
VII. ÉVFOLYAM, XXII. (102.) SZÁM • 1995. NOVEMBER 23. 

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK L A P J A • MEGJELENIK KÉTHETENTE • ÁRA: 21,50 FORINT 

Önkormányzati képviselők az alsósági 
iskolában 

November 9-én kibővített nevelési érte
kezletet tartottak az alsósági városrészen a 
Berzsenyi Lénárd Általános Iskolában az ön
kormányzat, a település és az iskola kapcso
lata címmel. Az ülésen a nevelőtestület tagjai 
mellett részt vett Makkos István polgármes
ter, Vinter József, a közművelődési bizottság 
elnöke, Erdélyi Antal, az alsósági városrész 
részönkormányzatának vezetője, Oszkó Zol
tán, a városi képviselő-testület tagja, Géczy 
Zoltánné képviselő, Molnár Gábor szakre
ferens, valamint a szülői munkaközösség és 
az iskolaszék több képviselője. 

Rosta Sándor, az iskola igazgatója és a 

nevelőtestület több tagja taglalta az iskola 
helyzetét. A rövid bemutatkozásból kiderült, 
hogy az alsósági iskola is hasonló gondokkal 
küzd, mint az ország iskoláinak nagy része. 
Képességfejlesztés terén az iskola jelentős 
eredményeket tudhat magáénak, de az okta
tási segédeszközök és az anyagiak hiánya gá
tolja a fejlődést. Ezzel kapcsolatban a város 
polgármestere is egyetértését fejezte k i . K i 
fejtette, hogy az oktatást jobban kell támo
gatni, és nem szabad leépíteni. Tájékoztatott 
arról is, hogy a Nemzeti Alaptanterv beve
zetése akadályokba ütközik, mivel erre nem 
áll rendelkezésükre nagyobb pénzeszköz. 

A sportról szólva kifejtette, hogy ezen 
ágazat pénzelését szponzorok által kel
lene megoldani, az állami költségvetési tá
mogatást pedig olyan tevékenységek felé 
kellene irányítani, amelyek kevesebb nép
szerűségnek Örvendenek a szponzorok kö
rében (oktatás , műve lődés , tehetséggondo
zás stb.) 

Vinter József, az oktatási, közművelődési, 
sport- és gyámügyi bizottság elnöke elmond
ta, hogy a számítástechnika- és idegennyelv-
oktatásnak több teret kell szentelni. A kiala
kult beszélgetés folyamán az a közös véle
mény kristályosodott k i , hogy jó lenne, ha a 
város három általános iskolájának képviselői 
találkoznának az önkormányzati képviselők
kel, és közösen keresnének orvoslást a 
problémáikra. 

losonci 

Uj alapszabály, név és 
vezetőség a CV/M/SE-nél 

Nincs mese, megszűnt az „emese". Élt tizennégy „munkás" esz
tendőt, búcsúztatására ünnepélyes keretek között 1995. november 
7-én került sor vezetőségválasztó küldöttközgyűlés keretében. 
Nyugállományba helyezése és az átalakulás időpontja között bár
miféle összefüggés keresése a fantázia birodalmába tartozik, bár 
a véletlen egybeesés pikantériája nem tagadható.. . 

(Folytatás a 3 oldalon) 

Fehér László Kocsis Péter 

Osztrák iskolába jártak 
Hazaérkezett Ausztriából az a 

12 tagú alsósági tanulócsoport, 
amely egy hetet töltött nyelvgya
korlás céljából az ausztriai Ncu-
dauban. A tanulók, akiket elkí
sért német tanárnőjük is, a ha
gyományoknak megfelelően 
osztrák családoknál laktak, dél
előttönként pedig az ottani 

általános iskola tanítási óráira 
járlak. 

A tanulóknak, akik termé
szetes környezetében tanulhatták 
a német nyelvet, ráadásul a ven
déglátó családoknál egy másik 
nép mindennapjait tanul
mányozhatták, sok szép élmény
ben volt részük. vl 

Eladó és lebontandó garázsok 
Az önkormányzat megbízásá

ból a budapesti Dunaholding 
City Kft. elvégezte a lakóházak
kal azonos területen lévő gará
zsok felmérését és értékének 
becslését. így 14 garázs árát ha
tározták meg. Döntés született 
arról is, hogy mivel a Kossuth 
Lajos u. 8. szám alatti három ga
rázs állapota nem kielégítő, így 
az ideiglenes bérleti jogviszonyt 

fel kell mondani, ezt követően az 
épületekel le kell bontani. Ami 
az árakal i l let i , igen változatos a 
kép. Úgy változik a telekhányad 
értéke, mint ahogy magának az 
épületnek az értéke is. így a te
lekhányad ára 30 ezertől 85 ezer 
forintig terjed, míg magának az 
épületnek az értéke a 40 ezres és 
a 170 ezres határ között mozog. 

„Nyílik" az út a tornacsarnokhoz 

Eltűnik egy romos épület 
Évek óla lakatlanul áll és vé

szesen romlik Alsóságon a Hegyi 
út 15. szám alatti épület állaga. 
A képviselő-testületnek most le
hetősége nyílt arra, hogy csere 
folytán megkapja ezt az ingái-
lant. Az épület lebontásával nem
csak a város egyik csúf pontja 
szűnne meg, eltüntetésével lehe
lőség nyílna a most készülő tor
nacsarnokhoz vezető út megépí

tésére is. A tulajdonos hajlandó
ságot mulat arra, hogy a Sági úii 
volt iskolakonyha épületéért cse
rébe adja a fenti ingatlant. Az út 
kiépítéséhez, a szomszédos ingat
lanból még szükséges 120 négy
zetméter. Ennek megszerzésére 
is megvannak a reális feltételek. 
Ha a csere és vásárlás megtörté-
nik.a Hegyi üli épület bontására 
nyilvános árverést hirdetnek, gy. 

Mikulás-járás 
Hagyománya van már váro

sunkban a Házhoz megy a 
Mikulás elnevezésű akciónak. 
Ha a szülők igénylik, 300 fo

rintén otthonukban felkeresi 
gyerekeiket a Mikulás. „Igény
bejelentés" a Kemenesaljái 
Művelődési Központban no
vember 21-e és december 2-a 
között. 
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Pincebetörések a Sághegyen 
Tudomás unkra julot l , hogy 

november 3-áról 4-érc virradó éj
szaka több pincét is feltörtek a 
Sághegyen. Ezzel kapcsolatban a 
városi rendőrkapitányságtól kér
tünk információi. A tájékoztatási 
Molnár Lajos rendőr alezredes
től, a kapitányság vezetőjétől 
kapluk: 

- Szombaton (november 4-én) 
reggel érkezeit hozzánk bejelen
tés, hogy a Sághegyen pinccfcl-
törés történt. Helyszínelőink 
azonnal a telt helyére mentek, és 
megállapították, hogy a hegy déli 
oldalán, a Vár úton egy sorban 
9 pincébe törlek be ajtóbefeszítés 
módszerével. A legtöbb helyről 
csak evőeszközöket cs egyéb, k i 
sebb értékű tárgyakai vittek c l , 

vol l azonban olyan pince is, 
ahonnét komolyabb értékű mű
szaki cikkeket vittek magukkal 
az egyelőre ismeretlen tctlcsck. 
Az összkár mintegy 450 ezer fo
rintra lehelő. A szükséges intéz
kedéseket megtettük, van elkép
zelésünk az elkövetőket illetően. 
Mivel a nyomozás jelenleg folya
matban van, egyelőre ennyit 
mondhatok. 

(Az információt az esemény 
után 3 nappal kaptuk.) 

Az eset kapcsán néhány dolog
ra mindenképpen szeretnénk fel
hívni a pince tulajdonosok és az 
érdekelt önkormányzatok figyel
mét: 

1. A pincctulajdonosok le
hetőleg erős, biztonságos zárak

kal lássák cl a pincék bejárati aj
tóit. 

2. Értékesebb műszaki és 
egyéb cikkeiket ne hagyják ott, 
vigyék haza léire. 

3. A késő őszi, téli időszakban 
is látogassanak ki időnként az in
gatlanaikhoz, és ellenőrizzék a 
szomszédok pincéit is. 

4. Egy hegyőr kevés a Ság-
hegyre. Éppen ezért j ó volna, ha 
az érdekelt önkormányzatok kö
zösen megszerveznék a hatéko
nyabb hegyőri szolgálatol. 

5. Jó volna, ha a hcgyőr(ök), 
a polgárőrség, a bűnmegelőzési 
és közbiztonsági bizottság, vala
mint a rendőrség közös cse
lekvési tervet dolgozna ki a ha
sonló atrocitások elkerülése ér
dekében, mert a rendőr nem tud 
mindenkor és mindenütl ott 
lenni. 

A pinccbclörésckkcl szint 
egy időben, szombaton délelőtt 
a Balassi Bálint utcában történt 
betörés. Az elkövető az ablakon 
hatolt be a lakásba és értékes 
zsákmánnyal távozott. Az elkö
vetőkre konkrét elképzelés van, 
a nyomozás ebben az ügyben is 
folytatódik. 

Lapzártakor kapluk a hírt: 
A celldömölki kapitányság 

rendőrei bravúros gyorsasággal 
elfogták a pinccfeltérésekkel ala
posan gyanúsítható személyeket. 
Az eddigi ismeretek szerint öten 
követhették el a betöréssorozatot, 
valamennyien celldömölki illető
ségűek. Közülük 2 személyt őri
zetbe vetlek, előzetes letartózta
tásukra tettek javaslatot. 

völgyi 

Gázművet avattak Bobán 
A bobaiak valahogyan - ma sem érlik, ho

gyan - kimaradlak a földgázprogramból. A 
gázvezeték megépítése ma már rendkívül 
költséges lett volna, ezért más megoldás után 
nézlek. Végül is a SZEBGAZ által létrehozóit 
PB-iartályos rendszer kínálkozott a legol
csóbb megoldásnak. 

Szelestey László polgármester beszédében 
elmondta, hogy sok lakossági segítséggel cs 
a MÁVÉPCELL közreműködésével 7 kilo
méternyi vezetékrendszer épült meg a falu
ban. A 280 lakásból 245-öt kötöttek rá a há
lózatra. Adminisztrációs huzavona miatt elég 
későn láthatlak hozzá a tényleges munkához, 
de mára 11 ezer lilcr gáz otl van a tartályok
ban, hogy megindítsák, és meleget adjon a 
bobai ollhonokban. Ehhez még egy kis tü
relmet kéri a polgármester, mert az avatás 
pillanatában a hatósági engedély még nem 
voll a birtokukban. 

Dr . Pusztai Gyula, a Vas Megyei Köz
gyűlés elnöke avatóbeszédében szólt az or

szágos gondokról és fonákságokról. A bobai 
emberek azonban ilyen körülmények között 
is a zsebükbe nyúltak, hogy egy lépéssel kö
zelebb kerüljenek a városi életvitelhez. Nem 

lesz olcsó a gázfűtés - figyelmeztetett - , ta
karékoskodni kell, de bízik abban, hogy sen
kinek sem kell fáznia. 

- Azzal a kívánsággal gyújtom meg a lán
gol, hogy legyen erejük leküzdeni a nehéz
ségeket, amellyel szembenézünk. Ez az önö
ké, én pedig meghajtom a fejemet a falu népe 
előtt, amely ezt létre ludta hozni - mondotta, 
majd egy bobai kisgyermekkel a karján a pol
gármester kíséretében a kandeláberhez ment, 
s a közönség tapsa mellett lángra lobbantotta 
a gázt. A két apróság egyben azt is jelképezte, 
hogy ez a pillanat nemcsak a mának, hanem 
a jövőnek is szól. 

