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Három évtized az emberek szolgálatában 

Ünnepelt a kórház 
vértranszfúziós állomása 

Január 25-én ünnepségre gyűltek össze a Magyar Vöröskereszt 
képviselői, a celldömölki vérellátó dolgozói, valamint körükben 
azok a sokszoros véradók, akik mindig a városi véradónapokon 
adtak vért. Jelen alkalomra azért őket invitálták, mert részükre 
még nem rendeztek ünnepséget, szemben azokkal, akik már mun
kahelyük nagy közösségében részesültek ilyen jellegű elismerés
ben. Az is a további tervek között szerepel, hogy a mostani j u 
bileumi véradó ünnepsséget jó néhány másik követi - immár a 
hagyományoknak megfelelően a véradók munkahelyén. 

Visszatérve a január 25-i ren
dezvényre, először dr. Maros-
falvi Ferenc, a vértranszfúziós 
állomás főorvosa köszöntölte az 
egybegyűlteket, majd felelevení
tette a harminc év történésekben 
oly gazdag időszakát, a kezde
tektől a jelen időszakig. Megtud
hattuk, hogy a megalakulás egy
beesett a véradó mozgalom szé

les társadalmi alapokon álló tö
megmozgalommá való fejlődésé
nek kezdetével. Számos állomása 
volt a fejlődésnek, dc ezek közölt 
a legfontosabb az: Celldömölk és 
a környék lakói iskolapéldáját 
adták annak, hogy a legneme
sebb emberi célért indított moz
galomhoz hogyan leheteti csatla
kozni, és hosszú éveken keresz-

Dr. Marosfalvi Ferenc, a cclli véradás atyja nyitotta meg az ünnepi rendez
vényt 

tül hűségesnek maradni. A har
minc éven át nyújtott, semmivel 
nem pótolható segítséget hivatott 
megköszönni ez az ünnepség, de 
nem csak a jelenlévő, hanem az 
összes véradónak. 

A megnyitó után dr. Marosfal
v i Ferenc átadta a szót dr. István 
Lajos professzornak, a Magyar 

Haematológiai Társaság elnöké
nek, aki hosszú éveken keresztül 
tevékenykedett a megyei kórház 
vértranszfúziós állomásának ve
zető főorvosaként. 

István professzor előadása ele
jén köszöntötte a véradókat, a 
vértranszfúziós állomás dolgozó-

(Foiylatás a 4. oldalon) 

„Ismeretlen lapszámok" 
Sikeres volt felhívásunk 

a régi újságok gyűjtésére 
Örömmel közöljük, hogy a lapunkban 

többször megjelent, a régi kemenesaljai 
lapok összegyűjtésérc vonatkozó felhí
vás eredményeként számos hiányzó lap
számot sikerült pótolni a Kresznerics Fe
renc Könyvtár állományában. Fehér Ta
más másolatban az intézmény rendelke
zésére bocsátotta, s ezzel közkinccsé lel
te a Kemenesalja 1944. október 3-tól 
1945. március 3-ig terjedő 18 számát. 
(A sorból már csak az 1944. évi 49. és 
az 1945. évi 2. és 7. számok hiányoz
nak.) Ugyancsak ő egészítette ki a bib
liotéka gyűjteményéi a Celldömölki Hír
lap eddig ismeretlen 1935. június 16-i 
és 1936. november 15-i számaival. 

Megtisztelő volt számunkra, hogy 
több olvasónk az Új Kemenesalja beköt-
ictctl példányait kínálta fel a könyv
tárnak. Köszönjük a felajánlásokat, dc az 
új folyam hiánytalanul rendelkezésre áll, 
ezért kezdeményezésünk továbbra is 
csak a régi kemenesaljai lapokra vonat
kozik. 

