imre és 
Vető István, a római katolikusok 
részéről dr. Koltai Jenő és Mar
ton István vett részt. Beszédet, i l 
letve köszöntőt mondott Palotai 
Gábor polgármester és Hóbor Jó

zsef önkormányzati képviselő. A 
szentelcsi liturgián jelen volt dr. 
Harangozó Bertalan, a Vas Me
gyei Közgyűlés alelnöke és Mak
kos István, Celldömölk polgár
mestere. V.L. 

Fogászat, fűtéstámogatás, ravatalozó-kemping 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Sok fejtörést és egyeztetést igénylő kérdésekben 
döntött október 11-i ülésén a celli képviselő-tes
tület. 

Az első napirendi pontban a fogászati alapellátás 
pénzelésével és szervezésével foglalkoztak. Az elő
zetes egyeztetés ellenére hosszas vita alakult ki 
az érintettek és a képviselők között. A fogorvosi 
ellátás szinte minden problémája terítékre került. 
Szó volt a városkörnyék fogászati ellátásáról, a 

gyermekfogászatról, a szolgáltatások magas áráról 
stb. Számos, főleg a jogszabályok hiánya miatt 
nyitva hagyott kérdés ellenére döntés született a 
fogászati alapellátás finanszírozásáról ez év végéig. 
A jövő évtől elképzelhető, hogy vállalkozási szer
ződések alapján szervezik meg a fogorvosi ellátást. 
A testület jóváhagyta, hogy az iskolafogászatot de
cember 31-éig helyettesítéssel lássák el, de jövőre 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Emléktábla 
Emléktáblát helyez el Jónás 

Márton születésének 100. év
fordulóján Celldömölkön, a 
Sági út 10. számú ház falán 
november 4-én fél 10-kor a 
Kemenesaljái Baráti Kör. A 
megemlékezéssel a kiváló ta
nár, a hazai középiskolai 
matematikatanítás és tan
könyvírás kimagasló egyéni
sége előtt tisztelegnek. 

Allványerdő Dömölkön 
Állványerdő borítja a dömölki 

evangélikus templomot: meg
kezdődött a külső tatarozás. 
Bedy Zoltán presbitertől meg
tudtuk, szeretnék, ha a rnillecen-
tenánumra elkészülne az új kön
tös. Az idei munkákra 3,3 millió 
forintot szántak, de már most 
tudni, hogy ez nem lesz elég. 

A finanszírozást elsősorban 
alapítványi pénzből oldják meg. 
Ehhez jön még a hívek rend
szeres támogatása (amire a to¬
vábbiakban is számítanak), vala
mint az önkormányzattól és az 
evangélikus egyháztól kapott tá
mogatás. 

völgyi 

Olvasók köszöntése 

A könyvtár örökös tagjai 
Az Összefogás a könyv

tárakért rendezvénysorozat kere
tében a celli könyvtárosok a leg
hűségesebb olvasóikat fogadták 
a közelmúltban kis pogácsa és 
üdítő melletti beszélgetésre. Az 
az igazság, hogy nem nagyon le
hetett tudni, ki volt meghalot-
tabb: a sokat tapasztalt olvasó, 
vagy a könyvtár munkatársai. A 
találkozón átadták az örökös 
könyvtári tagságot igazoló, kü
lön erre az alkalomra nyomtatott 
olvasójegyet egy szál virág kísé
retében. A kitüntető elismerés
ben részesültek névsora a követ

kező: Ábrahám Ferencné, Ágos
ton Sándomé, Bartha Zoltánné, 
Deák Jenőné, Gergely Árpádné, 
Horváth Lajos, Karácsonyi Lász
ló, Kerék Lajos, Kiss Erzsébet, 
Kotz Tivadar, Nádasdy Lajos, 
Nagy Vilmosné, Nagy Rozália, 
Nemes Lajosné, Németh Lajos, 
dr. Saródy József, Szilágyi Ilona, 
Tánczos Imréné, Tarczi Ottó, 
Varga Istvánná, Vargyas László-
né és Wendler Anna. 

Mindannyiuknak jó egész
séget és számos jó könyv elol
vasását kívánjuk. 

gy-
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Tudósítás a képviselő-testületi ülésről 
(Folytatás az 1. oldalról) 

a lehetőségekkel összhangban betöltik a megüre
sedett iskolafogász munkahelyet. Döntés született 
arról is, hogy a felnőtt fogászati ellátást a jelenlegi 
három fogorvos lássa el. A társadalombiztosítás ál
tal nem finanszírozott részre közvetlen költségek 
címen 243 ezer forint, míg közvetett költségre a 
kórházzal való későbbi egyeztetésen meghatározott 
összeget utal át az önkormányzat. Döntöttek arról 
is, hogy elő kell készíteni a fogászat kiválását a 
kórház és rendelőintézetből. 

A második pontban döntés született arról, hogy 
a már régebben elfogadottak alapján a Mikes Ke
lemen utcában értékesítésre épülő lakásokra kivi
telezői pályázatot íx ki az önkormányzat, tekintettel 
arra, hogy az ilyen jellegű építésnél ezt jogszabály 
írja elő. 

Hosszabb huzavona után a testület elfogadta a 
tüzelőolaj-felhasznál ás lakossági költségeinek ki
egészítésére készített helyi jogszabályt, ezt a lap 
7. oldalán teljes terjedelemben közzéadjuk. A város 
3,3 millió forintot kapott állami támogatásként. Ezt 
az összeget főleg átmeneti segélyre és lakásfenn
tartási támogatásra lehet használni. A Polgármesteri 

Hivatal 400 olyan háztartás gondján próbál segí
teni, ahol háztartási tüzelőolajjal fűtenek, abből 40¬
50 olyan igénylőre számítanak, akik átálltak a gaz
daságosabb fűtési módra. A segély a szociális hely
zettől függően 5 és 15 ezer forint között lehet ház
tartásonként az 1995/96-os fűtési idényben, míg a 
gazdaságosabb fűtési mód esetében 30 ezer forintig 
adható segély. A benyújtott igények alapján a dön
tést az egészségügyi és szociális bizottság fogja 
meghozni. 

A folyó ügyek pontban ismét foglalkoztak a 
Marx utcai ravatalozóval, mivel CLUB-CELL 
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelóségű 
Társaság néven megalakult az a gazdasági társaság, 
amely a múltkori ülésen hozott döntés alapján 
sport- és szabadidőközpont létesítését kezdi meg a 
majdan elidegenítésre is kerülő ingatlanban. 

Döntöttek arról is, hogy a volt laktanya és Építők 
útja saroktelket meghirdetik eladásra. A telekből 
mintegy 4 ezer négyzetmétert adnak el, négy
zetméterenként a minimális ár 3500 forint. A te
lek értékesítésére nem véletlenül kerül most sor, 
mivel érdeklődés mutatkozott élelmiszer áruház 
építésére. 

Györe Géza 

Terike elbúcsúzott 
A gyerekektől és a szülőktől 

már a tanév végén elköszönt Öl-
bei Ferencné (Tan- Teréz) óvónő 
Alsóságon, a Sági úti óvodában. 
Október 10-én munkatársai kö
rében emlékezett a gyorsan el
múlt 33 esztendőre, s csak a szé
pet idézte a nyugalomba vonuló 
óvónő. Az önkormányzat nevé
ben Makkos István polgármes

ter, a munkatársak részéről So
mogyi Dezsöné óvónő mondott 
köszöntő szavakat. A búcsúzta
tón ott volt Baranyai Attiláné 
dr. jegyzőnő és Molnár Gábor 
szakreferens is. 

Ölbei Ferencné alsósági szár
mazású. 1962-ben szerzett óvó
női diplomát a Soproni Felsőfo
kú óvónőképző Intézetben, s 

Decemberben ismét 

Uj Kemenesalja falinaptár 
Az Új Kenesesalja szerkesztősége - az előző évek hagyo

mányait folytatva - idén decemberben ismét megjelenteti la
punk falinaptárát A mellékletként készülő falinaptár továbbra 
is önköltséges, ezért - hogy ingyen adhassuk minden olva
sónknak - 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 válla
latoknak, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a hirdetését 
tudjuk elfogadni, akik idejében jelentkeznek. 

A hirdetések leadásának határideje: 
1995. október 31-e, helye: Polgármesteri Hivatal, Cell

dömölk, 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 

lapszámával jut el az olvasókhoz. 
A szerk. 

még ugyanebben az évben szü
lőfalujába helyezték. Két ízben is 
alkalma lett volna a tanári képe
sítés megszerzésére, de ő inkább 
a legkisebbeket választotta. 

33 éves pályafutása alatt 
egyetlen munkahelye volt, a Sági 
úti óvoda, ahol később vezető 
óvónő lett. Szolgálati ideje alatt 
ezernél több kis alsósági nebuló 
(ma már sokan szülők és nagy
szülők) ismerkedett a közösségi 
élettel, és a tudományok legalap
vetőbb csiráival. 

Ölbeiné, Terike! A jó kíván
ságokhoz mi is csatlakozunk. 

Völgyi L. 

Halottak napi 
megemlékezés lesz Alsóságon 
október 31-én, kedden délután 5 
órakor. Az ünnepség ökumeni
kus istentisztelettel kezdődik a 
római katolikus templomban, 
majd gyertyás menet indul a I I . 
világháborús emlékműhöz. 

Tavasszal 
újra állásbörze 

Az október 4-én tartott állás
börzével kapcsolatban beszélget
tünk Eröss Attilával, a Vas Me
gyei Munkaügyi Központ celldö
mölki kirendeltségének vezetőjé
vel. 

- Milyen céllal szervezték ezt 
a rendezvényt, milyen tapasz
talatok szűrhetők le? 

- Az állásbörze előzménye
ként munkáltatói fórumot hív
tunk össze, ahová a környék 
munkáltatóit és polgármestereit 
vártuk. Összesen százhúsz meg
hívót küldtünk el, húszan vettek 
részt a beszélgetésen. Itt tájékoz
tattuk a jelenlévőket a munka
erőpiacról, a különböző foglal
koztatáspolitikai eszközök igény
bevételi lehetőségeiről, egyben 
általános munkaügyi tanácsadást 
is végeztünk. Az állásbörze célja 
az volt, hogy utat találjon egy
máshoz a munkáltató és a mun
kavállaló, megkerülvén a bürok
ratikus formákat. Mintegy húsz 
munkáltató volt jelen. A kínálat 
üzletkötőkből, varrónőkből, és 
betanított elektronikai szerelők
ből állt, ami nagyjából meg is fe
lel a jelenlegi állapotnak. Körül
belül háromszázhatvan munkát 
kereső jött el érdeklődni. Arról, 
hogy pontosan hányan fognak 
ennek nyomán munkához jutni, 
egyenlőre nincsenek adataink. 