Meg kell hagyni, a bobaiak meg tudták 
adni a módját az eseménynek. A gázgyújtási 
ceremónia alkalmából zászlódíszbe Öltözött 
a falu központja. A műsorban fellépett a Kc-
menesmagasi Citcrazenekar és Népdalkör, 
szerepellek az iskolások, és két szépen elő
adott szavalatot is hallottunk. Előbb Szabó 
Vik tór ia Simon István Nem elég, majd A n 
tal Violetta József Attila Tél című versét 
mondta cl a szép számban összesereglett kö
zönség előli. völgyi 

Felhívás a régi kemenesaljai lapok példányainak 
összegyűjtésére 

Tisztelt Szerkesztőbizottság! 
Örömmel vettem részt az ÚJ 

KEMENESALJA századik lap
számának megjelenése után 
Kresznerics Ferenc Könyv
tárban rendezett „ író-olvasó" 
találkozón. Ili megismerhettem 
a laptulajdonos városi önkor
mányzat vezetőinek és lapunk 
felelős szerkesztőjének gondola
tait, gondjait, jövőbeli elképze
léseit, és egyben néhány olvasói 
javaslatot is hallhattam. 

Engedjék meg, hogy helyi la
punk egyszerű olvasójaként -

így utólag - magam is felvet
hessek csupán egyetlenegy gon
dolatot, jobban mondva tervet, 
amely Összefogással - de csakis 
azzal - megvalósítható! 

Miről is van szó? 
A könyvtárba járók nem rit

kán keresik a százéves celli sajtó 
állal produkált és örökségként 
tekinteti lapokat. Ilyenek példá
ul a Kemenesaljai lapok, a Kis-
czell és Vidéke, a Kemenesalja, 
a Celldömölki Hírlap és más, 
rövidebb éltíi kiadványok. Saj
nos ezeknek csak egy - bár na

gyobb - részét kaphatják meg, 
de nem papírra nyomottan, ha
nem csak erősen megkoptatott 
diafilmeken. 

Kérésként tekintendő javas
latom a következő: A T. SZER
KESZTŐSÉG fogjon össze 
könyvtárunkkal! Egyikük fel
adata a „felhívás", másikuké a 
„fogadás". A felhívás lapunk
ban jutna el az olvasókhoz, ré
vükön a város és a környék min
den lakosához, akiktől azt kér
nék, hogy az általuk őrzött, vagy 
náluk porosodó régi celli újsá

gokat bocsássák a könyvtár ren
delkezésére (netán csak máso
lásra). 

Bízom benne, hogy nagyrabe
csült „Kresznericsünk" teljesíti 
a reá váró feladatot. Nem tar
tom leheletlennek az iskolák be
vonását sem eme „értékpapír" 
gyűjtésbe! 

Kérésemet tisztelettel megis
métlem: 

Celldömölk 1995. november 
havában. 

Egy olvasójuk a sok közül 
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Új alapszabály, név és vezetőség a CV/M/SE-nél 
(Folytatás az I. oldalról) 

A sportegyesületi közgyűlés a Kemenesaljái Művelődési Központ 
galériáján zajlott a 73 szavazati jogú küldöttből megjelent 60 fő rész
vételével, számos érdeklődő jelenlétében. Elsőként Fehér Lász ló , a 
CVMSE Ideiglenes Intézőbizottságának elnöke számolt be a legutób
bi közgyűlés óta eltelt kilenc hónap munkájáról. A szakosztályokról 
szólva elhangzott, hogy a labdarúgóknál erőteljes pozitív fordulat 
következeti be, hiszen a tabella aljáról indulva előkelő pozíciót vívtak 
ki maguknak a megyei bajnokságban. Kevésbé tekinthető eredmé
nyesnek az NB II-cs asztali teniszezők és a férfi kézilabdázók sze
replése: előreláthatólag a kiesés elkerüléséért kell küzdeniük. Az 
egyesület gazdálkodási helyzete jónak mondható, mert az éves szinten 
közel 6 millió forintos költségvetésben nem egészen 1 millió forint 
maradványról tudnak számol adni, amelynek egy része hosszabb távra 
is leköthető. A bevételek mintegy 20 százalékát lelte ki a busz bér
beadása Balogh Zsolt révén, valamint Maár Károlynak a labdarúgók 
irányában kifejtett szponzori tevékenysége. Sportági bontásban, min
dent összeszámolva az asztalilcniszczők 370 ezer, a kézilabdázók 1 
millió 600 ezer, a labdarúgók pedig közel 3 millió forintból gazdál
kodhattak. 

A közgyűlés elfogadta a klub új alapszabályát, amelynek kidol
gozása Tarrósy Imre precizitását és igényességét dicséri. A doku
mentum értelmében november 7-élől az egyesület hivatalos elneve
zése: Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület (CVSE). A fel
merült sokféle névváltozat közötti kompromisszumot tükrözi a végső 
formula, mivel Celldömölk önkormányzata mellett - bár egyre csök
kenő reálértékben - a vasút továbbra is jelentős támogatói szerepet 
vállal. Az alapszabály külön pontként emeli k i , hogy a CVSE mű
ködéséből minden politikai tevékenységet kizár. Kétlépcsős vezetési 
modell került kodifikálásra: a 19 tagú elnökség mellett az operatív 
irányítás a Sporlintézőbizotlság feladatköre lett. 

Ezután hosszas szavazási procedúra vette kezdetét, aminek első 
lépéseként Kocsis Pétert megerősítették a CVSE társadalmi elnöki 
funkciójában, elnökhelyettessé pedig Dummel Ottót választották. 
Kettejükön kívül az elnökség tagjai lettek: 

Ambrus László, CELLCOMP Kft. ügyvezető igazgatója; 
Antók Zoltán, Antók Nyomdaipari Kft. vezetője; 
Bakó László, BAKÓ TREX Kft. igazgatója; 

Baranyai Attila, Celldömölk és Vidéke ÁFÉSZ főkönyvelője; 
Kazári József, Eötvös Áll. Isk. igazgatóhelyettese; 
Kovács Lajos, Sághegyalja Mezg. és Ip. SzÖv. elnöke; 
Kővári Antal, Műszaki és Ipari SzÖv. elnöke; 
Maár Károly nyugdíjas, Angliából hazatelepült szponzor; 
Makkos István (hivatalból), Celldömölk polgármestere 
Márton Tivadar, Márton Kft . ügyezetője; 
Molnár Ferenc vállalkozó; 
Dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd; 
Söptei Józsefné, MÁVÉPCELL Kft. igazgatónője, 
Szabó Ferenc, volt N B I-cs labdarúgó; 
Szakács László kisiparos; 
Tarrósy Imre, nyugalmazott sportvezető. 
A számvcvőbizoltság elnöke Bóka Istvánné lett. 
A közgyűlés előkészítése során az új elnökség - akkor még leendő 

- tagjai a korábbi vezetés érdemeit elismerve a szinte teljes körű 
tisztújítás mellett döntöltek. A grémium összetétele a celldömölki 
sportot támogatók körét reprezentálja, akik jelentős számú alkalma
zottjuk revén a náluk dolgozók sporlszórakoztatásában is érdekeltek. 
Az ülésen Bakó István a kézilabdázók, valamint Balogh Zsolt a 
labdarúgók szakosztályvezetője elfoglaltságaikra hivatkozva lemond
tak tisztségükről. 

Az új elnökség megválasztotta a sportegyesület ügyvezető elnökét 
Fehér László személyében, aki természetesen szintén elnökségi tag 
lett. A testület Dummel Ollót és Tarrósy Imrét delegálta a Sporlin-
tézőbizottságba, amelybe az ügyvezető elnök is automatikusan be
került. Mellettük a három szakosztályvezető alkotja az egyesület leg
főbb intéző szervét. Egy hely még kiadó, ugyanis a kézilabdázóknál 
a kialakult nehéz helyzet áttekintése után egy hónapon belül válasz
tanak majd szakági vezetőt. Az asztali teniszezőknél Balázs Béla, a 
labdarúgóknál pedig többes jelölés után Gasztonyi Csaba kapta a 
megbízást 11:5-ös szavazati aránnyal Balhási Istvánnal szemben. 
Az elnökség kifejezte szándékát, hogy a két sportember együttmű
ködését elő kívánja segíteni. Ha ez a közgyűlési záróakkordban meg
testesülő szellem válik uralkodóvá az egyesület vezetésében, akkor 
az eredmények sem maradhatnak cl, és a sportpályák mentén zúghat 
a „Hajrá CVSE!" 

Németh Tibor 

Fizessen elő, rendelje meg lakására az Új Kemenesalját! 
A j ö v ő esztendőtől a celldö

mölki e lőf izetőkhöz a polgár
mesteri hivatal juttatja el két
hetente megje lenő lapját, az Új 
Kemenesal ját . Kérjük, hogy je
lenlegi é s leendő előfizetőink a 
mellékel t megrende lő lapot tölt
sék k i és december 10-éig jut
tassák el a hivatal műszaki osz
tályára Nagy Antalhoz. Önnek 
csak egyszer kell fáradnia, ami
kor kitölti é s eljuttatja a meg
rendelését a megadott c ímre , s 
ha egész évre előfizet, 1996-
ban huszonnégy alkalommal a 
postaládájában találja az újsá
got. Számoljon! A j ö v ő évi 
előfizetési díjat a mai árakon 
állapítottuk meg, sőt: még ked
vezményt is adtunk. Ennél 
könnyebben és o lcsóbban lehe
tetlen lesz 1996-ban hozzájut
nia az Új Kemenesalja lapszá
maihoz. 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja c ímű lapot, amelynek előfizetési díja 

• egész év re 500 forint, 
• fél év re 250 forint, 
IZi negyedévre 125 forint. 

Kérjük, az előfizetés időtar tamát jelölje X-szel! 

Az előfizetési díjat a kitöltött megrendelő lappal az á l ta lam megadott c ímen je len tkező 
kézbesí tőnek fizetem. 

Név: 

C í m : 

Dá tum: Aláírás: 

A megrende lő lapot a Ce l ldömölk i Polgármester i Hivatal Műszaki Osz tá lyá ra , Nagy Antal
hoz kérjük eljuttatni. 

J 
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A tulajdonos neve egyelőre titokban 

Megújul a gólyafészkes ház 
Talán már egy év is eltelt az

óta, hogy hírt adtunk a gólyafész
kes ház esetleges értékesítéséről, 
s azt is jeleztük: két érdeklődő 
volt az ingatlanra. Azóta viszont 
gyökeresen megváltozott a hely
zet, mivel a ház egy harmadik 
tulajdonos kezébe került, aki 
mindenféle halósági engedélyek 
beszerzése után a részletes terv
rajzok elkészíttetéséhez fogott, s 
azok, valamint a statisztikai 
szakvélemény birtokában meg is 
kezdte a felújítást. 

Első lépésként a tető levélelé
re, s az oldalfalak megerősítésére 
került sor, majd bevasalták a fö
démet, s következett az újabb sta-

Ez év augusztusában a Kato-
1 i kus Ifjúsági Közösséggel 
(KÖZI) egy csodálatos lelkigya
korlaton vehettem részt az Auszt
riában található Rosatinban, 
Celldömölktől mintegy 340 kilo
méterre. Az üdülőház, ahol lak
tunk, egy hegyi tisztásra épüli 
1750 méter magasságban, ahon
nan páratlan kilátás nyílt a kör
nyező vidékre. A szikrázó, hó
val borított hegycsúcsok mcsz-
sziről tündököllek; az ormótlan 
hegyek és a zöldben pompázó 
halmok pedig fenséges nyugal
mat árasztottak. Olyan volt 
mindez, mint egy tiszta, érintet
len világ. 