Palackos gáz - ha kell - éjszaka is van 
Az elmúlt nyáron beszüntette működéséi 

Celldömölkön a régi gázcserelelep. A vásárlók 
azóta a Tüzépen szerezhetik be a pb-palackot. 
Szerkesztőségünkhöz olyan információ érke
zett, hogy akadozik a kiszolgálás. Illetékesek 
szerint ez nem igaz. Megtudtuk, hogy az ellátás 
folyamatos, fennakadás nem volt, a vásárlókat 
a leltár ideje alatt is kiszolgálták. 

Az utóbbi időben bővült a választék, egy hó
napja az Avanti kútnál is ki lehet cserélni a 
palackokat. Az árban nincs különbség, hisz 

mindkét cég a Prímagázzal áll kapcsolatban, és 
az ajánlott áron árusítanak. A kínálatban és a 
nyitva tartásban viszont van eltérés. 

A Tüzépnél reggel negyed 8-tól délután 4 
óráig, szombaton negyed 8-tól negyed 1 -ig lehet 
palackot cserélni, ott 2, 11,5 és 23 kilogaram-
mos palackokat forgalmaznak. 

Az Avantinál 11,5 és 23 kilogrammos pa
lackok kaphatók, viszont éjjel-nappal nyitva 
vannak - vasárnap is. 

völgyi 

A millecentenáriumi rendezvények nyitánya 

Hazánk híre egy német könyvtárban 
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napja al

kalmából a Kresznerics Ferenc Könyvtár, a 
Kemeneslajai Berzsenyi Asztaltársaság és a 
Honismereti Kör rendezett ünnepi estet a vá
rosi könyvtárban. A 173 évvel ezelőtt az e 
napon befejezett Himnusz szívdobogtató so
rai után Makkos István polgármester mon
dott köszöntőt. Jelezte, hogy a rendezvény -
bár a hivatalos programban nem szerepel -
a celldömölki millecentenáriumi események 
méltó nyitányának tekinthető. Hangsúlyozta, 

hogy a magyar kultúrának nemzetmeglartó 
szerepe volt a honfoglalás óta eltelt 1100 esz
tendőben és elősegítette az európai integrá
lódást. Az újkcletű ünnep üzeneteként Kle-
bclsberg Kunót idézve rámutatott: „a kultusz
tárca egyúttal honvédelmi tárca is..." 

A celldömölki származású Németh S. K a 
talin irodalomtörténész, az irodalom
tudomány kandidátusa és az Eötvös Könyvtár 
vezetője elöljáróban kiemelte: rendkívüli 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Itt a farsang, áll a bál... 
Farsang van, a bálok ideje. 

Városszerte számtalan helyen 
rendeznek táncos összejövete
leket. Sok okunk úgysincs a 
vígságra, legalább farsang ide
jén tegyük felre a megannyi 
problémát egy-egy napra, s 
adjuk át magunkat az önfeledt 
szórakozásnak - ha megtehet
jük. 

Mi az önkormányzati bálon 
voltunk jelen. Polgármesteri 
köszöntő - palotás, a Keme
nesalja Néptánccsoport elő
adásában - nyitótáncként ke
ringő - egy finom vacsora á la 
Kovács Feri - aztán tánc, tánc, 
tánc kivilágos kivirradatig... 

Felvételeink a bál egy-egy 
mozzanatát idézik. völgyi 

Hazánk híre egy német könyvtárban 
(Folytatás az I. oldalról) 

megtiszteltetés számára, hogy szülővárosá
ban tarthat előadást, ahonnan elindult és ahol 
szüleitől, tanáraitól a magyar irodalom és kul
túra iránti szeretetet kapta. A wolfenbülteli 
könyvtár - ahol kutatásait folytatta - a X V I . 
században jött létre. A Wolf nemzetség ekkor 
épült udvari rezidenciája egyúttal az észak-
németországi reformáció egyik központja és 
a németországi anyanyelvű színjátszás böl
csője volt. A XVII . században August herceg, 
a főúri mecénás típusának megtestesítője ala
pozta meg a gyűjtemény hírnevét, amely ma 
a Hcrzog August Bibliothck nevet viseli. Az 
intézménynek olyan jeles könyvtárosai vol
tak, mint a drámaíró Lessing és a filozófus 
Leibnitz. Wolfcnbültcl napjainkban mintegy 

50 ezer lakosú város Alsó-Szászország tar
tományban. Paul Rabc professzor a hatvanas 
évek végétől két és fél éviized alatt nemzet
közi hírű központot hozott létre és visszaem
lékezésének címe hűen tükrözi a változáso
kat: A könyvtári Szibériától egy modem ku
tatóhelyig. A 800 ezer kötetnyi állományból 
egyedülállóan gazdag a 300 ezer kötetre le
hető X V I - X V I I . századi anyag. 