- Ezek szerint sikeresnek ítéli 
meg az ilyen jellegű, találkozókat. 
Milyen további elképzelései van
nak ezzel kapcsolatban? 

- Ha figyelembe veszem azt, 
hogy az érdeklődők száma a ta
valyihoz mérve megkétszerező
dött, mindenképpen sikerről be
szélhetünk. A továbbiakban az 
idén még egy munkáltatói fóru
mot szeretnénk szervezni. Ta
vasszal, nyár elején újabb állás
börze lesz. Erre azokat a mun
káltatókat is el akarjuk hívni, 
akiknél csak egy-két munkaerő 
hiányzik, vagy ahol csak tervben 
van a létszámfejlesztés. Jó, ha er
ről is értesülnek a munkaválla
lók. A tavaszi megszervezés mel
lett szólt az is, hogy a pályakezdő 
munkanélküliek ez idő tájt feje
zik be a tanulmányaikat. Arra is 
gondoltunk természetesen, hogy 
a szükséges munkaerő számát 
mindig év elején határozzuk 
meg, és az sem elhanyagolható, 
hogy az idénymunkát vállalók
nak is segíteni akarunk, ennek az 
ideje pedig a nyár. 

gy-
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„Nem az idős emberekről, hanem az idős korról beszélek" 
A fenti, mottónak választott szavak Vető István evangélikus 

lelkész megnyitóbeszédéből származnak, melyet az Idősek Világ
napja celldömölki rendezvényén mondott a Kemenesaljái Műve
lődési Központban. A kiragadott mondat méltán sűríti egy kissé 
magába az ünnepi megnyitó lényegét, mely jóllehet nem ünnep
lésről, hanem emlékezésről, hálaadásról és reménységről kívánt 
szólni. 

Nem ünneplés, hanem emléke
zés, azért, mert emlékeznivalója 
mindenkinek van, számos apró 
szál, mely a múlthoz köti a ko
rosodó embert. Nem ünneplés, 
hanem hálaadás, mert van miért 
hálát adni, s talán még lesz is mi
ért. Nem ünneplés, hanem re
ménység, hiszen a mostani idős 
emberek oly sok rosszat értek 
már meg, hogy nem lehet másra 
gondolni, csak arra, hogy hittek, 
bíztak a jövőben, és tán bíznak 
ma is. Fontos a remény, s azt nem 
szabad soha elviszíteni, hiszen a 
bibliai Mária és Márta sem ve
szítették el, pedig ha az eszükre 
hallgattak volna csak, akkor 
menthetetlennek hitték volna fi
vérüket, Lázárt... 

Nincs mitől félnünk! Van re
mény! - mondta Vető István, s 
megnyitotta a rendezvényt. Idén 
a háziasszony szerepét Patakos 
Gusztávné töltötte be, aki kö
szöntötte a résztvevőket, s beve
zette a műsorszámokat. A gim
názium tanulói a fiatalság üze
netét hozták el, mikor verssel és 
dallal köszöntötték az időseket. 

A felkészítő munkáért Kiss Zsu
zsa tanárnőt illeti köszönet. 

Követve a hagyományokat, a 
klubok műsorszámai következ

tek. A sort a 3. számú klub kezd
te, verssel, Kató nénis kabaréje
lenettel (nagy siker volt), s a klub 
himnuszával. Az 1. Sz. Idősek 
Klubjának dalköre már rutinos 
fellépőnek számít, hiszen sok he

lyen számtalanszor bizo
nyították, hogy a mások szóra
koztatásához nem akadály az 
évek nagyobb száma, sőt! A 2. 
Sz. Idősek Klubja az alsósági vá
rosrészen működik, kisebb lét
számmal ugyan, mint a celli klu
bok. Az ő képviseletükben Hor
váth József szórakoztatta dalok
kal kortársait. 

A műsorból természetesen 
nem maradtak ki az Ádám Jenő 
Zeneiskola és a Kemenesalja 
Néptánccsoport sem, akikről 
szintén elmondható, hogy már 
alig van rendezvény nélkülük, és 
tényként könyvelhető el az is, 
hogy fiatalos lendületük nagyon 
értékes pezsgést idéz elő váro
sunk kulturális életében. 

A rendezvény végén Patakos 
Gusztávné nemcsak saját intéz
ménye, a 3. Sz. Idősek Klubja, 
hanem minden résztvevő nevé

ben köszönte meg a kapott támo
gatást a következő magánszemé
lyeknek, vállalatoknak, üzletek
nek: Kemenesaljái Művelődési 
Központ, Kiscelíi Patika, Dö-
mölki ABC, 127. sz. élelmi
szerbolt, FODAT Kft., Premier 
Papír, írószerbolt, Szilvia Fotó, 
Zsuzsa Butik, Alsósági ABC, 
Korona Üzletház, Parti Áruház, 
Arizóna vendéglátó egység, 
KERMODUL, JÉÉ Diszkont, 
Molnár & Molnár Autószerviz, 
Leier és Társa Autószerviz, Polin¬
west Kft., Fcrrosüt, Műszaki Ipari 
Szövetkezet, valamint: Nagy Kál
mán, Csönge Ferenc, Balogh 
Zsolt, Csőre Judit, Hetényi László, 
Márkus Imréné, Kemenes Zoltán, 
Plózer Katalin, Szendrei Istvánné, 
Kuthy László és felesége, Krajcso-
vics István, Miklós Dezső, Varga 
László Csaba, Csótár Csaba. 

Legvégül mit is lehetne még 
írni? A műsor után üdítő és ha
rapnivaló várta az időseket, ép
pen a fentebb említett támoga
tóknak köszönhetően. Az ünne
peltekről - mert azért csak azok 
voltak azon a délutánon - el
mondható, hogy bizonyára ízlett 
nekik az étel, az ital, de úgy gon
dolom, mindennél többet jelen
tett a TÖRŐDÉS, csupa nagybe
tűvel, mert biztosan ez az, ami 
legjobban hiányzik az életükből. 
Jó lenne, ha az év többi napján 
is tudnánk több figyelmet szen
telni nekik, mert a makacsul, 
napról napra lepergő idő figyel
meztet minket, hogy őbennük le
endő önmagunkat kell néznünk. 

RL 

f e h é r n e m ű s z a k ü z l e t 

Celldömölk, Kossuth L u. (Ofotért mellett) 
Értesítem kedves vásárlóimat, hogy fehérnemű kínálatunk: 

- gyermek és női fehérnemükkel, 
- női hálóruhákkal, 
- férfi alsóruházattal (alsónemükkel) bővítjük. 

NÉZZEN BE HOZZÁNK, 
HA SZERETI A DIVATOS ÉS TARTÓS FEHÉRNEMŰKET! 

Szilvia fotó-videó 
Celldömölk, Dr. Szomraky u. 

- fényképalbumok, fényképkeretek, 
színes filmek árusítása, 

színes v. fekete-fehér igazolványképek azonnal 
- fénykép- és videofelvételek készítése, 

- színes amatőrf i lm kidolgozás. 
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Gáyer-plakett Kemenesalja rajongójának 
Beszélgetés Dala Józseffel 

Idézet lapunknak a I I . 
Megyenapról tudósító szá
mából: „Ünnepélyes pilla
natok következtek. Gáyer 
Gyula-emlékplakettet ad
tak át Dala Józsefnek 
(Celldömölk) természet- és 
környezetvédelmi munkás
ságáért.. A közösségi díj
nak a Gáyer Gyula Altalá
nos Iskola örülhetett, amely 
négy éve környezetvédő bá
zisiskola a megyében." 
Az cm lékplakettel kitüntetet

tek közül először Dala Józsefet 
kerestük fel, aki egyben lapunk 
munkatársa, s a kemenesi táj 
iránti szeretetét olvasóink is jól 
ismerik. Mikes utcai lakásában 
beszélgettünk. Elsőként arról ér
deklődtünk, honnét ez a termé
szet iránti olthatatlan' szeretet? 

- Falusi gyerek voltam, Kis-
köcskön születtem, ott is gyer-
mekeskcdlem. Mindennapjaim 
egybeforrtak a természettel. Az 
őrzések, a gyermekkori csatan-
golások számtalan pozitív él
ményt adtak az akkori gyermek-
léleknck, amely kezdetben spon
tán szívta magába mindazt, ami 
a természetből felé áradt. A kis
iskolás korból sosem felejtem el 
Vitéz Horváth László tanító urat, 
akinek sokat köszönhetek. Hatá
sára a természethez való vonzó
dásom tudatosabbá vált, ami to
vább erősödött a celli polgári
ban. Oltani tanáraim méltó utó
dai voltak köcski tanítómnak. 
Nagy-nagy szeretettel emléke

zem Csucsay János, Bárdos La
jos és ma is köztünk élő Németh 
Lajos tanár urakra. Később, ami
kor felelős beosztásba kerültem, 
akkor is sokat foglalkoztam a ter
mészettel, és érdeklődési köröm 
bővült Kemenesalja történelmi 
múltjának kutatásával. Magam 
nem vagyok tudós, de módom
ban volt tudós elméket idecsalo-
galni, akik valóban tudományos 
mélységben foglalkoztak a sze
retett kemenesi tájjal, a Ság
heggyel. A mai napon is például 
Jeanplong József egykori gödöl
lői professzor barátom útmutatá
sai alapján szemlélem a Sághegy 
flóráját, és most nagyon szomorú 
vagyok, mert kiveszett az itt ős
honos árvalányhaj. 

- Úgy tudom, hogy ezeken kí
vül még sok minden foglalkoztat. 

- Ez az én nagy problémám. 
A címkegyújléstől a virágmotívu-
mos tányérokon át a dűlőnevekig 
számtalan dolog érdekel és foglal
koztat. Sokféle témában rengeteg-
fclé levelezek. Nagyon sok még a 
lennivalóm. Az évek viszont ro
hannak, nekem pedig sok időre 
lenne szükségem, hisz annyi min
den munkálkodik még bennem. 

- Jó volna egy vagy két do
logra koncentrálni, hisz ez ilyen 
formában idegölő lehet, s való
ban: az idő kevés és véges... 

- Tényleg jó volna, de nem 
megy. Most viszont mégis kény
telen leszek egy témát kis időre 
a többi elé helyezni. 

- Nocsak, akkor mégis sikerül? 

- Igen, mert rákényszerülök. 
- Hallhatnánk róla? 
- Természetesen. Egy millc-

ccnlenáriumi rendezvényre ké
szülök, ami az országos program 
része lesz. A témája: Betyárvilág 
Kemenesalján. Az ötletet az adta, 
hogy a közismert betyár, Sava-

Ilyen és hasonló, számtalan el
gondolás foglalkoztatja mostaná
ban, ami az elképzelések precíz 
kidolgozásától az előkészítésen, 
a konkrét lépéseken át a szerve
zésig mérhetetlen munkát és 
energiát igényel. 