Ez a gyönyörű hegyvidéki táj 
igazi, elmélkedésre alkalmas 
helyként szolgált. Itt hallgattuk 
és csodálkoztunk rá Isten szavá
ra. A lelkigyakorlat mindig egy 
olyan megállás, amikor azt 
mondhatom Istennek: Uram, 
most megtalálhatsz! Lelkigya
korlatunk központi gondolata 
Szent Pál apostolnak a Korintu-
siakhoz írt második leveléből ol
vasható: „Ezt a kincset cserép
edényben Őrizzük, hogy az erő 
túláradó nagyságát ne magunk
nak, hanem Istennek tulajdonít
suk." (2Kor.4,7) Minden ember 
lelke egy törékeny cserépedény, 

tikusi szemle, mely a munkálatok 
további folytatását engedélyezte, 
s így következhet a betonkoszorű 
és a födém betonozása. A tervek 
szerint december folyamán már 
lelő is lesz az épületen. 

Tavaszra maradna a nyílászá
rók cseréje, az igényes belső tér 
kialakítása és a külső munkála
tok befejezése. 

A legfontosabb dologról, az 
épület funkciójáról is i l l i k szót 
ejteni. A központi funkció alkal
massá teszi arra, hogy kisebb és 
nagyobb területű irodák kerülje
nek kialakításra, melyekre az 
előzetes felmérések szerint ko
moly igénylők jelentkeztek. 

amelynek mindig van valamilyen 
tartalma. Ez a tartalom lehet 
édes, Jézustól származó, de lehet 
nagyon keserű is! 

A körülöttünk élő emberek 
mind-mind „megízlelik" lelki 
cserépedényünk tartamát, mely 
ha keserűséggel lel i , fájdalmat 
áraszt környezetünkre. 

Nyári lelkigyakorlatunkban 
arra vállalkoztunk, hogy új tar
talommal, új értékekkel töltsük 
meg Jézus segítségével lelkünk 
cserépedényét. Szeretném, ha 
mindaz, ami a hegyek között el
hangzott, életemben meghatáro
zó szerepet játszana. Legjobban 
az ragadott meg, amikor Jó
zsef atya arról beszélt, hogy Is
tennek van egy csodálatos álma 
rólunk. S ha tisztán kerülünk k i 
a kísértések örvényéből , az Úr
nak ezen álma rólunk teljesülni 
látszik. 

A legnagyszerűbb szere
tetélményben akkor volt része 
mindannyiunknak, amikor a 
Szent Lukács evangéliumában 
olvasható - 10,25-27 - részlet
nek megfelelően mi is megpró-

Az épület tulajdonosának ne
vét nem fedjük fel, s egyébként 
is úgy gondolja, hogy nem a név 
és a funkció a fontos, hanem az, 
hogy végre megmenekül a pusz-

báltunk „irgalmas szamaritánus
sá" lenni egymás számára. Ez azt 
jelentette, hogy próbálkoztunk 
sok-sok meglepetéssel, találé
konysággal, törődéssel és szere
tettel társaink napjait szebbé, tel
jesebbé lenni. Mindnyájan bol
dogok voltunk, amikor apró raj
zokkal, ajándékokkal, szentké
pekkel, virággal, szentírási rész
letekkel egymásnak örömet sze
rezhettünk. 

A közös szentmiséken és a 
zsolozsma imádkozásában iga
zán érezni lehetett azt a hatalmas 
erőt, Jézus erejét, amely össze
tartott bennünket. Ezen alkalmak 
örökké élielő emlékek maradnak 
számomra. A háromnapos lelki
gyakorlat után még maradt há
rom napunk játékra és kirándu
lásra is. A közös játékok alkal
mával boldogan, önfeledten, já
tékos jókedvvel tudtunk játszani, 
és örülni az együttlétnek. Felejt
hetetlen élmény számomra az a 
kirándulás, amely során egy kö
zeli hegytetőn felállított kereszt
hez értünk. A hatalmas fakereszt 
szédítő magasságokba emelked-

Hírek a KMK-ból 
- November 24-én 18 órakor 

a színházteremben a Kemenesal
ja Néptánccsoport gálaműsort 
tart. Belépődíj 200 forint. 

- December l-jén 15 órakor 
lesz a moziban Pacskovszky Jó
zsef: Esti Koméi csodálatos uta-

tulástól Celldömölk legrégibb la
kóháza. 

A munkák menetéről folyama
tosan tájékoztatjuk az Új Keme
nesalja olvasóit. RL. Fotó: S. Z. 

ve tűnt ki a gomolygó felhők kö
zül. A felhőkön át egy eltévedt 
napsugár ragyogta be a kékelŐ és 
havas hagycsúcsokat. Egyszerű, 
tiszta szépségben tündökölt a v i 
dék. Úgy érzem, életemben ez a 
lelkigyakorlat nemcsak egy 
nagyszerű élményt, hanem for
dulatot is jelentett. Mindannyian 
úgy jöttünk haza, hogy életünket 
valóban „átprogramoztuk", lel
künk cserépedénye új tartalmat 
kapott; s lehoztuk a hegyekből 
azt a fényt, mely Jézus ajándéka 
volt ott számunkra. 

Amikor a hetedik napon az au
tóbusz elindult velünk lefelé a 
kanyargós, meredek hegyi úton, 
mindenki szemében könny csil
logott. A könnyes szemek körül 
pedig ragyogtak az arcok. Nem 
természetes ragyogás volt az! így 
csak az Isten tudja fclragyogtatni 
az emberarcot. Útközben hazafe
lé eltűnődtem, gondolkodtam és 
Celldömölk határához érkezve 
megértettem annak az ének
nek a mondanivalóját, melyet 
gyakran énekeltünk a lelkigya
korlat alatt: 

„A világnak Krisztus kell! 
A világnak kellesz Te is, 
mert Krisztushoz tartozol!" 

Vintcr Krisztina 

zása című filmjének bemutatója. 
A vetítés után a KMK-ban kö
zönségtalálkozót tartanak a ren
dezővel. 

- December l-jén este 7 óra
kor a tatabányai Jászai Mari 
Színház előadásában Neil Si
mon: Tiszta Amerika című vfg-
j átéka kerül színre a bérletes 
előadások sorában. 

P~1> • AUTOVILL BT. 
m&\ 9500 CELLDÖMÖLK, SÁGI ÚT 218. 

W W Telefon: 384/26 mellék 
- AUTÓVILLAMOSSÁGI JAVÍTÁS 
- ÖNINDÍTÓ-GENERÁTOR FELÚJÍTÁS 
- KIEGÉSZÍTŐ ELEKTRONIKÁK BESZERELÉSE (visszajelzők, automatikák) 
- EGYÉB VILLAMOSSÁGI JAVÍTÁS 

PERION akkumulátorok kaphatók 

Felragyogó emberarcok 

Egy kirándulás emlékei 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek Kemenesszentmárton 
A mai K e m e n e s s z e n t m á r t o n területén m á r a rómaiak ko

rában v irágzó élet volt. Honfog la ló őseink is lakott területet 
találtak, amelynek lakosságát a dunántúl i sz láv fejedelemség
ből visszamar adottak a lkották. A magyarok István király ural
kodása idején vették birtokukba. Donat ió s birtok volt, amelyet 
I I I . Károly a d o m á n y o z o t t a s zentmárton i R a d ó I s tvánnak. K a 
tolikus temploma nagyjából egy idős a dümölk i romtemplom
mal. Története írásosan 1272-ig vezethető vissza. Eredetileg 
vár volt, ezt egy méter vastag falai és ma is lá tható lörései is 
igazolják. 

Későbbi adatok szerint K e m e n e s s z e n t m á r t o n köznemes i , 
majd az 1848 előtti úrbéri adatok szerint szabad község volt. 
Lakóinak s z á m a 1697-ben 186, 1785-ben 280, 1846-ban 379, 
1960-ban 300 fő, jelenleg 244 á l landó lakosa van. 

A község polgármestere, Patyi 
László tősgyökeres szentmárto
ni, élete nagy részét itt élte le. 
1960-ban érettségizett Celldö
mölkön, majd géplakatos szak
mát tanult. 1967-ig Budapesten 
élt, aztán '67-től a Kemencs-
szcntmártoni Úttörő Mtsz-bcn 
dolgozott. 1971-ben a vönöcki 
közös tanács elnöke lett. Ide tar
tozott Kemenesszentmárton is. 
1978-tól ismét a tsz-bcn dolgo
zik. A falu lakossága 1990-ben 
és tavaly is őt választotta polgár
mesternek. Ezt a pozíciót tiszte
letdíjasként tölti be. Munkahelye 
jelenleg is a termelőszövetkezet. 

A falu alpolgármestere Bán-
doli László. A képviselő-testület 
tagjai még: Németh Miklós, Pa-
lánki Józsefné, Tompa Lajos és 
Varga Imre. A község Vönöc-
kön székelő körjegyzője Márkus 
László. 

Bár az intézmények célját 
szolgáló épületek megvannak a 
faluban, ezek székhelye - az ala
csony lélekszám miatt - Vönöc-
kön van. A háziorvos dr. Kovács 
Zoltán, valamint a védőnő és az 
ápolónő egyaránt onnét jár át. 
Hetente két alkalommal van ren
delés a faluban, ilyenkor a 
gyógyszerkiváltásra is van lehe
tőség. Az iskola és az óvoda 

egyaránt Vönöckön székel. A fa
lu idősebb lakosságának ma is az 
egykor oly híres termelőszövet
kezet ad megélhetési lehetőségei. 
A tsz-hez - bár többen is vettek 
ki földet - ma is hat település 
tartozik. A fiatalok Celldömölkre 
és a környező településekre jár
nak dolgozni. Általában megta
lálják a munkalehetőséget, mert 
mind dolgozni akarnak. Mind
össze 2-4 munkanélküli akad a 
faluban. 

Amikor az utóbbi öl év ered
ményeiről esik szó, a polgármes

ter elmondja, hogy intézményi és 
középületeiket felújították. Bár 
ez pénzbe került, mégis jobban 
jártak, mintha hagyták volna, 
hogy az iskola, a kultúrház, az 
óvoda vagy a tejcsarnok épülete 
az enyészeté legyen. A temetőt 
bővítették, a ravatalozóba beve
zették a villanyt, és kialakítottak 
egy kétszemélyes hűtőberende
zést is. 

Az utak zúzalékos felülkeze
lést, valamint meleg aszfaltos 

burkolatot kaplak. A járdákhoz 
most nem nyúllak a gázvezelés 
miau. Az árkokon viszon ce
ment! apos fel új íiásl végeztek. 
Tavaly óta van a faluban községi 
kábeltelevízió, amely hetente he
ly i szöveges híranyagot is sugá
roz. Az elmúlt öt év viszonyla
tában a legnagyobb beruházás 
mindenképpen a földgázvezeték 
kiépítése volt. Ez a program ta
valy indult, most érkezik a gáz. 