Németh S. Katalin ösztöndíjasként 1987-
ben kezdte el a könyvtár 1480 és 1720 közötti 
magyar vonatkozású nyomtatványainak fel
dolgozását, amely végül 1992-ben látott nap
világot München, London megjelenési he
lyekkel három vaskos kötetben. Az adott kor
ra vonatkozó 320 ezer katalogizált tételből 
választotta ki a kézbe veendő műveket, és 

személyes tapasztalat alapján döntötte el azok 
hungarika-jellegét. A bibliográfiába végül 
2320 tétel került be, amelyek a dokumentu
mok leírása mellett a nagy információs ér
tékkel bíró címlapfotókat is tartalmazzák. A 
műben név- és kronológiai, valamint nyom
dászok, kiadók és megjelenési helyek szerinti 
mutatók segítik a keresési. A további kutató
munka megkönnyítésén túl már a regisztráció 
is hozott szenzációt: Németh S. Katalin rá
bukkant Balassi Bálintnak egy olyan verses
kötetére az 1683 körüli évekből, amelyik uni
kum, hiszen csak Wolfcnbüttelben található 
meg. A bibliográfia nemzetközileg is rangos 
kiadványnak számít, s ennek megfelelő vissz
hangot keltett szakmai körökben. Élmény 
volt hallgatni a tudományos témát színcsen 
bemutató előadást, amely után az érdeklődők 
kötetlen beszélgetés keretében találkozhattak 
a kutatóval. Németh T. 



3 1996. FEBRUÁR 15. ÚJ K E M E N E S A L J A 

Segíts magadon, az önkormányzat is megsegít 

Csatornát építettek maguknak a lakók az Arad utcában 
Szalagátvágás, kaláka, közös

ségi munka - a fülnek kedves 
szavak, mert valami új létesít
ményre, működő közösségre, ösz-
szctarlásra utalnak. A szavak je
lentése ugyan nem változott, az 
utóbbi időben mégis felkapjuk a 
fejünket és odafigyelünk, ha kör
nyezetünkben ilyenekről hallunk, 
így volt ezzel a jelen írás szerzője 
is. Azt pedig példaértékűnek tar
tom, amit az Arad utca lakóinak 
egy része a közműbővítés terén sa
ját erőből végzett, még akkor is, 
ha „tulajdon" utcájukról van szó. 
Megérdemlik a figyelmünket, azo
két is, akik a dolgok további me
netében segíteni tudnak. 

Vegyük sorra az eseményeket. 
Az Arad utcának a Gábor Áron 
és a Csokonai utca közötti na
gyobb szakaszát már korábban 
közművesítették, az utca szilárd 
útburkolatot kapott. Az utca má

sik vegének, a Csokonai-Mesteri 
utca közötti szakasz lakói joggal 
szereltek volna, ha a munkákat 
lovább folytatják. A folytatás 
azonban elmaradt. Az említett út
szakasz, a város szégyene - állít
ják sokan - , szinte lehetetlen olt 
közlekedni a nagy sár és görön
gyök miatt. 

A lakók kérték, legalább az 
utal legye rendbe az Önkormány
zat. A képvisclő-tcslülct a kérési 
elutasította, mondván: addig nem 
lehet az utat rendbelenni, amíg a 
szennyvízcsatorna el nem készül. 
Az érv elfogadható lenne, hisz 
tudjuk, a csatomázással meg kell 
bontani az utal, tapasztalatból is
merjük, a helyreállítás már nem 
olyan, mint előtte volt. A kérdés 
űgy vetődött fel: meddig kell vár
ni a jobb körülményekre? Miután 
bclálhaló időn belül megoldás 
nem mutatkozott, a lakók össze

dugták a fejüket és elhatározták: 
saját erőből megépítik a 130 mé
ter hosszú szennyvízcsalom ál. 