Aztán még sokáig beszélget
tünk múlikutatásró], romtemp
lomról, Marcalról, Sághegyről, a 
kemenesi tájról. Arról, hogy ren
geteg más a tennivalója. (A fel
vételen látható dossziéhalmaz a 

nyú Józsi itt nálunk. Izsákfán 
született. A rendelkezésre álló 
szakirodalom alapján végigkö
vetnénk az útját Dabrókától a 
Herpenyőig. Erdőkön, települé
seken keresztül vezet majd az út, 
különböző állomáshelyekkel. 

Dala József hosszasan ecseteli 
elképzeléseit a jánosházi pásztor
találkozótól a sitkei kastély ki
rablásának eljátszásáig. Csak 
adalékként említem meg, hogy 
Alsóságon például tülökfújó ver
senyt tervez a birkás-kapunál. 

feldolgozásra váró anyag egy há
nyada csak.) Sajnos a cikk terje
delme nem teszi lehetővé, hogy 
mindenről akár csak címszavak
ban is szóljunk. Az azonban bi
zonyos, hogy a Gáyer-plakett 
Dala Józsefnél jó kezekben van. 

Szerkesztőbizottságunk és -
felhatalmazás nélkül ugyan, de -
olvasóink nevében is gratulálunk 
az elismerő kitüntetéshez, tervei 
megvalósításához pedig jó erőt, 
egészséget kívánunk. 

-gyí 

5 Októbertől a €101®©¿&©M WW 

kábelhálózatán Ön is nézheti! 

Fizesse elő most. 

FILMEK MAGYAR 

FELIRATTAL VALAMINT A 

8UNDESLIGA ILI. AZ OLASZ "A" 

CSOPORT ÉLŐ, EMUZIV KÖZVETÍTÉSBEN. 
Jelentkezni: Média-Téka Vasútállomás 

vetgy telefonos üzenetrögzítőn, 
név és cím megjelölésével tel.:06/3O/463-l 77 
Kábelhálózat üzemeltetők: 
Tarczi Csaba tel.; 06/30/376-250 Mogyoróssy Gyula 

Újdonságok a könyvtárban 
Vírusokról ködösítés nélkül - (Berencsi György: Kinek ártanak 

a vírusok? - Budapest: SubRosa, 1995.) 
Érdekes és hasznos könyvsorozatot indított útjára Az egészséges 

élet címen a SubRosa kiadó. A tervezett címek közül néhány: Legyen 
egészséges a gyermekünk!; Féltékenység - betegség?; Miért ne 
igyunk... sokat stb. 

Közérthető stílus, könnyen forgatható, vizuálisan is jól szerkesztett, 
a lényeges részeket jól kiemelő, jellemezhetjük a sorozat köteteit. 

A vírusokkal foglalkozó könyv azt mondja el, hogy mit kell tudni 
ezekről „az élővilág kazettába csomagolt génkonzcrvjci"-ről; milyen 
betegségeket okoznak; hogyan előzhetjük meg a vírusfertőzéseket és 
a betegség kialakulását. 

A szerző célja, ahogy azt előszavában dr. Andics László írja: „hogy 
kicsit megtépázza a vírusokat körülvevő titokzatosságot, mítoszt". 

Györe Géza 

Véradás lesz 
Október 26-án, csütörtökön 

Keleden cs Karakón, novem

ber 17-cn, pénteken Nagysi-
monyiban és Tokorcson, no
vember 23-án, csütörtökön 
Celldömölkön. 
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Jánosháza Kemenesaljái községek, polgármesterek 
Jánosháza törtenetéről az 1941-ben megjelent Makkos La

jos-féle kiadványban egyebek közt azt olvashatjuk, hogy már 
¡1 történelem előtti korban is volt élet ezen a vidéken. A bronz-
korbell őslakók az illyrek voltak, akiket később a kelták szo
rítottak k i . A honfoglaló magyarok szlávokat találtak itt, akik 
fejlett földművelést és állattenyésztést folytattak a termékeny 
területen. A 16—18. században indul igazán fejlődésnek, föl
desúri mezővárossá lesz. Várkastélya, kórháza, gyógyszertá
ra, két vendéglője (Fehérlő, Szarvas), mészárszéke, sörháza, 
sütödéje és szárazmalma van. A jó földrajzi fekvés ellenére 
a fejlődés az 1800-as évek vége felé megakad. Lakosainak 
száma 1880-ban 3255, 1930-ban 4224. Jelenleg mintegy 2950 
(öt év alatt 100-zal csökkent). A századfordulón és utána is 
jelentős, mintegy 11-13 százalék a zsidó lakosság aránya, aki
ket a I I . világháborúban elhurcolnak, és csak néhányan tér
nek vissza. A település 1970. július l-jén kap nagyközségi 
rangot. 

Jánosháza polgármestere, Mol
nár Géza BalatoncdericsrŐl szár
mazik. Iskoláit szülőfalujában, 
majd Győrben, a Jedlik Ányos 
Gépipari Technikumban végezte. 
1975-ben szerzett diplomát a Gö
döllői Agrártudományi Egyetem 
gépészmérnöki karán. 1977-ben 
került Jánosházára. 13 évig dolgo
zott a helyi tsz-ben különböző be
osztásokban. Négy leánygyermek 
atyja. Az első szabad választáso
kon képviselő, majd 1994-ben a 
nagyközség polgármestere lelt füg
getlen jelöltként. 

Az önkormányzati testület 10 ta
gú, négyen az előző testületnek is 
tagjai voltak. Az alpolgármester 
Pödör Lajos. Testületi tagok: Far
kas Ferenc, Fódi Károly, Hor-
váthné Stukics Erzsébet, Jakab 
Tibor, Keresztes István, Szabó 
László és dr. Szenté Tamás. Jegy
ző: Varga Sándor, akihez Karakó, 
Nemes keresztúr, Keled és Kissom-
lyó is tartozik. 

* 
- Polgármester úr! Jánosháza 

köztudottan jó földrajzi-közgazda
sági adottságokkal rendelkezik. 
Mennyire tudnak élni ezzel a lehe
tőséggel? 

- Településünk közgazdaságilag 
valóban nagyon kedvező helyen 
fekszik. Két országos főútvonal -
a 8-as és 84-es - itt van mellettünk, 
cs vasúton is jól megközelíthetőek 
vagyunk. Adottságaink szempont
jából az sem elhagyagolhaló, hogy 

a Sümeg-Celldömölk-Pápa útvo
nalnak is része vagyunk. Ezt a ked
vező helyzetet a befektetők is ész
reveszik és értékelik. Ennek is tu
lajdonítható, hogy a '90-es évek 
elején csődbe ment Iskolabútor és 
Sportszergyár épületei nem sokáig 
maradtak gazdátlanok. A legjelen
tősebb idetelepült cég az EYBL 
Textilipari Kft., amely 2,5 milliárd 
forintos beruházással egy szuper
modem varrodát hozott létre, ahol 
személygépkocsik belső kárpitját 
készítik. Ugyancsak itt telepedett 
le az angol érdekeltségű SETON-
LINDGENS Kft., amely bőrszabá
szat és varrás profillal rendelkezik. 
Ha már az üzemeknél tartok, meg 
kell említenem a MOHL Kft.-t, a 
Sárvári Baromfiipari Rt. keverő- és 
állattartó telepét, a GALISZ gal-
vánüzemet, a FODAT céget és az 
ERISZ Ruhaipari Rt.-t. A munka
nélküliség - részint ezért - nálunk 
alacsony. A munkanélküliek szá
ma mindössze 30, jövedelempótló 
támogatásban mintegy 50 személy 
részesül, közülük 15 lelt közmun
kás. 

- Jánosháza kistérségi központ
nak számít. Hogyan tudja betölteni 
ezt a szerepet? 

- Intézményeink közül a napkö
zi otthonos óvoda fenntartásában 7 
község érdekelt. Két általános és 
egy zeneiskola működik a nagyköz
ségben. Az általános iskolák közül 
az egyik (a Batthyány) önkor

mányzati, a másik (a Szt. Imre) pe
dig egyházi iskola. Az utóbbi fenn
tartása az egyház feladata, de ne
künk is vannak kötelezettségeink. 
Az egészségügyi ellátás jó. Két fel
nőtt és egy gyermek háziorvosi 
körzetünk van, és egy fogorvo
sunk. A laboratóriumunkat és a fi-
zikotherápiát szintén 7 község fi
nanszírozza, hogy ne kelljen ilyen 
problémákkal Cellbe járni. Az ipari 
cégekről már szóltam, nyilván a 
környező települések foglalkozta
tásában is szerepük van. Jánosháza 
területén 131 magánvállalkozó 
működik. Kereskedelmi egysége
ink száma 30 körüli. A kiskeres
kedők mellett fontos szerepe van 
még az ellátásban a Celldömölk és 
Vidéke AFESZ-nek is. Iparosaink 
minden olyan szolgáltatást ellát
nak, amire itt helyben szükség van. 
Talán csak fényképezkedni kell 
Cellbe járni. 

- Ha Jánosházán járunk, óha
tatlanul felvetődik bennünk a ci
gányság és a várkastély kérdése. 

- Természetes, hisz a lakosság 
több mint 10 százaléka cigány. Nos 
ezzel kapcsolatban azt mondha
tom, hogy a cigányság többségével 
semmiféle probléma nincs. Szépen 
bekapcsolódnak a község minden
napjaiba. Problémát elsősorban né
hány anyagilag rosszul álló, lakás
hiányban szenvedő család okoz. 
Problémájuk megoldása komoly 
feladatot jelent. Ez okoz időnként 
feszültséget a községben. Még 
egyszer hangsúlyozom, a cigány
lakosság zömével nincsen problé
mánk. A munkanélküliség nálunk 
nagyobb, dc ez az iskolázatlanság
ból, a képzetlenségből fakad. Van 
kisebbségi önkormányzatuk, de 
nem elég aktív. Természetes, hogy 
felvetődik a várkastély problémája 
is, hisz ez a község színfoltja le
hetne. Az Erdődy-várkastély örö
kös állami tulajdon, hasznosításá
val a Kincstári Vagyonkezelő 
Szervezet foglalkozik. El nem ad

ható, csak tartós bérletbe lehet ad
ni. Jelenleg egy amerikai úr érdek
lődik iránta. 

- Milyen tervek foglalkoztatják 
jelenleg az önkormányzatot? 