A kemenesszentmártoni testü
letnek és a lakosságnak is sok 
bosszúságot okozoti a telefonhá
lózat kiépítésének elhúzódása, de 
bíznak benne, hogy rövid időn 
belül valóban ez is megoldódik. 
Gondjaik közösek a szomszéd te
lepülésekkel, mert ugyan önálló
ak, számtalan szállal kötődnek 
egymáshoz. A közös intézmé
nyek eleve egymásrautaltságot, 
bizonyos közös gondolkodást 
feltételeznek. 

A hogyan továbbról beszélget
ve Patyi László azt mondja, hogy 
ha nem lesznek nagyobb problé
mák, mint általában az elmúlt 
időszakban voltak, meglesznek 
valahogy. A legközelebbi jövőt 
természetesen itt is csak a köz
művesítés után maradt pénz 
összegének ismeretében lehet 
megtervezni. Ide tartozik min
denképpen - miután a gázveze
ték kiépítése megtörtént - a jár
dák felújítása, és szorongató 
probléma az új házhelyek kiala
kítása is. Ezzel kapcsolatban a 
község vezetői elég nehéz hely
zetben vannak. 

Távlati tervként pedig a 
szennyvíztisztító berendezés kér
désének majdani megoldását em
líti meg Kemenesszentmárton 
polgármestere. 

VöJgyi László 
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Nem a szépségükből akarnak élni 
Beszélgetés Bárány Dórával és Fülöp Mónikával 

Dóra még a ha já t szár í to t ta , amikor 
megérkez tem, de hamar készen lett 
vele, s már i s indulhat tunk Alsóságra . 
Megál l tunk a K r á t e r utcai ház f lot t , 
ahol Mónika m á r v á r t r á n k . Az újon
nan épí te t t s zobába tessékelt bennün
ket. M i k o r a két lány bemutatkozott 
egymásnak , ugyancsak elcsodálkoz
tam, hogy még nem ismerik egymást . 
- Én ismertem Mónikát, illetve tudtam, 

hogy ő az - nevet kedvcsen Dóra. 
- Én viszont két hete láttam először Dórát 

a piacon - legalábbis „élőben" - , a húgom 
súgta meg, hogy ő a Bárány Dóra - újságolta 
Mónika. 

így kezdődött az a beszélgetés, amire az 
1992-cs, illetve a '93-as szépségverseny orszá
gos döntőjének kél celldömölki résztvevőjét, 
Bárány Dórái és Fülöp Mónikái kértem. 

Először is azl kérdeztem, hogyan láiják a 
szépségversenyt mosi, 1-2 év távlatából? 

- Én a Miss Univcrsc Hungary versenyen 
vettem részi - kezdi Dóra. - A szombathelyi 
nyugat-dunántúli döntőn jó vol i a hangulat, 
jól ereztem magam. Az országos döniö előli 
más volt a helyzet. Olyanok voltunk, mini a 
bábuk, rángatlak bennünket. A hangnem sem 
volt mindig megfelelő. Eléggé szervezetlen 
volt az egész. Fura vol l az is, hogy már előre 

Mónika a kicsivel 

suttogták, hogy ki lesz a győztes. Úgy is lelt. 
Az vol l a benyomásom, hogy mi csak dísz
letnek kellettünk. Azért nem bántam meg, 
hogy részt véltem, sok olyan emberrel ismer
kedtem meg, akikkel cnélkül soha nem ta
lálkoztam volna. 

- Én egy évvel korábban vcllcm részt, 
méghozzá két versenyen is - mondja Mónika. 
- A Miss Hungary verseny, amit a Multime
dia rendezett, jól szervezeit voll . Ezen vettem 
részt az országos döntőn is. Ez 3 éve volt. 
Ugyanebben az esztendőben volt még egy 
verseny, a Miss Universc Hungary. Ezen is 
az országos döntőig jutottam, azonban látva 
a két rendezés közötti különbséget, úgy dön
töttem, hogy az országosra nem megyek cl . 
Egymás után kaplam a leveleket, köztük fe
nyegetőt is, mondván, ha nem megyek cl , 
komoly összeget kell fizetnem. Én azonban 
maradtam, és nem is fizettem. 

Mónika ekkor már ismerte azt a fiatal
embert, aki később a férje leli. A döntésben 
bizonyára ez is közrejátszott. 

- A második verseny idején már a győri 
Széchenyi István Műszaki Főiskola hallga
tója voltam. Olt ismertem meg azt a fiút, aki
hez aztán férjhez menlcm. Szerelem voll ez 
első látásra. Magas, csinos fiú, szerelmesek 
lettünk egymásba. Rövidesen összeházasod-

Dóra - móg egyedül 

lünk, s mosl már van egy 16 hónapos, aranyos 
kislányunk. Még a történtekhez tartozik, 
hogy a nyáron sikeresen államvizsgázlam. 
Mémök informalikus vagyok, akárcsak a fér
jem. 

- Dórií A te sorsod hogyan alakult? 
- Amikor a szépségverseny zajlott, éppen 

munkanélküli voltam, egy számítástechnikai 
és egy angol nyelvi tanfolyamra jártam. Eze
ket elvégeztem, ennek köszönhetően cl tud
tam helyezkedni. A cclli Földhivatalban dol
gozom előadóként. Van egy komoly barátom, 
de férjhez menni egyelőre nem akarok. Ter
mészetesen én is szerelnék majd kisbabát; ez 
az, ami miatt most egy kicsit irigylem Mó
nikát. 

- Szépségkirálynő-választás, tévés szerep
lések... Milyen „utóélete" lett ennek? 

- Engem megkerestek a Magyar Divatin
tézettől - folytalja Dóra - , ott elvégeztem 
egy manöken tanfolyamot. Ezen kívül részt 
vettem a fővárosban több divatbemutatón és 
rcklámfil mezősen. A magyar divatnapokon 
hostcss és manöken voltam. Felajánlották egy 
iskola elvégzését is, ami után manökenisko
lában oktathattam volna, de nem vállaltam, 
mert nem akartam Pestre költözni. 

- Engem is megkerestek több helyről is -
veszi át a szót Mónika. - Menyasszonyi ru
hákat, francia kozmetikumokat kellett volna 
reklámoznom. Számtalan meghívásom volt 
nekem is. Ma is kapok felkérő leveleket még 
a lánykori nevemre, de nem vállalok semmit. 
Én a férjem mellett dönlöllcm. ő és a kislá
nyom a legfontosabb nekem. 

Dórától még megtudtam, hogy jelenleg a 
Herkules ásványvíz reklámjában látható a té
vében, s az sem kizárt, hogy a Szomszédok 
valamelyik epizódjában is képernyőre kerül 
kisebb szerepben. 

Ismét Mónikáé lett a szó, de a téma egé
szen más. Arról beszélt, hogy 15 évi tanulás 
után ez vol l az első szeptember, amikor nem 
szólította az iskolacsengő. Nagyon szeretett 
tanulni, ez most hiányzik neki. Biztosra veszi, 
ha sikerül felkerülniük Budapestre, rövidesen 
valamelyik egyetem hallgatója lesz. 

Ezeket hallva Dóra is elárulta titkos vá
gyát: ő az Államigazgatási Főiskolára sze
retne bejutni, azt szeretné elvégezni. 

Amikor a két gyönyörű ifjú hölggyel való 
beszélgetésre készültem, arra számítoltam, 
hogy álmokról fogok hallani. Szerepekről, 
filmekről, világol jelentő deszkákról, címlap
fotókról. Dórának és Mónikának vannak ál
mai, ezek az álmok azonban egészen mások... 

Az l mondják: egy nő vagy csinos vagy 
okos. A kettő együtt ritkaság. 

Nos uraim, vannak kivételek. - völgyi -

Szilveszteri teremfoci 
A sportcsarnokban 1995. december 27 -28 -29 -30 -án hetedik al

kalommal rendezzük meg Celldömölk város S Z I L V E S Z T E R I K U 
PA P A R K E T T F O C I gálájának mérkőzéseit. 

Je lentkezés t öt csoportban v á r u n k ; zárójelben a nevezési díjak: 
L korcsoport: általános iskolák 5-6. osztályos tanulói (500 Ft), I I . 
korcsoport: általános iskolák 7-8. osztályos tanulói (500 Ft), I I I . 
korcsoport: serdülő korosztály 1980-ig bezárólag (1000 Ft), I V . kor
csoport: ifjúsági korosztály 1977-ig bezárólag (1500 Ft), V. kor
csoport: felnőtt korosztály (korhatár nélkül) (2000 Ft). 

Egy-egy benevezett csapatban maximum 10 személy nevezhető! 
Aktív játékosok is szerepelhetnek a mérkőzéseken, az alábbi meg

kötésekkel: Csapatokként összesen három megyei I . osztályú, ille
tőleg NB bajnokságban, vagy külföldön szereplő - független a baj
noki osztálytól - játékosnál több egyszerre nem lehel a pályán. 

Nevezés: 1995. december 15-ig lehet nevezni Celldömölk Pol
gármesteri Hivatal 15-Ös szobájában. A nevezési díjat a jelentkezés
kor kell befizetni. 

Díjazás: Az egyes korcsoportok győztes csapatai SERLEG-et kap
nak. 

Egyéb tudn iva lók : Jelentkezéskor kell leadni a csapatok névsorát, 
a játékosok születési évének megjelölésével, valamint a csapatvezető 
pontos címével. Óvás nincs, vitás esetekben a verseny rendezésével 
megbízott személy dönt. A mérkőzéseken csak toma- vagy stopli 
nélküli sportcipőt lehet használni. Labdát a csapatok kötelesek biz
tosítani. 
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK A koleszterinről - tárgyilagosan 
A nagy cs közepes méretű verőerek be

tegsége, az érelmeszesedés és szövődményei 
az önmagukat civilizáltnak tartó országokban 
messze vezetik a megbetegedési cs halálozási 
statisztikákat. Az intenzív kutatásoknak kö
szönhetően ma már elég pontosan ismertek 
ezen kórállapot kiváltó és súlyosbító ténye
zői. Az életkor és a férfi nem (amelyek bi
ológiailag meghatározottak), valamint a vér 
koleszterintartalma az, amelyek a legveszé
lyesebbnek számítanak a betegség kialaku
lásában. Rovatunkban ennek megfelelő ter
jedelemben foglalkozunk a vérzsírokkal, a 
kóros állapotok megelőzésével, illetve gyó
gyításával. 

Az érelmeszesedésről különböző teóriák 
éltek és dőltek meg, de abban majd mind
egyik megegyezett, hogy a koleszterinnek 
vezető szerepe van a szűkületet okozó felra
kodások kialakulásában. Az érelmeszesedést 
durván úgy lehel elképzelni, mint egy víz-
vczetékrcndszcrbcn a vízkő lerakódását. 
Amíg a cső belseje sima, rajta semmi sérülés, 
karcolás nincs, addig a vízkő nem tud a bcl-
fclszínre kitapadni. A koleszterinnek jutott 
az a hálátlan szerep, hogy az érfalban lera
kódva, annak felszínét megsértve lehetőséget 

ad a vérben keringő alvadásaklív anyagoknak 
cs sejteknek, hogy a már sérült érfalon kita
padjanak. A felrakodásba aztán további anya
gok csapódnak be, amelyek szervülnek és a 
„zátony" növekedésnek indul. Növekedése 
során az ér keresztmetszetét szűkíti (érszű
kület), a mögötte lévő területek vérellátása 
romlik. Allól függően, hogy a hivatalosan 
plakk-nak nevezőit „zátony" hol jött léire, 
jelentkeznek az elégtelen vérkeringés lünclei. 
Leggyakoribb az előfordulás a szívet ellátó 
koszorúereken (legsúlyosabb szövődménye a 
szívinfarktus), az agyai ellátó nyaki verőé -
reken, valamint a combi ütőéren. A szűkü
lcinéi lovábbi szövődményként véralvadék 
képződhet (trombózis), amelynek a véráram 
útján történő el sodródása kor cmbóliáról be
szélünk. 