Ezzel a város azon szándékát, 
célkitűzéséi is támogatják, hogy 
a környezetvédelem erdekében 
az új szennyvíztisztítót kihasz
nálva minél több lakást kapcsol
janak be a szennyvízhálózatba. 

Tavaly augusztus elején kezd
tek hozzá a munkához. A szer
vezésben nagy szerepe volt a la
kók részéről Gergye Jánosnak, 
a VÍZMŰ részéről - szintén tár
sadalmi munkában Lampért At
tilának. 

A csatorna építéséhez semmi
lyen külső támogatást nem kap
lak, a lakók közül sem járult min
denki hozzá, vannak idős nyug
díjasok, így lényegében 10 csa
lád vállalta magára á jelentős 
munkát. A lakók szabadságot 
vettek k i , a délutáni szabadide

jüket felhasználva egy hónap 
múlva készen is voltak. 

Úgy gondolták, ha már ennyit 
dolgoztak, megadják a módját, 
avatól tartanak, sőt majd az év
fordulóról is megemlékeznek. 
Összejött az utca apraja-nagyja, 
megtörtént a szalag átvágása, a 
bográcsban főtt a finom étel, ven
dégül látták egymást, voltak, 
akik táncra is perdültek. Az arra 
elhaladók megálltak egy pillanat
ra és érdeklődve figyelték a szo
katlan eseményt. A szennyvíz
csatorna elkészült, az út állapota 
változatlanul kritikán aluli. 

A lakók most, a költségvetés 
készítésének időszakában ismét 
az önkormányzathoz fordultak. 
Lépéselőnyük tudatában ezúttal 
bizakodnak, kérésük meghallga
tásra talál. Kívánjuk, járjanak 
szerencsével és j ó úton. 

Káldos Gyula Fotó: Vas László 

ALSÓSÁGI I P A R C I K K BOLT 
Celldömölk, Sági út 204. Tel.: 459 

AKCIÓCSÜTÖRTÖK 
Minden csütörtökön más-más áruféleségekből 

10%-os árengedményt adunk. 
Nöi, ffi. gumicsizmák minden méretben kaphatók. 

Munkaruhára, munkavédelmi cipőre, bakancsra megrendelést felveszünk. 
Nőt otthonkák reklámáron 850 Ft/db, 7 féle színben, 

teljes méretválasztékban. 
Otthonka viszonteladóknak nagykeráron. 

Továbbá: gyermekpulóverek, ingek, pólók, fehérneműk, zoknik, 
harisnyák, pizsamák, hálóingek, 

valamint, edény és háztartási cikkek, üveg- és porcelánáruk, 
fonott kosakar, szennyes tartók, játék, műanyag áru, és még sok apró cikk. 

Amire Önnek minden nap szüksége lehet. 
Nyitva: hétköznap: 8.00-12.00-ig és 13.00-17.00-ig, 

szombaton: 8.00-12.00-ig. 

Bűtorszaküzlet 
nyílt Celldömölkön, 

a Naey Sándor tér 1. sz. alatt ( G i m n á z i u m m a l szemben) 
KÍNÁLATUNK MINŐSÉGI KIVITELBEN, 
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN! 

S Z E K R É N Y S O R O K 
KÁRPITOS GARNITÚRÁK 
K O N Y H A B Ú T O R O K 
ÉTKEZŐGARNITÚRÁK 
E G Y É B KIEGÉSZÍTŐK 

ÁRAINKAT IS NÉZZE - MEGÉRI! 
S z e r e t e t t e l v á r u n k m i n d e n k e d v e s v á s á r l ó t ! 