— Ebben az évben komoly taka
rékossági intézkedéseket kellett 
tennünk annak ellenére, hogy egy 
fillér kölcsönt nem vettünk fel. 
Tartozásunk a tanácsi időkből van. 
Ha ezt sikerül az idén nullára vin
nünk, akkor bálrabban tervezhe
tünk. Minden egyéb ennek a függ
vénye. Mindenckelőlt szeretnénk 
intézményeinknek hagyni egy kis 
lélegzetvételt, és megpróbáljuk 
szakmailag felzárkóztatni őket. 
Járdáink rosszak, úthálózatunk „re
habilitációja" a gázépítés óta nem 
történt meg. Ezen a területen is lép
nünk kell. Meg kellene kezdeni a 
szennyvízhálózat építését, ami 
csakis a lakosság és az üzemek se
gítségével lehetséges. Segítjük a 
fiatalok letelepedését kis alapterü
letű lakások építésével, és olcsó 
telkek kialakításával, például a 
Szent Imre utcában. Természetcsen 
mindez az anyagi helyzetünktől 
függ. 

Völgyi László 
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK Hasznosak a szűrővizsgálatok (7.) 
Tisztelt Olvasóim! 
A mai ós az elkövetkező részekben a ha

zánk lakosságát tizedelő népbetegségekről 
szeretnék szólni. Elsősorban az összes halá
lozás több, mint 50 százalékát kitevő kerin
gési betegségekről (magasvérnyomás, szív
koszorúér-betegségek, agyvérzés) és a halá
lok 20 százalékáért felelős daganatos meg
betegedésekről. A dolgok közepébe vágva az 
már most kijelenthető, hogy a fentiek leg
eredményesebb gyógyítása a megelőzés, i l 
letve a korai stádiumban történő felismerés. 
Ezt szolgálják a lakossági szűrővizsgálatok. 
A szűrés nemcsak eredményességében, de 
költségeiben is felülmúlja a gyógyító orvos
lást. Azonban a pénz hiánya önmagában nem 
elegendő magyarázat a megelőző orvoslás 
hazai lassú elterjedésének. Nem egy szépre
ményű kezdeményezés bukott meg a lakos
ság passzív, nemtörődöm magatartásán. A 
magyar embernek az a betegség, ami fáj, s 
ami lázzal jár. A többi nem számít, elmúlik. 
Valami megmagyarázhatatlan vagánysággal, 
rosszul értelmezett mártíromsággal tűrjük a 
sors csapásait, ahelyett, hogy a jó szót meg
fogadnánk, és leülnénk, mielőtt elesünk. 

Néhány sorban szeretném összefoglalni 
azon vizsgálatokat, amelyek rendszeres elvé
geztetésével az életet leginkább veszélyeztető 
elváltozások idejekorán felismerhetők. 

Szív-érrendszeri rizikófaktorok szűrése: 
Vérnyomásmérés. Javasolt minden orvosi 

vizsgálatnál, de legalább kétévente. Minden 
meglévő tévhitet eloszlatva, a nyugalmi vér
nyomás maximális értéke 140/90 Hgmm lehet. 

Testsúly ellenőrzése. A kövérség, vagyis 
az az állapot, amikor valaki az ideális test
súlyánál (testmagasság -100, mínusz a ma
radék 10 százaléka) 20 százalékkal nehezebb, 
számos egészségi problémával jár, beleértve 
a cukorbetegséget, magasvcmyomási, magas 
koleszterinszintet, gyakoribb epekövességet, 
elhúzódó műtét utáni gyógyulást stb. 

Családban előforduló betegségek. Egye-
ncsági felmenőnél 55 éves kor előtt jelent
kezett szívkoszorúér-szűkület jelentős terhelő 
faktor az utódokra nézve. 

Koleszterinszint. Ellenőrzését egytől négy 
évig terjedő gyakorisággal ajánlja a szak
irodalom. Pozitív lelet (5,2 mmol/1 felett) 
orvosi utasítás szerint ismcllendő. A magas 
koleszterinszint és a koszorúér-betegségek 
közötti oki kapcsolatot többszörösen bizo
nyították. 

Vizeletcukor-, éhgyomori vercukorvizsgá-
lat a cukorbetegség felismerésének lehetsé
ges módja. Egy érték alapján diagnózis nem 
állítható fel, de gyanú felvetésére elegendő. 

Daganatos megbetegedések szűrése: 
Mellvizsgálat. Az ajánlások eltérőek, de 

amiben egyeznek az az, hogy 40-50 éves 
korig 2-3 évente, utána évente. 50 éves kor 
felett évente elvégzett mammographia is ja
vasolt. 

Nőgyógyászali onkológiai vizsgálat, ke-
netvéicl. A ma vezelő daganatos halálok, a 
méhnyakrák felismerésének eredményes 
módszere. 18 éves kortól, szexuális aktivitás 
kezdetétől 65 éves korig ajánlják 1-3 évente. 

Végbclvizsgálat. Leghatékonyabb vizsgá
lat a prosztatarák megállapítására. Segítséget 
nyújt az ujjal elérhető magasságban kialakult 
végbélrákok, polypok, aranyeres csomók fel 
derítésében. 

Mcllkasröntgcn (tüdőszűrés). Inkább aján
lott a ma újból szaporodó tubcrkulotikus 
(TBC) megbetegedések felderítésére. A hely
színen elvégzett kiegészítő vizsgálatokkal 
együtt azonban fontos szerepe van az egész
ség megőrzésében. 

A fenti, leggyakoribb vizsgálatok mellett 
elvégzendő még a szájüreg vizsgálata (vér
zékeny, kifckclycscdő szövetszaporulat), a 
bőr megtekintése (elburjánzó, terebélyesedő, 
vérző, fájdalmas anyajegy) és a herék meg-
tapintása. Ezen egyszerű vizsgálatok orvossal 
való elvégeztetése, kellő gyakorlat után ön
magunk vizsgálata sok szorongással telt órá
tól menthet meg bennünket. 

Dr. Galambos György 

Figyelmesség 
Rohanó mindennapjainkban 

előfordul, hogy kellemetlensé
get okozunk valakinek. Gyak
ran észre sem vesszük, tesszük 
a dolgunkat, mintha misem 
történt volna. A figyelmesség 
— sajnos - egyre kevésbé tar
tozik erényeink közé. Ha nem 
így lenne, valószínűleg termé
szetesnek vettük volna azt a fi
gyelmességet, amit a közel
múltban az EGAZ, részéről ta
pasztalhattunk. 

Rövid egy hónap leforgása 
alatt karbantartási munkák mi
att két alkalommal is gáz nél
kül maradt Celldömölk. Házi
asszonyok és kisgyermekes 

családok a megmondhatói leg
inkább, milyen kellemetlen volt 
ez annak ellenére, hogy előre 
tudtunk róla. Tisztában voltak 
ezzel az EGAZ szakemberei is. 
Ugyanis szeptember 28-án, 
amikor sikerült az előre jelzett 
időpontnál előbb befejezni a 
munkát — kellemes meglepetésre 
— azonnal autót indítottak a vá
rosba, amely az utcákat járva 
hangszórón keresztül tudatta a 
lakossággal, hogy helyreállt a 
város gázszolgáltatása, újból le
het használni. 

Tisztelt ÉGÁZ-osok! Kö
szönjük a figyelmességet, jól
esett. Völgyi 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkormány

zata Polgármesteri Hivatala ügy
félfogadási rendje: 

Hétfő: 9 órától 11 óráig, kedd: 
ügyfélfogadás nincs, szerda: 13 
órától 16 óráig, csütörtök: 8 órá
tól 11.30 óráig és 13 órától 16 
óráig, péntek: 9 órától 11 óráig. 

A fogadóórák rendje 1995. 
szeptember 1 -tői a következő: min
den hónap első csütörtökén 9 és 
11 óra közölt Makkos István pol

gármester, minden hónap második 
csütörtökén 9 és 11 óra között Ti¬
ma László alpolgármester, minden 
hónap harmadik csütörtökén 9 és 
11 óra között Baranyai Attiláné 
dr. jegyző, minden hónap negye
dik csütörtökén 9 és 11 óra között 
Enyingné dr. Batári Borbála al
jegyző lart fogadóórát a hivatalban. 

Kihelyezett ügyfélfogadás 
Izsákfán: Faluház önkormányzati 
irodahelyisége. Az ügyfélfogadás 
ideje: minden héten szerdai napon 
de 9.00-11.00 óráig. 

Állványozás - értékmegóvás 

Szép lett, gratulálunk! 

A közlekedők lehet, hogy bosszankodtak egy kicsit Celldö
mölkön a Szentháromság téren a Mezőgazdasági bolt beállvá-
nyozása miatt, a képen látható eredmény azonban mindenkivel 
feledtette a bosszúságot. Egyértelműen díjazandó a szándék, 
amely a város építészeti értékeinek megóvására irányul. Csak 
remélni lehet, hogy idővel sor kerül a tér többi házára is, hiszen 
hozzátartozik még az igazsághoz, hogy renoválnivaló másutt 
is akad bőven. r i . 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 35/1995. (X. 11.) sz. rendelete 
a lakások fűtéséhez, valamint a lakások meleg vízzel való ellátásához kapcsolódó tüzelőolaj-felhasználás 

lakossági költségeinek kiegészítésére 
A rendelet célja 

1. § 
A rendelet célja, hogy a központi költség vetés bői az Önkormányzat 

részére egyszeri támogatásként biztosított hozzájárulás differenciáltan a 
szociálisan legrászorultabb celldömölki lakosok között kerülhessen fel
használásra. 

2. § 
Az átmeneti segélyre és a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó 

16/1993. (VI. 2.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási 
szabályokat az alábbi eltérő szabályok figyelembevétele mellett kell al
kalmazni. 

3. § 
Átmeneti segély 

(1) Átmeneti segélyként az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy
szeri nagyobb összegű támogatásban részesítheti azon háztartásokat, ame
lyek az általuk lakott lakásháztarlási tüzelőolajjal biztosított fűtését más, 
gazdaságosabb fűtési móddal váltják fel. 

(2) Ahol a gázfűtésre való gazdaságosabb áttérés lehetőségei biz
tosítottak, ott elsősorban e fűtési módra való áttérést kell támogatni. 

(3) Az egyszeri támogatás összege 30 000 Ft-ig terjedhet, melynek 
konkrét összegét az Egészségügyi és Szociális Bizottság a lakás nagysága, 
a háztartásban élők száma, és az igénylő szociális körülményei alapján 
állapítja meg. 