A koleszterin, mint zsír nem önállóan köz
lekedik a szervezetben, hanem különböző sű
rűségű fehérjékhez kapcsolódva. Ma már 
ludjuk, hogy az L D L nevű fehérjéhez kap
csolódó koleszterin azért veszélyes, mert az 
L D L az érfalba szállítja a koleszterint, és a 
fent leírt folyamai máris indulhat. A HDL-
kolesztcrini pedig éppen azért nevezik jó ko
leszterinnek, mert a H D L nevű fehérje az ér-

falból szállítja el a koleszterint. Éppen ezért 
ma már nem is annyira a/, összkoleszlerin-
szinl vizsgálalál tartják lényegesnek, hanem 
az összkoleszterinnek az említett „alkolesz-
terinckhez" képesti arányát. Számokban fo
galmazva: az öss/.koleszterin felső határát 5,2 
mmol/1 értékben határozták meg (Magyaror
szágon a 6 mmol/l-ig elfogadhatónak tart
juk) , a HDL-kolesztcrinnck 0,9 mmol/1 felett 
kell lenni, azaz az arányuk normál cselben 
4,5:1, vagy alacsonyabb. Az LDL-kolcszlerin 
(amelyet az előző kettőből számítanak) kí
vánatos szintje, 3,4 mmol/1.4,1 mmol/1 felett, 
függetlenül az összkoleszterin szinttől, már 
lúl magasnak számít. 

Az érszűkület kialakulásának lehetőségét 
tovább növeli, ha a koleszterin anyagcsere
zavar mellé dohányzás, elhízás, magasvér
nyomás, cukorbetegség, korábbi családi elő
fordulás társul. 

Az érelmeszesedés gyógyítása a megelő
zés. Egy a gond vele; odafigyelés, akarat, az 
orvossal való együttműködés nélkül nem 
megy. A köztudatban tévesen élő, aszketiz
must távolról sem igénylő megelőzésről a kö
vetkező számunkban olvashatnak. 

I)r. Galambos György 

Elkészül-e a várostörténeti kiadvány? 

Monográfia - kéziratban 
Régi ügy, mondhatjuk joggal, ha a celldömölki várostörténeti kötél 

kerül szóba. Különböző tanácskozásokon és elszármazottakkal talál
kozva megkérdezik, mi van Celldömölk monográfiájával? Nevezzük 
egyébként tanulmánykötetnek, mert így pontos. Általában azt szok
tam mondani, ami válaszként az illetékesektől elhangzik, nincs rá 
pénz. Mert ne tagadjuk, egy ilyen kötet megjelentetése ma már milliós 
létei. A könyv eladásával körültekintő, előkészítő munkával a kiadás 
nagy része megtérül, nem beszélve a benne lévő szellemi érték hasz
náról. A kiadás költségeit kellene megelőlegezni, tehát pénzkérdés. 
De csak az lenne? 

A megyeszékhelyen tartott helytörténeti tanácskozások alkalmával 
kiállítják, árusítják a különböző települések történetét bemutaló kö
teteket. Meglepően sok szép és rangos kiadvány vehető kézbe. Sajnos 
csak elvétve akad köztük Celldömölkről szóló, az is korábbi eredetű. 
A kiadók között sok a kistelepülési önkormányzat, akik - mint ludjuk 
- viszonylag kisebb összegű költségvetésből gazdálkodnak, mégis 
ju l ilyen célokra. Magatartásukban két motiváló tényezőt fedezhetünk 
fel. Az egyik: az elszármazottak ragaszkodása a szülőföldhöz, ennek 
egyik megnyilvánulása a múlt feltárásában való fokozódó közremű
ködés. Fontos szerepet kapnak a különböző baráti körök nemcsak a 
megírásban, hanem a kiadásban is. A másik: a kisebb közösségre 
mindig jobban jel lemző az összefogás, az akarat közösségük múlt
jának az utókor számára példaként szolgálható bemutatására. E di
cséretes szándéknak a környéken is vannak példái. Az idén elkészült 
Izsákfa története, kiadás alatt van Pápocé, másoké készül. A szándék 
és az akarat példájaként ide veszem az evangélikus templom 250 
éves jubileumára készült kiadványt, létrejöttéhez mindössze fél évre 
volt szükség. 

A kis közösségek példái után térjünk vissza Celldömölk törté
netéhez. Ha nagyságrendi, tehát városok közötti összehasonlítást kel
lene tenni, bizony van mit javítani a saját érdekünkben. Fel lehetne 
sorolni, hogy megyebeli vagy távolabbi városok a közelmúltban mi 
mindent jelentettek meg. Csupán egy dolgot említek. Ezelőtt öt évvel, 
amikor a celli tanulmánykötet kézirata nyolcvan százalékban készen 

volt, Körmend akkor határozta el a sajátja kiadását. Az idén meg
jelent, nálunk pedig maradt a nyolcvanszázalékos állapot. 

Évtizedes vajúdás után végre dönteni kellene az ügyben legille
tékesebb önkormányzatnak: mit szándékozik tenni, a szerzői jog tisz
teletben tartása melleit hogyan tudja hasznosítani a kiadásra kész 
anyagot. A szerzői díjakat az előző önkormányzat már kifizette. Két 
megoldás kínálkozik. Az önkormányzat elkészítteti a hiányzó tanul
mányokat és egyben adja k i , ez lenne a szerencsésebb megoldás. 
Megjegyzem, valamennyi fejezel megírására volt jelentkező, néhá
nyan nem tettek eleget a kötelezettségüknek. A másik, ha fejezeten
ként, füzet formában adnák k i . Ez kevesebb terhet jelentene a költ
ségvetésnek, de a több évig elhúzódó kiadás nem biztos, hogy olcsóbb 
lenne. Biztosan van, aki azt mondja, nincs nekünk más gondunk, 
mint éppen ezzel foglalkozni? Megint csak mások követendő példája 
jut eszembe, ahol erre is, arra is jut . Az ott élőknek más lenne a 
kötődése? Nem hiszem. 

Hadd említsem a sokat vitatott nemzeti alaptantervet, abban min
den változat egységes, hogy a helyi történelemmel, hagyományokkal 
hiteles forrásokból kell megismertetni a tanulóifjúságot. A kötet hasz
nosságára vonatkozó egyéb elemei átgondolását az olvasóra bízom, 
annak a régi igazságnak a felemlítésével, hogy a jövő a múlt isme
retére épül, mindkettőén fáradozni kötelességünk. Káldos Gyula 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város Önkor

mányzata Polgármesteri Hivatala 
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 9 órától 11 óráig, 
kedd: ügyfélfogadás nincs, 
szerda: 13 órától 16 óráig, csü
törtök: 8 órától 11.30 óráig és 
13 órától 16 óráig, péntek: 9 
órától 11 óráig. 

A fogadóórák rendje 1995. 
szeptember 1-től a következő: 
minden hónap első csütörtökén 9 
és 11 óra között Makkos István 

polgármester, minden hónap má
sodik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött T i m a Lász ló alpolgármes
ter, minden hónap harmadik csü
törtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai At t i l áné dr. jegyző, min
den hónap negyedik csütörtökén 
9 és 11 óra között Eny ingné dr. 
B a t á r i B o r b á l a aljegyző tart fo
gadóórát a hivatalban. 

Kihelyezett ügyfélfogadás 
Izsákfán : Faluház önkormány
zati irodahelyisége. Az ügyfélfo
gadás ideje: minden héten szer
dai napon de 9.00-11.00 óráig. 
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Altenburg-Celldömölk kapcsolatfelvétel 

Kulturális küldöttség 
Türingiában 

A kérdés önmagától adódik: 
miért éppen Altenburg, ez a 
Drezda és Lipcse között fekvő, 
közel 50 ezer lakosú város került 
Celldömölk kul túrdiplomáciai 
látószögébe? A válasz prózaian 
egyszerű: Takács Mária Tünde, 
városunk külkapcsolatainak 
egyik szervezője mintegy évtize
des levelezőviszonyban állt egy 
ottani családdal. Kiderült, hogy 
az altenburg iáknak is van 
tánccsoportjuk és szívesen meg
ismerkednének a Kemenesalja 
N éptánccgy üttessél. 

Az altcnburgi együttes fennál
lásának 15. évfordulóján rende
zett több napos, szeptember végi 
nemzetközi fesztiválra e szálon 
jutott el a polgármesteri hivatal 
támogatása révén tájékozódás 
céljából egy kis küldöttség. A de
legáció tagjai voltak: Takács Má
ria Tünde szervező-tolmács; Ip-
sics Péter, a Kemenesalja Nép-

táncegyüttes művészeti vezetője; 
Elekes Kata l in , a csoport lánco
sa és Geiger Ernő gépkocsive
zető. A németek mellett svájci, 
szlovén, szlovák együttesek lép
tek fel a fesztiválon, amelynek a 
celliek voltak az egyik díszven
dégei. Az esemény méreteire és 
népszerűségére jel lemző, hogy 
25-30 ezer ember előtt 62 év óta 
először kerüli sor a rendezvény 
keretében lebonyolított Nagy Lo
vas Parádéra. A program utolsó 
estéjén Elekes Katalin és Ipsics 
Péter 30 perces bemutatót tartot
tak tánc tudásukból. A celliek 
olyan sikert arattak a fesztiválon, 
hogy Volker Kiebisch, az altcn
burgi tánccsoport vezetője öröm
mel fogadta el a jövő évi Sághe
gyi Szüreti Napokra szóló meg
hívást. A hazaérkezés után A l 
tenburg polgármestere levélben 
mondott köszönetet a részvéte
léri és a rendezvény sikeréhez 

Egy felvétel Altenburg belvárosáról 

nyújtott közreműködésért. A k i 
bontakozó kapcsolatrendszert és 
a német nyelvoktatás erősítését 
szolgálhatja, hogy a Gáyer Álta
lános Iskola tanulói már egy éve 
leveleznek a német település 
diákjaival. 

Altenburg Türingia ékszerdo
boza, tavakkal és kastélyokkal 
övezett páratlan szépségű tájon 
található. (A cellieket például 

Münchausen báró windischleu¬
bai vízikastélyában szállásolták 
el.) Gazdag kulturális életéhez 
egyetlen adalék: színházukat 
nemrégiben 20 millió márkáért 
újították fel... Kuriózumnak szá
mít, hogy Altenburg a kártyások 
világvárosa, ahol minden évben 
egy hétig öt földrész több tízezer 
szenvedélyes játékosa gyűlik 
Össze. N. T. 

A cclli küldöttség tagjai: Takács Mária Tünde, Elekes Katalin és Ipsics Péter 
Volker Kiebisch úrral, aki a képen balról a második 

VÉRADÁS LESZ december 1 -jén, pénteken Kemenesmagasiban és Szer-
gényben, december 19-én, kedden Kcmenesszentmárionban, Vönöckön és 
Merseváion. 

K E M E N E S K E R B T 
A J Á N L A T A 

Tüze lőanyagot a legolcsóbban 
a Kemenes K e r BT.-töl! 