J A N K O V I C S É S T Á R S A 

Celldömölkön téglaépületben (ÁFÉSZ-irodák fe- Celldömölk központjában fszi.-i, kábellévés lakás 
2 APRÓHIRDETÉS 

lett) 1 + 2 fél szobás, étkezős, 57 m -es lakás eladó. elcserélhető celldömölki kertes családi házra, értek¬
Cím: Kossulh u. 15/B. 4. ern. 16. Mogyoróssy. egyeztetéssel. Érdeklődni: Celldömölk, Ady B. u. 51 
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Ünnepelt a kórház vértranszfúziós állomása 
(Folytatás az 1. oldalról) 
it, a vöröskeresztes aktivistákat 
és mindazokat, akiknek az elmúlt 
sikeres harminc év során a remek 
munkában bármilyen szerepük 
volt, akik a betegek gyógyításá
nak szolgálatában ténykedtek és 
ténykednek ma is. Imponáló volt 
az adat, hogy az eltelt harminc 
év során százezer egység vér ke
rült Celldömölkről, a segítőkész 
véradóktól a rászoruló betegek
hez, a helyi, a megyei, de szám
talan esetben a budapesti kórhá
zakba is, nemegyszer életeket 
mentve meg ezzel. István profesz-
szor hangsúlyozta még a vörös-
keresztesek és a vérellátósok em
berséges és emberközpontú mun
káját a véradókkal való foglalko
zás terén. Megtudhattuk, hogy az 
elmúlt harminc év alatt a véradás 
igen jelentősen átalakult, s a mai 
helyzetet nézve - akár Budapest, 
akár az egész ország vonatkozá
sában - nagyon örvendetesnek 
mondható, hogy nem krízisről 
kell beszélni, a vér hiányáról és 
egyéb problémákról, hanem ar
ról, hogy itt, Celldömölkön és 
környékén a véradások száma 
változatlan, ugyanolyan eredmé
nyes a véradás, mint az elmúlt 
években volt. Az is örvendetes, 
hogy lépést tudtak tartani azzal 
a tartalmi változással, ami a vér
adás és a véradó mozgalom ke
retén belül végbement. Értendők 
ez alatt a vér sokkal sokrétűbb 
felhasználásával összefüggő vál
tozások, hiszen most már komoly 
transzplantációs műtétekhez kell 
a vért szolgáltami, sok esetben 
készenléti véradással oldva meg 
azt. A vérellátó működése alap
vetően meghatározta a kórház 
működéséi is, hiszen az itteni 
műtétek során ugyanazt a vérp
lazmát tudják felhasználni, mint 
a legmodernebb kórházakban, s 
az is lényeges szempont, hogy 
minden esetben elegendő vér áll 
rendelkezésükre. 

A vérellátósok munkája mel
lett István professzor külön k i 
emelte dr. Marosfalvi Ferenc 
munkáját, amelyet a szakmai 
profizmus mellett a véradókkal 
való különleges bánásmód min
dig is jellemzett, s személy sze
rint neki is tulajdonítható a cell
dömölki véradó mozgalom sike
reinek jó része. Az évenkénti 
3200 egység vér, a véradók meg
győzése, megtartása mind-mind 
a vérellátósok munkáját dicséri, 
amellyel kapcsolatban azt is meg 
kell említeni, hogy lépést tartol
tak a vérellátás szakmai, techni

kai fejlődésével. 1993-tól kezdve 
nagyon jó minőségű, frissen fa
gyasztott plazmát állítanak elő, s 
ebből jelentős mennyiséget jut
tatnak az Országos Haematoló-
giai Intézetnek. 

Az elmúlt harminc év során 
sok ezer beteg „érezhette" a vér
ellátó dolgozóinak áldozatos 
munkáját, gondolhat hálával a 
véradókra és mindazokra, akik a 
gyógyulásukon fáradoztak. Ez a 
ma ünnepelt segítőkészségnek a 
legfőbb értelme, legfőbb eredmé
nye, s ehhez csak gratulálni lehet 
a szakma, a társintézetek s a pá
lyatársak nevében. István prof esz -
szor méltó zárásként - a klasz-
szikusoktól kölcsönözve - sok
évi újabb sikeres működést, s 

a hippokratészi eskü a gyógyítás
ra, az emberi élet megmentésére. 
Mégis megkérdezem öntől: mi in
dította örökösen a véradásra, mi 
volt a motiváló erő? 