(4) Az igénylő az egyszeri támogatásban akkor részesülhet: 
- ha a gázfűtésre átállásnál az önkormányzati közmű-hozzájárulást 

legkésőbb 1995. december 31-ig teljes összegben önerőből befizeti, illetve 
vállalja, hogy 1995. december 31-ig a gazdaságosabb fűtési módra átáll, 
és ezt az e célra kapott támogatás erejéig számlákkal igazolja, 

- ha a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. 

(5) Amennyiben az igénylő fűtéskorszerűsítésre az önkormányzattól 
helyi támogatásban részesült, úgy a (3) bekezdésben meghatározott egy
szeri támogatásban nem részesülhet, kivéve ha a kapott helyi támogatást 
egy összegben visszafizeti. 

4. § 
Lakásfenntartási támogatás 

(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság lakásfenntartási támogatásban 
részesítheti háztartásonként azokat, akik az általuk lakolt lakás fűtésére (me
legvízellátásra) háztartási tüzelőolajat használnak és a fűtési költségeket szo
ciális helyzetük alapján nem képesek viselni. 

(2) A lakásfenntartási támogatás összege az 1995/96-os fűtési időszak 
egészére 5000 - 15 000 Ft összegig terjedhet, melynek konkrét összegét 
háztartásonként az Egészségügyi és Szociális Bizottság a lakás nagysága, 
a háztartásban élők száma alapján indokolt olajfelhasználás figyelembe
vétele mellett, és az igénylő szociális körülményeinek mérlegelése alapján 
állapítja meg. 

(3) Az igénylő lakásfenntartási támogatásban akkor részesülhet, ha a 
család összjövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb Összegé
nek egyedülálló esetében a 300%-át, többszemélyes háztartás esetében 
az első személynél 300%-át, minden további családtag esetében a min
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-ával emelten nem 
haladja meg. 

5. § 
Átmeneti segély és lakásfenntartási támogatás egymás mellett nem 

adható. 
6. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1995. október 11. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

MÁV „CONIFERA" KERTÉSZETI K F T . 
TELEPÜNKÖN VÁSÁROLHAT: 

* KÉTNYÁRI NÖVÉNYEKET 
* CSEREPES DÍSZNÖVÉNYEKET 
* DÍSZCSERJÉKET 
* ÖRÖKZÖLDEKET 

PARKOSÍTÁST, PARKGONDOZÁST, 
SÍRGONDOZÁST VÁLLALUNK. 
Halottak napjára koszorú- és krizantémmegrendelést 
felveszünk! 
MÁV „CONIFERA" KFT. októberben szombaton is nyitva. 
Celldömölk, Zrínyi M . gróf u. 7. (volt vasúti kertészet) 
Tel.: 06-60/376-579 

CELL-INDEX BT. 
JÁRMŰALKATRÉSZEK, -FELSZERELÉSEK 

szemé ly gép kocsikhoz, 
motorkerékpárokhoz, 
kerékpárokhoz. 

SHELL-AGIP olajok forgalmazása. 
AKKUMULÁTOROK! Személygépkocsikhoz -

teherautókhoz 12 V 42 Ah.-210 Ah.-ig minden típushoz. 
Hegesztés technikai anyagok, kötőelemek, gumiabroncsok, 
csiszoló- és vágókorongok forgalmazása. 
KEDVEZŐ ÁRAK! 
TEHERAUTÓ-ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSRE. 
/ /, 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.) 

Millecentenáriumi vetélkedő 

Ver ecke híres útján 
jöttem én 

A fenti mottóval millecentená
riumi vetélkedőt hirdetett meg az 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
és annak diákönkormányzata, így 
tisztelegve honfoglaló őseink 
emléke előtt a Honfoglalás 1100. 
évfordulóján. 

A versengésben az iskola felső 
tagozatos tanulói közül 22 csa
patot alkotva 60 fő vesz részt. Az 
Öt forduló során (4 írásbeli, 1 
szóbeli) stílszerűen 1100 pont ér
hető cl. A feladatok öt témaköri 
ölelnek fel, s így számot kell adni 
tudásukról a történelem, a föld
rajz, a nyelv és irodalom, továb
bá a képzőművészet és zene te
rületén. Az utolsó szóbeli fordu
lót az egész iskolát megmozgató 
millecentenáriumi nap keretében 
fogják tartani, amikor is gazdag 
programok várnak majd a tanu
lókra. 

A győztes csapat jutalma egy 
ópuszlaszeri kirándulás lesz, 
melynél vonzóbbat aligha lehet 

kitalálni. Minden csapat résztve
vői az elért eredményüktől 
függetlenül egyedi tervezésű 
millecentenáriumi emléklapot 
kapnak. 

Az Eötvös Loránd Általános 
Iskola és diákönkormányzata ez
úton hívja fel a város többi is
kolájának figyelmét, hogy ha 
idejük és energiájuk engedi, ak
kor szervezzenek hasonlójellegű 
vetélkedőt, hiszen ha ez több he
lyen zajlana, akkor talán az ön
kormányzat lehetővé tenne a 
győztesek számára egy városi 
megmérettetést. 

A vetélkedőt gondozó tanárok 
szívcsen állnak mindenki rendel
kezésére, adják át tapasz
talataikat az érdeklődőknek. Jó 
lenne, ha cz az iskolai kezdemé
nyezés városi szintűre nőhetne ki 
magát, hisz érdekes színfoltja le
helne a városi rendezvényeknek 
is. 

- D -
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Jó vételt, fiúk! 

Mire van szükségük a rádióamatőröknek? 
Akik nem ismerik őket, biztosan egy kissé bogarasnak vélik 

az egész társaságot, hiszen nem kis pénzt költenek - mások sze
mében - haszontalannak tÜnő dolgokra, nem kevés időt töltenek 
készülékeik előtt, fülelve az éter hangjaira, várva a, j ó terjedést", 
forgalmazva száz, néha ezer kilométerekre, vagy csak a szomszéd 
faluba, városba. Egy biztos: aki ismeri őket, az tudja, hogy ön
zetlenek, fegyelmezettek, segítőkészek és szerények is, mindazok 
mellett, amf azért a bevezető első részéből mégis Igaz rájuk egy 
kicsit. 

Mindezek melleit celldömölki 
létükhöz hozzátartoznak a követ
kező tények. Állandó helyük, 
biztos elhelyezésük nincsen, hi
szen a volt MHSZ épületében 
rendelkezésre álló 3-szor 3 mé
teres helyiség mindenre alkal
mas, csak foglalkozásokra és a 
kényes műszaki eszközök tárolá
sára, továbbá utánpótlás-nevelés
re nem. Falai vizesek, dohosak, 
szerintem néhány válogatósabb 
rágcsáló sem költözne bele, mert 
félne a reumától, isiásztól és 
egyéb változatos, ott könnyeden 
beszerezhető nyavalyáktól. Meg 
a tényekhez tartozik, hogy 1991 
februárjában levelet írtak váro
sunk önkormányzalának, illetve 
polgármesterének, de ígéreten 
kívül semmit sem kaptak, s azt 
is csak az előző önkormányzat 
alpolgármesterétől. Történni 
egyébként nem történi semmi. 
Még egy apróság: mindezek mel
leit léteznek, segítik a városi ren
dezvényeket, bemutatókat tarta
nak az iskolákban, s vállalnának 
még további feladatokat, csak 

kémék őket, s feltételrendszerük 
a minimálisan elégséges alsó 
szintet megközelítené. 

Mindezen tények ismeretében 
bízvást furcsának mondható, 
hogy derűs beszélgetést folytat
hattam a Magyar Rádióamatőr 
Szövetség Celldömölki Rádió-
klubjának két tagjával, BÖdÖr 
Jánossal és Szabó Lászlóval, 
akik elmondták: náluk vezető 
nincs, a dolgokat egymás között 
egyenlően elosztva intézik. 

Azt hiszem sokunk nevében 
szólt a kérdés, melyet a rádió
záshoz való személyes kötődé
sükről tettem fel. 

- Hogyan kezdődött? 
- Szabó László: 1973-74-ben 

a gimnáziumi éveim alatt kezdő
dött, Varga István tanár úr indí
tott el ezen az úton, s hogy job
ban menjen a morze, jöttünk gya
korolni a rádióklubba, s így szé
pen bekapcsolódtunk a munkába. 
Akkor még minden ment szépen, 
olajozottan. 1978-ban mentem 
főiskolára, s hazatérve, a nyolc
vanas évek közepén kapcsolód-

Napsütésben pergő percek 

Az idén visszafogottabban mérte sugarát a szeptemberi 
Nap, mintha csak ő Is az elvonások híve lenne. Októberben 
aztán mindent bepótolt. A nyugdíjasok minden napsütötte 
percet igyekeztek kihasználni. Felvételünk Celldömölkön, a 
Szentháromság-parkban készült. 

Fotó: Völgyi L. 

tam be ismét. Aztán az már az 
egész klub története, hogy jöttek 
az átalakulások, melyek nem azt 
hozták, amit mi elképzeltünk, hi
szen anyagi eszközeink beszű
kültek, helyiséggondjaink van
nak immár öt éve egyfolytában, 
mivel nem tudunk egy adószobát 
kialakítani, egy helyiséget, ahol 
elektronikai eszközöket tudnánk 
tárolni, az utánpótlással foglal
kozni. Sajnálatos, hogy ezt nem 
tudtuk kijárni, s azt mondom, 
hogy nem is magunknak, hiszen 
ez közérdek kellene, hogy le
gyen. 

- Bödör János: A celli rádió
zás hőskora a hatvanas évekre te
hető, s ennek egyik ma is élő 
nagy tanúja Mihók Tomi bácsi, 
aki sokat tudna mesélni erről. Én 
személy szerint a hetvenes évek
ben kerültem kapcsolatba a rá
diózással, s 1985-ben vizsgáztam 
le, így az azóta eltelt időszak áll 
közelebb hozzám, annak minden 
gondjával, kisebb sikerével. 

- Mit tudnak a rádióamatőrök 
nyújtani a városnak? 

- B. J.: Gyakorlatilag az élet-
és vagyonbiztonság megőrzése, 
megteremtése területén tudnánk 
sgíteni, ide értve a közbiztonság 
egyes területeit is, s amit a jelen 
feltételek megengednek, s igény
lik, azt meg is tesszük. Úgy gon
doljuk továbbá: ehhez az kellene, 
hogy akár a rendőrség, a tűzol
tóság vagy a polgárőrség komo
lyabban vegye a velünk való kap
csolatot. Megcmlítendők a kü
lönböző rendezvényeken adott 
biztosítások, ezen felkéréseknek 
szívesen teszünk eleget. 

- A dolgok praktikus oldalán 
túl én tudom azt, hogy a rádió
amatőrökéi izgalomba tudja hoz
ni egy különleges kapcsolat meg
teremtése, egy rendkívül nagy tá
volság rádióhullámokkal való át
hidalása. Hallhatnánk egy-egy 
emiékezeles esetet? 