Balinkai dúsított dió 
Oroszlányi d. dió 
Import kocka, dió 
Fűrészelt tűzifa 
Cement P-19-cs 

740 Ft/q 
820 Ft/q 
790 Ft/q 
590 Ft/q 
980 Ft/q 

Araink az áfát is tartalmazzák! 
KÖZÜLETEKET IS KISZOLGÁLUNK. 

Kemenes Ker BT. , Celldömölk, 
Pápai út 18. 

Tel.: 06/60/376-027 vagy Celldömölk, 595 

ALSÓSÁGI IPARCIKK BOLT AJÁNLATA: 
ÉRTESÍTJÜK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT, 
HOGY ÜZLETÜNKBEN: 

- alsó- és felsőruházati termékek 
- divatáru 
- női, férfi- és gyermekkabátok 
- női csizmák, bakancsok 
- gyermek hótaposók 
- háztartási gépek, játékok 
- műanyag és üvegáruk 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN ÉS 
KEDVEZŐ ÁRON KAPHATÓK! 
Telefon: Celldömölk, 459. 
Nyitva: H-P 8-12, 13-17, Sz 8-12. 
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Hogy sose apadjon ki a kút... 

Gáyerosok a környezetünkért 
Megírtuk lapunkban, hogy a U. Megyena

pon a Gáyer Gyula Általános Iskolát Gáyer-
plakeltel tüntették k i tanulóinak természet-
és környezetvédelmi tevékenységéért. Felke
restük Őket, hogy olvasóink is betekintést 
nyerhessenek, mivel is érdemelték ki az el
ismerést. 

* 
GyŐrffy Lász lónét , Babi nénit várjuk, 

hogy megérkezzen. Amikor értesülünk róla, 
hogy nem tud megjelenni, némi bizonytalan
ságot látok a köröttem ülőkön. Hamar meg
kapom a magyarázatot: Babi néni volt az, 
aki hosszú éveken át patronálta az iskolában 
a természet- és környezetvédelem ügyét, ő 
azonban a tanév végén nyugdíjba ment, de 
nagyon szerették volna, hogy most itt legyen 
Ő is. A pillanatnyi problémán Bakó I s tván 
igazgató segít át bennünket. Babi néni utód
ját, Jankó Zoltánná tanárnőt kéri meg a tá
jékoztatásra, na és persze itt vannak a gye
rekek is. 

A Gáyer Gyula Általános Iskolában a ter
mészet- és környezetvédelem több mint 20 
éves múltra tekint vissza. Rendszeres, szer
teágazó tevékenységük elismeréseként négy 
éve környezetvédő bázisiskolának számíta
nak a megyében. Három éven keresztül részt 
vettek a norvég központ Európa-projekt mun
kájában, savas eső és ózonméréseket végeztek. 
Öröm volt számukra, amikor az értékelésekben 
ott látták saját méréseik eredményeit is. 

A Földművelési Minisztérium fásítási pá
lyázatán 15 ezer forint értékű fa és cserje 
vásárlására kaptak lehetőséget. Kizárólag k i 
veszőfélben lévő, ritka fajokat telepítettek. 
Évente rendszeresen 40—50 tanulójuk vesz 
részt a T I T országos levelező biológia-kör
nyezet versenyén. Versenyzőiknek csaknem 
fele az első 30 között szokott lenni. Az elmúlt 
tanévben indította a FertŐ-Hansági Nemzeti 
Park és az M M I K az Apadó kút mozgalmat. 
Az iskolából 16 csapatban mintegy 100 ta
nuló dolgozott az egész éves feladatokon. 
Nemcsak sokan vettek részt, hanem eredmé
nyesek is voltak. A jó munka jutalmaként 
egy csoportjuk Velemben, egy pedig Szőcén 
vehetett részt a nyáron környezetvédelmi tá
borban. 

A gyerekek egymás szájából veszik k i a 
szót, amikor tevékenységükről, élményeikről 
kérdezem őket. 

- Felosztottuk egymás között a várost, és 
a városkörnyéket - mondja Kotz Gabriella. 
- Volt csoport, amelyik a Sághegy növény-
és állatvilágát tanulmányozta, mások a tég
lagyári tó vagy a Cinca felett vállaltak véd
nökséget. 

- M i a merseváti tőzegtavat és környékét 
vállaltuk - folytatja Sági Eszti. - Az ott ta
lálható fehér füzeket tanulmányoztuk a cso
porttal. A tó élővilágát , halfajtáit vizsgál
tuk, talaj- és vízhőmérséklete t mértünk. 
Amikor ott jár tunk, mindig összeszedtük a 
szemetet is. 

Németh Anna is izgalmas dologra emlé
kezik. Egyik alkalommal éppen tűz volt a 
téglagyári tónál, amikor odaértek. Szaladtak, 
hogy telefonáljanak a tűzoltóknak, de akihez 
bementek, nem hitt nekik. Ma sem érti, hogy 
miért. Visszamentek, és hozzáfogtak lábba] 

taposni a tüzet, de ahol nagy volt, azzal nem 
bírtak. Szerencséjükre hamarosan mégiscsak 
megérkeztek a tűzoltók... 

Vadócz Andris azt meséli nevetve, hogy 
egy áprilisi napon egy keresztbedobott fán 
haladtak át a Cincán, mert nem volt a kö
zelben híd, és az egyik társuk nagyot csob
banva beleesett a vízbe. 

Kreif Noémitől azt tudom meg, hogy a 
szőcei táborban nagyon jól érezte magát. Sát
rakban laktak, sokat dolgoztak; mint mondja, 
láprétet védtek. Mindamellett klassz prog
ramjaik voltak és „szakmailag" is nagyon ta
nulságos volt a tábor. 

Kovács Nóra pedig arra emlékszik szíve
sen, hogy Ők mindig olyankor dolgoztak, ren
dezgettek a rózsaligetben, amikor sokan jár
tak arra. Tettek k i egy plakátot is, ami e rend
re, a tisztaságra figyelmeztetett. Örömmel ta
pasztalta, hogy a figyelemfelkeltés nem volt 
hatástalan, kevesebb lett a szemét. 

A gyerekek még sokáig sorolják a tapasz
talataikat, élményeiket. Látva őket és hall
gatva a szavaikat, az a meggyőződésem, hogy 
mindazt, amit a természetért, a környezetün
kért tettek, nem kényszerből cselekedték. 

Völgyi L. 

A természetvédelmi csoport tagjai 

9{eCCi Harisnyabolt 
„ITT A TÉL!" 

Vastag zoknik, harisnyák, 
mintás gyermek-harisnyanadrágok 

érkeztek a Harisnyaboltba! 

Női és férfi fehérnemükészletünket 
is jelentősen bővítettük. 

Nelli Harisnyabolt 
(Ofotért mellett) 

Pályázat PHARE C B C programra 
Dr. Pusztai Gyulának, a Vas Megyei Közgyűlés elnökének fel

hívása alapján a celli képviselő-testület döntést fogadott el arról, 
hogy a PHARE CBC - INTERREG II elnevezésű új támogatási 
programra, amely a határokon átnyúló kooperációkat célozza meg, 
javaslatot tesz a megyei közgyűlésnek. Elsősorban fontosnak tart
ják tanulmány készítését kerékpárútvonalra a következő útvona
lakon: Fertő tó - Celldömölk - Balaton; Sárvár - Celldömölk -
Pápa - Győr (Kisbér); Észak-déli autópálya (Mosonmagyaróvár-
Horvátország). 

A turizmus területén a helyi termálprogramot kellene támogatni, 
míg a környezetvédelem területéről a mindig komoly gondot je
lentő hulladék kezelésének a kérdését és a környezetbarát ener
giaforrások használatának előmozdítását szolgáló elképzeléseket 
karolják fel. g y . 
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Csóközön 
November ötödikén cslc a Szomszédokból ismert Hajor Imre szín

művész tartott előadást a Kemenesaljái Művelődési Központban. Ba
jor Imre, vagy inkább Ol i úr, a legnépszerűbb és legkedveltebb mű
vészek egyike hazánkban. Jól mutatja ezt az a vastaps is, amivel a 
cclli közönség jutalmazta a produkcióját. 

Az a vastaps, amire az előadás nem teljesen szolgált rá - teszem 
hozzá rögtön. Egyrészt, mert a „Bajor Imre estként" meghirdetett 
műsorban maga a főszereplő viszonylag keveset tartózkodott a szín
padon. Volt viszont szakállas poénokkal teletűzdelt, hosszúra és kissé 
unalmasra nyúlt konferansz, némi szinlclízáloros zene és egy fiatal 
sztcpláncos pár. A fennmaradó időben Bajor Imre volt hivatott szol
gálni a nagyérdeműt. És szolgálta is: fél playbackről elénekelt „Hát 
én, a Gyula, meg az Ot tó" refrénű dallal, legkevesebb két éve íródott 
Szomszédok-monológgal, és néhány tényleg eredeti poénnal. 

Az előadás után a művész válaszolt lapunk kérdéseire. 
- Önt egy ország a Szomszédok című sorozat Oli uraként ismerte 

meg. Aztán a Família Kft-ben bukkant fel. Sokáig sorolhatnám külön
böző szerepeit, melyeket egyaránt hitelesen és rendkívüli népszerűségnek 
örvendve alakít. Gondolkozott már azon, mi lehet ennek a titka? 

- Ha azt mondom, hogy nagyon lehetségesnek kell lenni, úgy 
tűnik, nagyképű vagyok. De ha egy színész arra leszi fel az életét, 
hogy a színpadon szerepeljen, és minden betegségét akkor felejtse 
el, amikor fellep ezekre a deszkákra, akkor ezt nagyon jól kell csi
nálni. Továbbmegyek: a legjobb az lenne, ha mindenki zseni lenne. 
De cz nagyon keveseknek adatik meg. Én minden cslc megpróbálok 
a lehető legtöbbel adni magamból . 

- A siker titka tehát elsősorban a maximális erőfeszítés? A tehetség 
másodlagos? 

- Ennek nagyon sok összetevője van. Azt gondolom, a főiskolán 
kellene megtanítani az embereket arra, hogyan lehet sikert csinálni. 
Nagyon kevesen vannak, akik erre a pályára születtek. Sok színésznek 
az a nagy baja, hogy a kezdet kezdetén nem mondták meg neki: hol 
az a határ, ameddig elmegy az ő képessége. 

- Nem tart attól, hogy beskatulyázzák könnyed, vidám szerepekre, 
és később majd, amikor váltani szeretne, már nem lesz rá lehetősége? 

- Maga szerint, ha most a Hamletből részleteket adtam volna elő, 
hányan üllek volna itt? 

- Gondolom, feleannyian, mint most. 
- Nem. Én úgy gondolom, hogy egy lélek sem. Egy ember sem. 

Ez nagyon fájdalmas mondat, de egész egyszerűen olyan politikai 
és gazdasági helyzetben van cz az ország, hogy semmit nem szeretne 
jobban, mint túlélni és nevetni. Ha egyszer valamikor más dologra 
lesz igény, akkor én is próbálok váltani. De úgy gondolom, ameddig 
én élek, cz nem fordulhat elő. Sajnos. 

- Úgy látja: mindenben a közönség napi igényeit kell kiszolgálni? 
A művészet feladatai között szokták emlegetni az ízlésformálást, az 
útmutatást is... 

- Ma cz nem működik. Senki nem tudja, mi van előttünk. Minden 
rendkívül bizonytalan és képlékeny. Ebben a helyzetben egy célom 
lehel csupán. Érezze jól magát a közönség, feledje cl gondját, baját, 
amivel cz az egész ország sújt mindenkit. Kiss Vera 

Nem sarlatánság 

Dr. Marosfalvy Ferenc előadása 
az akupunktúráról 

Nagy keletje van napjainkban 
az új gyógymódoknak, a csodá
latos eljárásoknak. Uion-úlfélcn 
otí ácsorog már egy-egy ügyele
tes csodadoktor, aki rendkívül 
szerényen csupán annyit állít: 
felfedezte az örök élei likát, vagy 
éppen olyan módszert fundált k i , 
aminek segedelmével fürge if
jonc lesz a hajlott hátú apókából, 
és a tegnap még „széle-hossza 
egy" mamóka holnapra divatdik-
tárorok által dédelgetett topmo
dell lesz. 

Nem lehet hál azon csodálkoz
ni , hogy az utóbbi hónapokban 
kialakult egyfajta bizonytalanság 
a különféle alternatív orvoslási 
módokkal szemben. Az írott, i l 
letve az elektronikus sajtóból tá
jékozódni vágyó legtöbbször 
csupán mérhetetlen káoszt, egy
másnak feszülő indulatokat talál. 
Az Alsóságon immár harmadik 
éve működő Esély klub novem
ber 9-én tartolt összejövetele 
ulán lalán egy fokkal tisztább ké
pet látva térhetlek haza a részt
vevők. 

Dr. Marosfalvy Ferenc főor
vos az akupunktúra rejtelmeibe 
vezette bc az érdeklődőket. Mini 
mondla, a több ezer éves múltra 
visszatekintő távol-keleti gyógy
módot nehezen, hosszas viasko
dás után fogadta cl az orvostár
sadalom. Jellemző Szentágothai 
János professzor esete, aki kez
detben kczzcl-lábbal tiltakozott 
az akupunktúra magyarországi 
térhódítása ellen, sarlatánságnak, 
áltudománynak nevezve azt. Az
tán - mit ad Isten - néhány év 
múlva épp Ő tartotta az első honi 
akupunktúra-tanfolyam nyitóelő
adását. Megismerte ugyanis c tű-

szúrásokkal gyógyító módszert, 
és felismerte, hogy bizonyos be
tegségcsoportoknál igencsak 
hasznos ennek alkalmazása. 

Ahhoz, hogy a gyógymód lé
nyegét megértse valaki, meg kell 
ismerkednie a korabeli kínai or
vostudománnyal is. Az ősi véle
kedés szerint az emberi szerve
zetben úgynevezett életerő lako
zik. Két energia munkálkodik az 
emberben. Az egyik gyorsítja, a 
másik lassítja az életfolyamato
kat. Elképzelésük szerint beteg
ség akkor alakul k i , amikor va
lamelyik túlsúlyba kerül. A mo
dem orvostudomány megpróbál
ta megkeresni ennek élettani 
alapjait. A lassító folyamatokat 
a paraszimpatikus, a gyorsító fo
lyamatokai a szimpatikus ideg
rendszerre vezette vissza. 

A tűszúrásos kezelés nagy elő
nye a gyógyszerezéssel szemben, 
hogy nem jár kellemetlen mel
lékhatásokkal, csaknem teljesen 
fájdalommentes, és nincsenek 
később jelentkező káros hatásai. 
Dr. Marosfalvy Ferenc azonban 
felhívta a figyelmet egyrészt ar
ra, hogy minden akupunktúrás 
kezelést alapos orvosi kivizsgá
lásnak kell megelőznie, más
részt, hogy e módszerrel nem 
minden betegség gyógyítható. 
Különösen j ó hatásfokkal alkal
mazható viszont krónikus beteg
ségeknél (mint például asztma, 
bélhurut), mozgásszervi bajok
nál, sőt a fogyókúrának is hasz
nos kiegészítője. Igaz, a kopla
lástól az akupunktúra sem menti 
meg a karcsúsodni vágyót, de 
legalább a gyötrő éhségérzettől 
megszabadul. 

Ki-Ver 

Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 

Gazdag és változatos program jövőre is 
A Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 

eddigi gyakorlatához híven 1996-ban is ha
vonta tervez összejövetelt, amelyeken a leg
különbözőbb témákról fognak beszélgetni. 
Januárban a Magyar Kultúra Napja tisztelő
iére dr. Németh S. Katalin, celldömölki 
származású irodalomtörténész németországi 
kutatásairól tart előadást. Februárban dr. 
Koltai Jenő alsósági esperes Kresznerics Fe
rencre, a könyvtár névadójára emlékezik szü
letésének 230. évfordulója kapcsán. Márci
usban az 1848-as szabadságharc kemenesal-
jai vonatkozásai lesznek napirenden, hason

lóan mint az idén, csak más események és 
személyek vonatkozásában. A tervek szerint 
tavasszal kerül sor a találkozóra Németh 
László leányával. Az apropói az adja, hogy 
60 éve járt itt az író. Elképzelés szerint Ke-
mencssömjénben, a Berzsenyi-pincénél em
léktábla-avatás is lesz. A Magyar Nyelv He
tén (áprilisban) kerül sor a Kresznerics Fe
renc I I . Országos Anyanyelvi Verseny ünne
pélyes megnyitójára. 

Májusban, Berzsenyi Dániel szüle
lésnapján koszorúzási ünnepség lesz a költő 
szülőházánál, Egyházashetyén. Az Ünnepi 

Könyvhét rendezvényeként Pacskovszky 
Zsolt Záróra című kötetét mutatják be. A nyá
r i szünet után a Sághegyi Szüret rendezvény
hez kapcsolódó program várja az érdeklődő
ket. Okióber a kirándulás hónapja lesz. A 
Sághcgyérl Alapítvánnyal közösen a honfog
lalás 1100. évfordulója kapcsán Ópusztaszer-
rc látogathatnak a tagok. Novemberben dr. 
Mes t e rházy G á b o r az ostffyasszonyfai ré
gészeti leletekről fog beszélni, míg decem
berben a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsoló
dó rendezvény lesz. 

gy-
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Mit kíván a halott katona?... 

Kegyeletes megemlékezés az ostffyasszonyfai hadifogoly-temetőben 
November 3-án ebben az évben is gyüle

keztek az emlékezők a fenyőerdő övezte sír
kertbe, amely ostffyasszonyfai hadi fogoly-te
metőként ismert hazánkban és Európában is, 
különösen azokban az országokban, amelyek 
a sírhalmok révén érintve vannak. Kegyeleti 

emlékhely ez a nagy temető. Ezt mulatta fel 
a mostani megemlékezés is, a résztvevők fő
hajtása, az elhangzott szavak, szavalatok, sír-
kerti mélabús emlékező énekek a szomorkás 
őszi hangulatban. A kis diákok, katonák, tisz
tek, az igeliturgiát végző egyházi személyisé
gek, minden jelenlévő közös lelkiségben érezte 
ál, hogy ez a nagy temető és a világ más or
szágainak háború okozta temetői emlékeztet
nek, figyelmeztetnek, hogy a mindenkori há
borúk, világégések nagy áldozatokat, könnye
ket, gyászt, szenvedést hoztak az emberiségre. 

Erről szóltak az emlékező beszédek. Az 
ökumenikus igeliturgia áthatotta a csendes te
metőben az emlékművet körülálló tömeget. 
Megható volt a mai katonafiatalok tisztelet
adása, a díszsortűz, az emlékmű előtti fclso-
rakozás, a díszmenet. 

Az igeliturgiát vezető dr. Ladocsi Gáspár 

tábori püspök, dandártábornok az előtte szó
lalok szavait mcgcrősílvc, fellett egy nagyon 
is fájdalmas, mégis felemelő, emlékeztető 
kérdést: M i i kíván a halott katona?... Erre 
megadta a többszörösen is hangsúlyozott vá
laszt, amelynek kicsengése az lehet, hogy ne 
feledjék a ma élők azokat, akik a háborúk 
véres csatáiban, a hadifogság zordon körül
ményei között vesztették cl legdrágább kin
csüket, az életüket, szerelteiket, a távoli ha
zái, mindenüket. És ebben a nagy temetőben 
c gondolat nagyon a szívekhez halott. Itt, ahol 
a fogolytáborban 150 ezer hadifogoly fordult 
meg, és több mint tízezren nyugszanak - ola
szok, oroszok, románok, szerbek, ö k , akik 
soha nem térhettek haza. 

Amikor minderről szóllak, és virágkoszo
rúk kerültek az emlékműre, arra is emlékez
tetlek joggal, hogy a kegyelet remélhetően 
megadatik azoknak a magyar embereknek, 
katonáknak is, akik bárhol Éurópában hason
ló sorsban idegen föld temetőiben, netán jel
telen sírokban is nyugszanak. Nehéz lenne a 
kegyeleti megemlékezés minden mozzanatát, 
rezdülését c kis írásban visszaadni. Az bi
zonyos, hogy a mai nyughatatlan és sok he
lyütt háborús világnak újra üzenet volt ez a 
halottak napi ostffyasszonyfai temetői meg
emlékezés. Az évente ismétlődő kegyeleti 
megemlékezés meghívója Gyóni Géza ma
gyar költő verssoraival hívja az embereket c 
temetőbe. Ismételten elhangzott a iragikus 
sorsú költő Csak egy éjszakára... c ímű verse, 
Giczi Józsefné óvónő átérzőcn előadott sza
valatával. A tábori püspök már említett kér
désérc maga Gyóni Géza is több versében 
feleletet adott. Fellapozván egyik régi ver
seskötetét, annak 154. oldalát, Halottak napja 
című versében, amelyet 1916-ban írt, ez ol
vasható: 

Anyám: a gyász ma ünnepel. 
Vigyázva lépdel a szobán át. 
Vén szekrényből, mit por lep el, 
Előszedi selyem ruháját. 

Tarlóit kertünkön áthalad. 
Közel lakunk a temetőhöz. 
Karján lobog a gyász-szalag; 
Kezében őszirózsát őröz. 

Téged is elhív, asszonyom, 
Hiszen az ő fiát szeretted. 
S végig a temető-soron 
Egymást átkarolva mentek. 

Két drága asszony, istenem -
Akiknek én csak könnyet adtam -
Síromhoz ül s beszél velem. 
Mint bölcső felett, olyan halkan. 

A temetői megemlékezés után a rendezők 
- a Vas Megyei Temetkezési Vállalat igaz
gatója, dr . Andor Ferenc és a helyi önkor
mányzat képviselője V a d á s z István polgár
mester vezetésével - összejövetelt tartoltak 
a kultúrházban. Ott igazán nagy meglepetést 
keltett, hogy a megjelentek asztalain olt voll 
egy méltó, rangosán kivitelezett, szerkesztett 
kiadvány: Az ostffyasszonyfai hadifogolytá
bor története, valamint mindenki számára az 
Oslffy asszony fa címerét ábrázoló jelvény. A 
kiadvány nagy hiányt pótol, erről szólt Va
dász István polgármester. Említette, hogy a 
ma már szépen rendbehozott, gondozott te
metőbe látogatók szeretteik nyugvóhclyéről 
megszerezhetik, elvihetik az összefoglaló 
könyvel, amely hitelesen adja vissza a vala
mikori történések lényegét, adatait. Elismerés 
és köszönet a kiadványt támogatóknak, ne
vezetesen: Oslffy asszony fa Község Önkor
mányzatának, a Petőfi Termelőszövetkezet
nek, az Ostffyasszonyfáért Közalapítvány
nak, a Vas Megyei Temetkezési Vállalatnak, 
Sitke Község Önkormányzatának. Amikor a 
polgármester átnyújtotta számunkra ezi a hi
ánypótló fontos művet, a kiadvány szerzője, 
Csák Zsófia történész-muzeológus figyelem
reméltó ajánlással szólt a résztvevőkhöz. 