- Sz. L.: Most csak URH-sá
von működünk, de korábban, 
míg jó volt a klub antennája, le
hetőség volt komoly forgalmazá
sokra. Persze akkor, ha bejött egy 
jó terjedés. Az én egyik nagy él

ményem az volt, mikor azzal az 
antennával, melyről tudtam, 
hogy európai forgalmazásra al
kalmas, sikerült olyan kapcsola
tot létesítenem, hogy egyszer-
csak megszólaltak a japán hívó
jelek, és sikerült is megteremte
nem az összeköttetést. 

- János? 
- B. J.: Az én jelenlegi tech

nikai felszereltségem jóval sze
rényebb, de örömöt jelent az is, 
hogy egészen Debrecenig tudok 
összeköttetést teremteni, s az is 
sikerélményt adhat, ha az ember 
nem forgalmaz, csak belehallgat, 
s jó terjedés esetén - mint az cí
műit napokban is - hallhatja az 
összes magyarországi átjátszót, 
de az osztrákokat, a cseheket, s 
a déli országrész mellett lévőket 
is. Még a 27 MHz-es korszakból 
volt több olyan élményem, hogy 
sikerült Angliát vagy Franciaor
szágot hallanom, s annak a kor
szaknak a legnagyobb élménye 
az volt, amikor sikerült kapcso
latot teremtenem a Duna nevű 
tengerjáró hajóval. 

- Visszatérve az élményektől a 
jelenbe: mi az, amire most szük
sége lenne a klubnak ahhoz, hogy 
emberhez méltóbban létezhessen, 
hogy azt adhassa, amit képes ad
ni? 

- Sz. L . : Feltétlenül egy olyan 
helyiség kellene, ahol bizton
sággal lehetne működtetni az 
elektronikus eszközeinket, tehát 
száraz és fűthető lenne, s egyúttal 
alkalmas oktatási célokra, hogy 
nevelhessük a fiatalok közül az 
utánpótlást, ami nagyon fontos. 
Meg lehetne fertőzni az elektro
nikával, s a rádiózáson keresztül 
az angol nyelvvel az ifjúságot, 
hisz mai korunkban ezek nélkül 
már elég nehéz boldogulni. 

- B. J.: Csak megerősíteni tu
dom az imént elhangzottakat, hi
szen ha ez a gondunk, továbbá 
egy jó antenna kérdése megoldód
na, akkor a többi problémával már 
megbirkóznánk saját magunk. 

- Úgy legyen, hiszen sokakkal 
együtt e riport készítője is úgy 
gondolja, hogy minden ember 
vagy társaság, aki, amely önzet
lenül használni kíván másoknak, 
minimálisan annyit megérdemel, 
hogy erre a legszerényebb lehe
tőséget megkapja. 

Kozmán László 

Jövőre használható a tornaterem 
Elkészült a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola tornaterme. Az épí

tési munkákat az elmúlt év őszén kezdte cl a MÁVÉPCELL Kft. 
Megtörtént az épület műszaki átadása is. Mivel a közműcsatlakozá
sokra és az üzemeltetésre jelenleg nincs fedezet, a következő tanévben 
vehetik igénybe a létesítményt az iskola tanulói. V.L. 
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Helyi nyomdák, kiadók, könyvtárak 

Dokumentumkiállítás a könyvtárban 
Az Összefogás a könyvtárakén országos rendez

vénysorozatnak egyik érdekes és tanulságos szín
foltja a Hetényl József helyi gyűjtő és több, je
lenleg is létező, vagy már megszűnt könyvtár gyűj
teményéből összeállt kiállítás, amely a város volt 
nyomdáit és könyvtárait hivatott bemutatni. A ki
lenc vitrinben impozáns anyagot nézhetünk meg. 
Éppen száz éve, 1895-ben nyílt meg Menyhárt Júlia 
nyomdája, amely tíz évig működött. Termékeiből 
láthatunk néhányat. A nyomdatörténcti rész legna
gyobb hányada Dinkgreve Nándor nyomdáját mu
tatja be. Ez a nyomda 1903-tól negyvenhat éven 
át üzemelt. Ugyanitt láthatunk anyagot a Szagán¬
Hajnal és a Turul nyomdáról is. Elvétve láthatunk 

a régi kemcncsaljai újságokból is egy-egy példányt, 
hiszen a lapok ekkor meg nyomdákhoz kötődtek, 
általában a nyomdatulajdonosok a kiadók. Ilyen a 
Dinkgreve által 1905-től kiadott Kemenesalja. 
1927-től jelenik meg a Hajnal Ferenc és Szagán 
János nyomdatulajdonosok nevével fémjelzett Cell
dömölki Hírlap. Ebből is láthatunk néhány pél
dányt, illetve az 1937 utáni számokból is, amikor 
már a Turul Szövetség készítette a lapot. 

A könyvtártörténeti rész a plébáhiahivatalok, is
kolák, egyletek stb. könyveiből mutat be néhányat. 

A kiállítás október 31 -éig megtekinthető a Kresz-
nerics Ferenc Könyvtár kölcsönzőrészlegén. 

gy-

KÜNYV- ¿5 PAPÍR KE RfiSKEDF.SE 

KEMENESALJA 
POLITIKAI HETILAP 

szerkesztősége és k i a d ó h i v a t a l a 

Postatakplár csekkszámla 44868. 

Több figyelmet a könyvtáraknak! 

Gondolatok 
a könyvtáros találkozó 

után 
A II . Megyenap után ismét egy 

jelentős megyei rendezvény szín
helye volt városunk. Itt találko
zott október 9-én megyénk 
„könyvtári társadalma" a fenn
tartó önkormányzatok képviselő
ivel. Nehéz háttérbe szorítani 
mindazt, amit könyvtárosként 
gondolok és érzek, ha erről a ren
dezvényről kell megírni a lehető 
legobjektívebb beszámolót/tudó
sítást. Ha leírom, hogy minden 
jó és gördülékeny, előre konst
ruált, „hazabcszélő" írásnak tűn
het. Szintén félreérthető lehet az 
is, ha értetlenségemet fejezem ki 
amialt, hogy a megye városainak 
polgármesterei közül a meg nem 
jelenteknek (Csepreg, Kőszeg, 
Sárvár) csupán egyharmada, 
Csepreg első embere kért elné
zést a távolmaradásért. Gondban 
vagyok, hisz annak sincs nagy ér
telme, hogy felsoroljam: a 
könyvtár igazgatója és munkatár
sai beszámoltak a celldömölki 
könyvtár munkájáról: hogy Engli 
Katalin, a Vas Megyei Könyv
tárosok Egyesületének tisztség
viselője izgalmas, már-már pro
vokatív kerekasztal-beszélgetést 
folytatott a megjelent polgármes
terekkel, hogy a helyi társintéz
mények vezetőitől pontos és ki
merítő adatokat hallottunk a he
lyi könyvtárral való együttműkö
désről; hogy ízletes volt a gim
náziumi ebéd; hogy a vendég 
könyvtárosok ámulattal nézték a 
három helyi tankönyvkiadó tel
jességre törekvő kínálatát; hogy 
a látogatók megelégedéssel 

nyugtázták, igen szép múltra te
kint vissza a celldömölki nyom
dászat és könyvtárügy, hogy 
egyetértéssel és együttérzéssel 
hallgatták a más helyről érkezett 
kollégák a városi könyvtár örö
meit és gondjait; hogy zökkenő
mentesen felérkeztünk a Ság-
hegyre; hogy a még ittmaradt 
vendégek elismerésüket fejezték 
ki a sághegyi bornak és a ven
dégszerető szőlősgazdáknak. 
Nem, a lényeg nem ez. A fontos 
az, hogy ezzel is sikerült felhívni 
a figyelmet a könyvtárak „fe
lettébb szükséges voltára". Ez nem 
bevett közhely, szólam. Talán ez 
a kifejezés, hogy könyvtár, ez vá
lik mindinkább elavulttá. Változ
tatni az elnevezésen? Nem kell, 
hisz jelezni kell az információ
hordozók „ősapjának" tartott és 
ma is kitartó nyomtatott szóhoz 
való történelmi kötődést, mint
egy emlékeztetve arra, hogy írott 
dokumentációt a számítógéphez 
is mellékelni kell, hiszen anélkül 
ezt az ördöngősnek mondott gépe
zetet sem tudjuk bekapcsolni és 
üzemelletni. Persze, ez nem zárja 
ki azt sem, hogy a legkorszerűbb 
adathordozókat tudjunk használ
ni akár a Kresznerics Ferenc 
Könyvtárban is, ha erre kellő tá
mogatottság van. Az igény -
ahogy tapasztaljuk - megvan rá. 

A ráfigyclésre buzdító hét el
múlt. Talán több szó esett - leg
alábbis a médiákban - a biblio
tékákról, azok gondjairól, bajai
ról és eredményeiről. Reméljük, 
valami megindult... Györe Géza 

Keressük 
a holnap felé vezető utat! 
Pápán, a református kollégiumban szeptember 16-17-én tudo

mányos szakmai tanácskozást tartottak abból az alkalomból, hogy 
az iskola jelenlegi épületét száz évvel ezelőtt avatták fel és vették 
használatba. A téma: Egyházi iskolák és a magyar társadalom a XXI. 
század küszöbén. Az előadók: dr. Márkus Mihály református püs
pök, Lovas Rezső fizikus, a Debreceni Universitás soros elnöke, dr. 
Reuss András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora, dr. 
Korzenszky Richárd, a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügyvezető 
elnöke és Tőkéczky László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
docense előadásaikban arra a kérdésre keresték a választ, hogy a mai 
időkben a lélek- és eszmeromboló közelmúlt rontása után a jövő, a 
holnap és a XXI. század számára milyen célokat kell az egyházak 
iskolái elé tűzni, és hogyan neveljék az azokban tanuló diákságot, 
hogy egy minden tekintetben az életre felkészült generáció kerüljön 
ki falaik közül. 

Az alaphangot Köntös László gyűjteményi igazgató, az igazga
tótanács elnöke adta meg, amikor megnyitóbeszédében kijelentette: 
Nem akarunk a kultúrtörténeti múlt kifelejtett kövületeként létezni. 
A holnap felé vezető utat akarjuk keresni és megtalálni. Ezért kol
légiumunk ezen eseményét nem is tartjuk csupán református egyházi 
belügynek. Iskolánk és intézményei évszázadok óta az egyetemes 
magyar kultúra jeles alkotóelemei, amelyek nagyban hozzájárultak 
ennek a régiónak és Pápa városa kulturális életének gazdagításához. 
Az útkeresésnek ezen időszakában önazonosságunk újratisztázására, 
a magyar társadalomban betöltött helyünk és szerepünk áttekintésére, 
és ha kell, újrafogalmazására van szükség. 

Délután, a konferencián hallottak alapján gazdag eszmélkedésű 
fórum volt, majd utána dr. Lackovits Emőke, a veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum igazgatóhelyettese megnyitotta a 464 éves kollégium 
történetét bemutató kiállítást, rámutalva arra, hogy az iskola min
denkor az értelmiségi utánpótlás forrása volt. 

Nádasdy Lajos 

Kemenesalja Ipartestület (KIOSZ) 

MESTERVIZSGA 
ELŐKÉSZÍTŐ 

TANFOLYAMOT INDÍT 
Érdeklődni: Celldömölk, Géfin tér 8. 

Naponta 8-12 óráig. Telefon: 112 
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Sághegyi hírek 
A Tündérvölgyi Baráti Társa

ság kezdeményezésére újra kija
vítják azt a négy pihenőpadot, 
amelyek a siklóút mellett koráb
ban mindenkinek a rendelkezé
sére álltak. A jövő év tavaszán 
nagyobb faültetési mozgalmat 
indítanak el, a millecentenárium 
tiszteletére emlékparkot is létesí
tenek. Az ősz beálltával készülni 
kell a madarak téli etetésére, e 
téren segítséget várnak a termé
szetvédelmi szervektől. 

* 
Dicséret illeti Váradi Jánost, 

aki a kiserdei setányutat gondo
san és szakszerűen kitisztította. 
A nagyon benőtt és alig járható 
útszakaszt szorgalmas munkával 
rendbe tette, az új hajtású fákat 
gondosan kezelte. Köszönet érte. 

* 
A meglévő két tanösvény ez 

évben is látogatott volt. A jövő 
tavaszon felújítják a madártani 
tanösvényt, hisz a képek egy ré
sze kifakult, élvezhetetlen. A 
szép kivitelű tárolók is igénylik 
az újrafestést, a hibák kijavítását. 
A geológiai tanösvény útjait is 
rendezni kell, nehéz a megköze
lítésük és nőtt a balesetveszély. 

A Sághegyért Alapítvány lépese
ket tesz a harmadik tanösvény 
létrehozására, amely a hegyek 
flóravilágát mutatná be. 

* 
Faunisztikai megfigyelések. 

Úgy tűnik, hogy jelentősen sza
porodott a sikló, újra megszólalt 
a levelibéka, viszont a pele az 
idén nem jelentkezett. Ennek oka 
a diófák drasztikus betegsége, ki
halása. Nycst továbbra is jelent
kezik, a sün fogyóban van, a kó
bor kutyák elszaporodtak. Sok a 
panasz a rágcsálók miatt, van 
hely, ahol a sárgarépát teljesen 
kictték. 

* 
A fákról és cserjékről. Emlí

tettük a diófák pusztulását, nem
csak az idősek, hanem a fiatalok 
is betegek, pusztulnak. Felmerült 
az a tévhit is, hogy a fenyőfélék 
tájidegennek tekinthetők a he
gyen. Ezt az állítást maguk a fe
nyőfélék cáfolják. Az évekkel 
ezelőtti próbálkozás a füge meg
honosítására nagy sikerrel járt. 
Elterjedt a hegyen, sok bokor ta
lálható a pincék körül és az idén 
is meglepően gazdag termést 
hoztak. DJ. 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja kéthetente! 

A csodaszarvas legendája 

FELICIA. 
Skoda Volkswagen felfogásban. 

Volkswagen Csoport 

Volkswagen fékrendszer 
Volkswagen karosszéria merevítés 
Volkswagen szellőzőrendszer 
Volkswagen üzemanyagellátó rendszer 

- Volkswagen fényszóró 
- Volkswagen visszapillanlö tükör 
• Volkswagen ablaktörlő lapát 
- Volkswagen fejlesztésű motor 

Letérés Társa Kft. 
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15. 

TeUFax; 60/373-045 

A jövő évi millecentenáriumi ünnepségek a művészetekben is 
éreztetik hatásukat. Örömmel mutatjuk be Horváth János tehet
séges celli fafaragó táblaképét. Diófába faragta a csodaszarvas 
legendáját, a kép mérete: 60x30 centiméter nagyságú. A fotó csak 
részben adja vissza a megejtóen szép látványt, a maga valóságá
ban sokkal nagyszerűbb. Remélhetően kiállítások során megte
kinthető les/, az érdeklődők számára. DJ. 

Nem 
Erisz almája... 

bár az is lehetne ez a 62 deka
grammos termés, amelyet fotó
sunk Oszkó Lászlóék alsósági 
portáján kapott lencsevégre. 

Fotó: Völgyi L. 

Epül az üzletház 

Ív 
Tizennégy kisebb-nagyobb üzlethelyiség és öt lakás lesza Sági úton a Hungária 
Biztosító mellett készüld épületben. Beruházó a VASBER Rt., kivitelező a 
MÁVÉPCELL és a CELLSZOLG. A létesítmény átadását 1996 tavaszára 
tervezik. Fotó: Völgyi 

Jön Bajor 
November 5-én (vasárnap) este 

6 órakor Celldömölkön, a Keme
nesaljái Művelődési Központban 
Csóközön című műsorával lép kö
zönség elé Bajor Imre színművész. 
Helyárak: 350 és 300 forint, nyug
díjasoknak és diákoknak 250 
forint. 

Karate 
A gimnázium tornatermében 

minden héten kedden 18.30-tól és 
pénteken 17 órától edzési tartanak 
a shotokan-karatc hívei. A sportág 
megismerése és művelése iránt 
kedvet érzők ebben az időpontban 
érdeklődjenek Kovács Gábor két-
danos mesternél. 
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Harminc éve éledt újjá a költő tisztelete 

Három dátum a Berzsenyi-albumból 
A hatvanas évek közepén „iz

zott" fel újra a lelkesedés nagy 
költőnk, Berzsenyi Dániel emlé
kének méltóbb ápolása érdeké
ben. A korábbi időkben ilyen 
„hangulat" már létezett, de vol
tak csendesedő, „felejtő" idők is. 
ígéretes összefogás eredményez
te mindazt, amire emlékezhe
tünk, és ezt mindenképpen meg-

Nemeskeresztúr - Rigács - Ukk 
- Zalagyömörő - Sümeg - Bazsi 
- Keszthely - Fenékpuszta - Ba
latonszentgyörgy - Kéthely -
Marcali - Boronka - CsÖmend) 
összesen húsz települést érinteti 
az út. A megfakult vázlat szerint 
ez volt az útvonal. Elkísért ben
nünket Dávid József neves újság
író, aki a Vas Népe 1965. szep-

Berzsenyi helyei szobra 

tehetjük három fontos esemény 
kapcsán. 

A múltat idéző nagy albumban 
rejtőző írások, rajzok, fotók több 
mint háromszáz oldalon emlé
keztetnek: Berzsenyi emléke él! 
Az említhető első időpont, ami
kor egy kis kemenesaljai csapat 
elindult, hogy végigjárja azt az 
útvonalat, amelyen Berzsenyi tá
vozott - 1808-ban - szeretett 
szülőföldjéről. Ez a nekibuzdulás 
harminc éve, 1965. szeptember 
8-án volt. Kemenessömjéntől 
Nikláig, (Kemenesmihályfa -
Celldömölk - Alsóság - Izsákfa 
- Kemencspálfa - Jánosháza -

tember 19-i számában Örökség 
címmel felemelő tudósítást írt. 
Az érzéseket és az élményt újra 
átélhetjük, leírni azonban nehéz 
és hosszadalmas lenne. Álljon itt 
az utat bejárt csoportot örökítő 
fotó a niklaiakkal, rajta Berzse
nyi rokonával, Berzsenyi Piros
kával. 

Ugyancsak harminc éve an
nak, hogy megrendezésre került 
Egyházashetyén a Berzsenyi-na
pok címet veselŐ kulturális ren
dezvény. Ennek a jelentősége ab
ban keresendő a költő iránti tisz
teleten és a nagyon fontos hagyo
mányőrzésen túl, hogy elindítója 

volt a negyedszázadon át létező 
Kemenesaljái Napoknak, az 
évente visszatérő tájrendezvény
nek. Az említett hetyei nap a mú
zeumi hónap keretei között va
lósult meg. A kiemelkedő prog
ramok nagy hatással voltak a fa
lura és az akkori járás más köz
ségeire, valamint az iskolákra. 
Egyebek mellett kiállítás, emlék
est, ismeretterjesztő ankét, Ber
zsenyi emléktúra, Tóth Géza 
olimpiai bajnok élménybeszá
molója, budapesti művész
együttes vendégszereplése, kul
turális szemle, a Berzsenyi nevét 
viselő gimnáziumok szereplése, 
táncmulatság emelte a rangját a 
rendezvénynek. Ez vezethetett el 
oda, hogy Berzsenyi Dániel 
szobrott kapott szülőfalujában, 
Egyházashetyén. Az avatás dátu
ma: 1970. szeptember 27-e. Im
már negyedszázada e történés
nek, amely szintén nagy állomá
sa volt a hagyományőrzésnek. 
Berzsenyi szobrát Antal Károly 
nemrég elhunyt Kossuth-díjas 
szobrász alkotta meg. Minden kis 

mozzanatát őrizzük e jeles nap
nak. A tudományos ülésen neves 
Berzsenyi-kutatók tartottak előa
dásokat. Kiadásra került a Ber
zsenyi a Kemenesalján című, ma 
már irodalomtörténeti ritka
ságnak számító füzet az előadá
sok és az avatóbeszéd közlésé
vel. A kiadványt a Berzsenyi Dá
niel Megyei Könyvtár gondozta, 
szerkesztette a korán elhunyt ba
rátunk, Rózsa Béla. 