Dala József 

Újdonság a könyvtárban 
Mészöly Miklós, a különálló (Thomka Beáta: Mészöly Miklós 

- Pozsony, 1995.) 
A pozsonyi Kalligram Kiadó Tegnap és Ma címet viselő, a kortárs 

magyar írókat bemutaló sorozatának Mészöly Miklósról szóló kötetéi 
Thomka Beáta, a délvidékről elszármazott irodalomkritikus írta. Per
sze, ebben nincs semmi különös, hiszen a hőn óhajtóit láthatatlan 
határok egyelőre csak irodalmi, könyvkiadási dolgokban valósulnak 
meg. Ettől sokkal fontosabb az a kérdés, amellyel a kötet foglalkozik. 
Ez pedig Mészöly Miklós, az író, aki maga is egy talány. Nem po
litizál, nem nagyon látjuk a médiákban, csak hírt hallunk egy-egy 
megjelent kötetéről, vagy arról, hogy éppen hol csavarog a világban. 

A jól felépített és a szükséges segédanyagokkal (fényképek, bib
liográfia, a szerzőről szóló művek válogatóit jegyzéke stb.) ellátott 
kötetből megismerhetjük a szerző teljes életművét, természetesen 
thomkai megvilágításban, hisz a sorozatnak nem célja az új magyar 
irodalomtörténet megírása. 

A tipográfiailag jól tervezett és szerkeszteti sorozatban eddig meg
jelent: Szegedy-Maszik Mihály: Ottlik Géza; Thomka Beála: Tolnai 
Oltó; Szirák Pélcr: Grcndel Lajos. Bízzunk benne, a jövőben meg
jelenők is hasonlóan izgalmas módon fogják tárgyalni a kortárs ma
gyar irodalom nagyjait. gy. 

FIGYELEM! 
Régi bútorokat, 

tárgyakat, valamint 
teljes hagyatékot 

reális áron vásárolunk! 
Pld. vitrineket, 
íróasztalokat, 

zseb- és faliórákat, 
valamint 

porcelántárgyakat. 
Hívásra 

házhoz megyünk, 
k é s z p é n z z e l f izetünk! 

MINI BIZI 
KERESKEDÉS 

Celld., Szomraky u. 3. 

\ i i 

/ MARVANY\ 
MÜNKARÜHA, 

C S E M P E , 
JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celldömölk, 

Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólapragasztók. 

\ Szeretettel várjuk í 
i\ kedves vásárlóinkat! i 
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„Erdekeket sértő döntéseket kellene hozni" 

Miért beteg a celli férfi kézilabda? 
Bakó István, az ideiglenes elnökség szak

osztályvezetője mandátumának lejártakor nyi
latkozott lapunknak a kézilabdázás helyzetéről 
és az NB II-cs csapat őszi mélyrepüléséhez ve
zető okokról. 

- Hogyan értékeli az elmúlt kilenc hónapot? 
Februárban ódzkodva fogadtam el a szak

osztályvezetői megbízást kizárólag a május vé
gére tervezett közgyűlésig, mert szegedi főis
kolai tanulmányaim szinte minden hétvégémet 
elfoglalják, s a mérkőzésekre sosem, edzésekre 
pedig nagyon ritkán tudok járni. Az eltelt idő
szak alapján azok a folyamatok nem tetszenek, 
ahogy az egyesület elszakad az iskoláktól. Nem 
fogadták egyöntetű tetszéssel az Országos Ser
dülő Kupában való szereplést, szerintem ve
szélyben van az iskolai kézilabdázás és az NB 
Il-es csapat közötti átmenet ügye. Tudomásul 

kell venni, hogy testnevelő tanárok nélkül meg
alapozott, hosszú időre érvenyes rendszer nem 
jöhet létre. Elhatárolódásuk oka is megérne egy 
külön misét! A nemzetközi kapcsolatok kiszé
lesedtek: nálunk járt az osztrák St. Pölten csa
pata és a szlovák Dunaszerdahely együttese, az 
utóbbiakhoz nemrégiben mi látogattunk el. Az 
erősen tartalékos férfi gárda értékes dönteüent 
ért el első ligás ellenfelével szemben. Az ott 
pályára lépett együttes lehetne a jövő csapata 
Celldömölkön, de menedzselésükhöz játékosér
dekeket sértő döntéseket kellene hozni. 

- Miként vélekedik a férfi kézilabdázók gyen
ge szerepléséről? 

<- Nem tagadom, hogy vannak vitáim Kósa 
Ottóval, akit nagyszerű embernek és kézilabdá
zónak tartok. Életeleme a kézilabdázás, és el
sősorban játékos, csak másodsorban edző. Eb

ben a csapatban lényegesen több van, mint az 
őszi szezonban szerzett szerény 5 pont. Széles 
körű döniéselŐkcszílés után konkrét célokat 
szükséges meghatározni. Fel kell tárni a kataszt
rofális szereplés okait, mielőtt elmérgesednek 
a viszonyok! Miért számítanak Cellben „öreg
nek" olyan erejük teljében lévő emberek, mint 
például Márczi és Skriba? Miért szürkülnek bele 
az NB D mezőnyébe a 14—16 éves korukban 
még nagyon tehetséges fiatalok? Miért egy kö
zel 40 éves - egyébként kiváló - játékosra épül 
a csapat stílusa és szereplésének eredményes
sége? Miért fordulhat elő, hogy egyes játékosok 
nem hajlandók együtt pályára lépni másokkal? 
A mélyrepülés kezdetét Márczi Győző pár évvel 
ezelőtti,,ki lobbizásától" számítom. Aggódva te
kintek a jövőbe: az NB I I alján kullogó celli 
gárda alakulhat ki , amelynek elapad az után
pótlás forrás a. Egyénileg képzett kézíseink van
nak, de amíg nem sikerül rendel tenni a fejek
ben, addig csak hét ember lesz a pályán, és 
nem egy csapat... 

N. T. 

Állt a bál a kézilabdázókért 
Az idei tanév - a tavaszi diákolimpiát kivéve - hosszú uborkaszezon

nak ígérkezik a kézi labda-utánpótlás számára. Ebben a helyzetben ki 
váltképpen dicséretes, hogy a csapatok szakvezetői részben felkészülési 
edzőtáborokkal, részben távlati tervekkel próbálják motiválni a kezük 
alatt fejlődő tehetségeket. 

Az Eötvös iskola 5-6. osztályos fiai Süle Nándor, 7-8.-os leányai 
Molnár János edzők vezetésével előbb augusztus 10-től 16-ig Tatán, majd 
augusztus 20. és 27. között Kunhegyesen vettek részt edzőtáborban. A 
településekhez fűződő sportbaráti kapcsolat révén lehetőség nyílt a kör
nyék nevezetességeinek megtekintésére is. Október 21-én a kézilabdás 
utánpótlásért szervezett jótékony sportbálra került sor mintegy másfél 
száz résztvevővel az Eötvös iskolában. Idén a CVMSE nem tudta fel
vállalni ulánpóüás viszonylatban a kézilabdás csapatok működését, így 
a költségek az Eötvös DSE-re hárulnak. Ötletgazdák a kézilabdások szülei 
voltak: Császár Sándomé, az Esztergályos család, Horváth Antal, Grc-

benár Istvánná és Kazán Attiláné az edzők és Rozmán László igazgató 
támogatásával sikeres rendezvényi szerveztek, amelyért minden közre
működőnek köszönet jár. A hagyományteremtőnek szánt est egy folyamat 
nyitányaként fogható fel, hiszen az utánpótlás éves versenyeztetési költ
ségcinek részbeni előteremtése mellett a jövő nyári teramói kézilabda
világfesztiválon való részvétel anyagi fedezetének biztosítása az idei 
egyik fő cél. Négy évvel ezelőtt a fiúk 64 induló közül az előkelő ötödik 
helyen végeztek, s erre a kiemelkedő teljesítményre eseüeg most is le
hetőség nyílna. A csapatol az „Eötvös tehetségekért" közalapítvány OTP 
Celldömölk 479-98-014 számlaszámán lehet támogatni, amely összeg az 
adóalapból levonható. 

Október 24-én az 5-6. osztályos fiúk és a megyei bajnokságban játszó 
női kézilabdacsapat Dunaszerdahelyen játszott edzőmérkőzést a hazai
akkal: a fiúk nyertek, a lányok vereséget szenvedtek. Egy nappal később 
kirándulással egybekötött találkozóra került sor Keszthelyen, ahol a fiúk 
legyőzték a házigazdákat, akik Zala megye legjobbjai. Ezek a mérkőzések 
a diákolimpia országos elődöntőjére történő tervszerű felkészülés jegyé
ben zajlottak, -bor 

Megyei 
labdarúgó-bajnokság 

Pamut Formcn 2000-CVMSE 1:2 (0:2) 
Szombathely, 100 néző. Celldömölk: Finia -

Nagy A., Varga N., Móricz, Varga I . - Tóth J. 
(Rétfalvi), Horváth, László, Dénes - Molnár, Gyu-
rák. GóUövő: Gyurák, Horváth. Nagy csatában, a 
télies körülményekhez képest jó mérkőzésen érté
kes három pontot szerzett a celli gárda. 

CVSE-Köszeg 2:2 (2:1) 
Celldömölk, 500 néző. Celldömölk: Finta - Hu

szár, Varga N., Mórocz, Varga 1. - Tóth J. (Mar
kos), Horváth, László, Dénes (Rétfalvi) - Molnár 
(Kolonics), Gyurák. Góllövő: Molnár, Horváth. 
Változatos találkozón a hazaiak végig kezükben 
tartották az irányítást, de sok ziccert hibáztak, ezért 
a kontrákra építő vendégek elcsíphették az egyik 
bajnoki pontot. 

Helyreigazítás 
Előző számunkban a karalésokról szóló cikkben 

tévesen jelent meg Bedy Gergő neve. Az érintettől 
ezúton is elnézést kérünk! 

NB Il-es férfi 
kézilabda-bajnokság 

Székesfehérvári MÁV Elöre-CVMSE-Ccll-
kolor 29:21 (16:10). Székesfehérvár, 50 néző. 
Celldömölk: Dénes - Varga (3), Kósa (12), Da
rabos, Gulyás (4), Ludwig, Németh. Csere: Gyu
rák. Csak az utolsó tíz percben nyújtott elfogadható 
teljesítményt a celli csapaL A mérkőzés különle
gességét Kósa Ottó - egyébként elgondolkodtató 
- onc-man-showja jelentette... 

CVMSE-Cellkolor-Komáromi AC 24:25 
(12:15) 

Celldömölk, 200 néző. Celldömölk: Dénes - Fo-
nyó (4), Gőcze (4), Kósa (5), Ludwig (2), Bagics 
(7), Tóth R. (2). Csere: Tamás, Gyurák, Pozsonyi, 
Németh. A három hetest hibázó hazaiak ellen cgy-
gólnyi előnyüket meg tudták őrizni a taktikusan 
játszó vendégek. 

* 
A Kisbér elleni győztes celli mérkőzést a ven

dégek megóvták egy hazai játékos jogosulatlan 
jegyzőkönyvi szereplése miatt (aki egyébként 
egyeden másodpercet sem töltött apályán) és meg
kapták a két bajnoki pontot. 

TJJ 
KEMENESALJA 
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