Amikor ezekre a sarkalatos dá
tumokra visszatekintünk jó érzés 
hinni, hogy Berzsenyi Dániel 
emlékének ápolása kicsit e tör
ténések révén is új erőre kapott. 
Számos jel utal arra, hogy a költő 
egyre jobban jelen van a mai iro
dalmi életben, és reméljük, hogy 
ez továbbra is így lesz. Öröm arra 
gondolni, hogy létezik, működik 
az országos hatáskörrel bíró - új
raszerveződő - Berzsenyi Irodal
mi és Művészeti Társaság, vidé
künkön a Kemenesaljai Berzse
nyi Asztaltársaság. Munkálkod
nak a költő nevét viselő intéz
mények. E hitben és bizakodás
ban helyeztük el virágainkat Ber
zsenyi hetyei szobrán a Pro Egy-
házashetye Egyesüleltel és a he
lyi önkormányzattal együtt 1995. 
szeptember 25-én. Dala József 

A szülőföld követei a nikluiakkal 

Takács néni receptjei 
Darabolt paprika (enyhén ecetes): A pap

rikát megmossuk, magházától megtisztítjuk és 
tetszés szerint feldaraboljuk, üvegekbe rakjuk 
és a következő öntetet készítjük el: 2 db 5 
l-es üvegben lévő paprikára kell: (10 l-hez) 4 
i víz, 1 1 10 %-os ecet, 5 dkg só, 40 dkg 
cukor, 1 dkg borkénpor 1 mogyoró nagyságú 
timsó. Hidegen összekeverjük, és ha minden 
elolvadt, hidegen a paprikára öntjük. Az üve
geket lezárjuk. (Lehet kisebb üvegekbe is rak
ni. Ekkor az üveg nagysága szerint arányosít
juk a 10 l-hez fent felsorolt anyagokat.) Tíz
órai, uzsonna (margarinos kenyér, hús, szalá
mi) mellé kitűnő kiegészítő. 

Ketchup: Hozzávalók: 2 kg paradicsom, 50 
dkg alma, 50 dkg tisztított sárgarépa-zöldség. 
Egy edénybe felszeletelve beletesszük. Adunk 
hozzá: 25 dkg kristálycukrot, 5 dkg mustár
magot, 1 dkg egész borsot, 1 dkg gyömbért, 
2 db babérlevelet, 2-3 db szegfűborsot, 2 dl 
10%-os ecetet, 3 evőkanál sót, 5-6 db zöld 
vagy piros húsos paprikát (magház nélkül), 1 
nagy fej tisztított hagymát, 1 fej fokhagymát, 
1 dkg fahéjat. Jól összekeverjük. 24 órán át 
áll. Majd nagyon jól felfőzzük (nem csak for
raljuk, hanem addig főzzük, míg sűrűsödni 
kezd). Passzírozás után 1 mokkáskanál bor
kénport keverünk bele. Az üvegeket jól lekö
tözzük. Szárazdunsztban hagyjuk kihűlni. 
Ajánlatos félliteresnél kisebb üvegekbe rakni. 
Evekig eláll. 

Töltött paprika (fagyasztva): A töltölt pap
rikát ugyanúgy elkészítjük, mintha aznap főz
nénk meg. Én a rizst kicsit előfőzöm, kihűlöm, 
fűszerezem vegetával, sóval, tört borssal, sze
letelt, i l l . vágott vöröshagymával, a darált ser
téshússal és tojással összekeverem. A rizs elő-
főzése miatt a magházától megtisztított zöld
paprikákat így nem kell lazára tölteni. A meg
töltött paprikákat - amit egy-egy alkalommal 
meg akarunk főzni - polietilén tasakokba rak
juk és lefagyasztjuk, mint a húst. Télen elké
szítjük a paradicsommáriást. A mélyhűtőből 
akkor vesszük ki a lefagyasztott töltött papri
kát, amikor a mártás már fői. Fagyolt állapot
ban kell a paradicsommártásba tenni, és ter
mészetesen megfőzni. 

Takács Imréné 
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Megyei labdarúgó-bajnokság 
Tápián SE-CVMSE 1:0 (0:0). Táplánszcntkercszt, 400 néző. 

Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A.; Sebestyén N.; Huszár - Tóth J. 
(Závccz), Varga N. (László), Horváth T., Dénes, Varga I . (Rétfalvi) 
- Gyurák, Molnár I . 

A rangadón a hazai együttes rögtön támadóan lépett fel és meg
szállta az ellenfél térfelét, de a nagy nyomás ellenére viszonylag 
kevés helyzete adódott. Gyurák elpuskázott nagy gólszerzési lehető
sége után a második félidő közepe táján egy előreívelt labdát a ka
punak háttal álló tápláni csatár fejelte a hálóba. Megérdemelt hazai 
győzelem született a találkozón. 

CVMSE-Uralújfalu6:l(3:l)Cclldömölk, 800néző. Celldömölk: 
Nagy Z. - Nagy A., Varga N., Huszár, Dénes - Horváth (Jánosa), 
László, Kolonics (Závccz), Rétfalvi (Tóth J.) - Molnár, Gyurák. 

Góllövők: Gyurák (2), Molnár (2, egyet 1 l-esből), László, Jánosa. 
A találkozón kárpótolta a nézőket a cclli együttes a korábbi néhány 

mérkőzésen nyújtott gyengébb játéka miatt. A gólzáporos meccsen 
rúgott hat gól ebben a szezonban cclli gólcsúcsot jelent. 

Szám-adás 
A megyei labdarúgó-bajnokság 10 fordulója során számos figye

lemreméltó jelenséget tapasztalhattak a celli csapat eredményeit tü
zetesebben szemlélők. A lapunkban is többször - Sebestyén Attila 
edző, illetve Gyurák Antal révén - említett edzéseken való részvétel 
arányának emelkedése és az intenzitás növekedése a sikeres szerep
lésben a számok nyelvén is igazolható. Egyértelműen az erőnlét ja
vulásának köszönhető, hogy az első félidő(k)ben szerzett 13 pontot 
(43 százalékos teljesítmény) és 7:4-es gólarányt a második 45 
pcrc(ek)ben 20 pont (66 százalékos teljesítmény) és 16:3-as gólarány 
követi. Az első játékrészben hétszer voltak gólképtelenek a csatárok, 
a második félidőben ez már csak négy ízben fordult elő. A 10 ta
lálkozó során a kapus és a védők helytállását dicséri, hogy négyszer 
nem kaplak gólt, öt alkalommal pedig csak egyszer rezdült meg a 
celli háló. Az örvendetes tények mellett azonban nem szabad elfe
lejteni, hogy a 23 találatból 22-t a mérkőzések felén szerzett a 
CVMSE, és volt 5 olyan 90 perc, amelyeken összesen egyetlen celli 
gól született. 

-bor 

Kézilabda 
CVMSE-Cellkolor-Kisbér 31:23 (17:12) 
Celldömölk, 200 néző. Celldömölk: Dénes 

- Darabos (1), Gőcze (7), Kósa (2), Csizma-
zia (2), Németh L. (9), Tóth R. (7). Csere: 
Kiss Z. (2), Kiss Sz. (1), Gyurák, Székely, 
Csámi. 

Magabiztos játékkal szerezte meg a győ
zelmet az ellenfelét minden tekintetben fe
lülmúló hazai gárda. 

Győri Vertikál-CVMSE-Cellkolor 22:21 
(11:9) 

Győr, 100 néző. Celldömölk: Dénes - Tán
csics, Gőcze (6), Kósa (5), Gulyás (3), Bagics 
(4), Tóth R. (2). Csere: Darabos (1), Gyurák, 
Németh L., Kiss Sz. 

Végsőkig kiélezett, drámai mérkőzésen 
nehezen tartotta otthon a két bajnoki pontot 
a győri együttes. A remekül küzdő celli 
csapat fokozatosan dolgozta le a hátrányát, 
de egy időn túli büntető megpecsételte a 
sorsukat. 

CVMSE-Cellkolor- Várpalotai Unió 
30:21 (16:9) 

Celldömölk, 200 néző. Celldömölk: Dé
nes - Darabos (2), Gőcze (8), Kósa (3), 
Csizmazia (4), Bagics (10), Tóth R. (2). 
Csere: Kiss Sz. (1), Fonyó, Németh L., 
Ludvig, Gyurák. 

Parádés 25 percet produkált a cclli csapat 
az erre az idényre meggyengüli Várpalotával 
szemben s már az első félidő vége előtt 16:7-
es vezetésre leli szert. Bravúros kapustclje-
sítmény, hatékony védekezés és pontos, kom
binatív támadójáték jellemezte a hazaiakat. 
A „padlóra küldött" vendégek nem voltak ké
pesek komolyabb ellenállásra. 

Megyei 
női kézilabda-bajnokság 

Körmend IL-Celldömölk 13:27 (6:15) 
Celldömölk-Tanárképző I I . 22:23 

(13:13) 

Asztalitenisz 
Pécsi D. Gáz-CVMSE-MÁVÉPCELL 

14:4 
Győz: Molnár Balázs (2), Máthé Gyula (1), 

Nyírő József (1). 
A bajnokjelölt pécsi csapat ellen nem volt 

esélye a celldömölkicknck. 

Atlétika 
A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázi

um diákjai eredményesen szerepeltek Vas 
megye középiskolai tehetségkutató atlétikai 
versenyén, amelyen több mint 160 induló állt 
rajthoz. 

Leányok: 100 m: 1. Balogh Bibiána 14,2 
mp. 2. Payr Anna 14,5 mp. Távolugrás: 1. 
Balogh Bibiána 452 cm. 2. Payr Anna 451 
cm. Magasugrás: 1. Balogh Bibiána 125 cm. 

Fiúk: 400 m: 2. Vass Gábor 61,2 mp. Tá
volugrás: 1. Borovszky Tamás 528 cm. 2. 
Vass Gábor 500 cm. Magasugrás: 1. Bo
rovszky Tamás 155 cm. 

Tájfutás 
Az 1995. évi Vas megyei egyéni tájfutó-

bajnokságon Rétfalvi Balázs azF 17-18, Rét
falvi Lajos pedig az F 35 kategóriában szer
zett bajnoki címet a jánosháziaknak. 

Labdarúgás 
Serdülők - Sárvári csoport: 
Celldömölk-Urai új falu 12:0 
Sárvári Kinizsi-Celldömölk 1:1 
Celldömölk-Kemenesalja 10:0 
Celldömölk-Simaság 2:0 
Jakfa-Celldömölk 0:4 
A bajnokságban a Celldömölk a 2. helyen 

áll. 

Sági sport 
Az Alsósági SE labdarúgói a legértéke

sebb skalpot október 15-én Merseváton 
gyűjtötték be az addig veretlen merseiek 
legyőzésével. 

ASE-Nemeskocs 3:0. 
Góllövők: Herczeg Cs, Horváth L., Nagy 

G. 
Ifi: ASE-Nemeskocs 5:0. Góllövők: Bog

dán T. (2), Bogdán G., Kerék J., Fenyő M. 
ASE-Csönge 3:0 
Góllövők: Nagy Sz., Horváth L., Horváth 

J. 
Ifi: ASE-Csönge 4:1. Góllövők: Fenyő M. 

(3), Bogdán G. 
Mersevát-ASE 1:2 
Góllövők: Horváth L., Nagy Sz. 
Ifi: Mersevát-ASE 0:2. Góllövők: Bogdán 

G., Péter R. 
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