- Orvos mivoltommal azt h i 
szem ez csak részben függ össze, 
hisz a mai ünnepi alkalom is mu
tatta, hogy orvosok nagyon gyé
ren fordultunk itt elő. A többszö
rös véradók inkább az üzemek
ből, intézményektől kerültek k i . 
Személyes indíttatásomról any-
nyit, hogy kezdő orvos korom
ban még lényegesen nagyobb 
szerepe volt a vérrel való keze
lésnek, mint most, sok olyan be
tegség volt, melyeket most már 
gyógyszerekkel jól befolyásol
nak, de akkor még a vér szinte 

4 
Dr. Nagy János (balról) átveszi a kitüntetést az Ötvenszeres véradásért 

ugyanilyen lelkes véradókat kí
vánt a vérellátónak. 

Az ünnepség folytatásaként 
Poór László, a Vöröskereszt Vas 
Megyei Szervezetének titkára és 
Csótár Csaba, a - celldömölki 
területi szervezet titkára adta át 
a jubiláló véradók kitünteiéseit. 

Makkos István, városunk pol
gármestere zárszavában méltatta a 
vérellátó tevékenységét, s kifejtet
te azt is, hogy jó érzés egy olyan 
város polgármesterének lenni, ahol 
bizonyítottan ennyi áldozatkész, 
önzetlen ember lakik. Dr. Maros-
falvi Ferencnek Celldömölk váro
sa állal adományozott díszokleve
let adott át a polgármesier, ezzel 
ismerve el harminc éven keresztül 
végzett tevékenységét Celldö
mölknek és környékének az egész
ségügyi ellátásában. 

* 
A jubiláló véradók névsorát 

előző lapszámunkban közzétet
tük már, most következzék egy 
interjú dr. Nagy János főorvos
sal, aki ötvenszeres véradásért 
kapott kitüntetést. 

- Főorvos úr! Köztudott, hogy 
az orvosokat egyébként is készteti 

mindent gyógyító szernek számí
tolt. Természetesen családi indít
tatású okaim is vannak, mivel a 
legkisebb gyermekem három
éves kora után egy olyan beteg
ségben szenvedett, amelyből ere
dően többször volt szüksége vér
re. Persze ezt megelőzően is már 
nyolc-tíz éve véradó voltam, de 
az, hogy feleségemmel együtt 
rendszeres véradókká vállunk, az 
azért részben a gyermekünk be
tegségének is „köszönhető." Át-
éreztük azi, hogy ha a mi csalá
dunknak szüksége volt erre, ak
kor sok másik családnak hozzánk 
hasonlóan szüksége lehet a vérre. 
Ezt nem tekintettük áldozatnak, 

kényszemek, hanem mentünk, 
amikor úgy éreztük, hogy segít
hetünk. Nem kerestük, nem ku
tattuk, hogy az adott vér hová 
kell , mert meg voltunk győződ
ve, hogy szükséges és j ó felhasz
nálásra kerül. 

- Mit tudna azoknak mondani, 
akik egy-két véradáson vannak 
túl, vagy még azon sem, és csak 
most fontolgatják a szándékot? 

- Számomra nagyon rokon
szenves volt az ünnepségen, 
hogy a tízszeres véradók huszon
évesek, illetve a harmincas éveik 
elején járó fiatalok voltak, és 
nagy számmal, ö k már rend
szeres véradók, rajtuk áll a moz
galom jövője. Hogy valaki már 
idősödve meddig jut el, eléri a 
harminc, negyvenszeres véradást 
az már ritkább, s az egyéni egész
ség függvénye. Azokat tudom 
igazán becsülni, akik fiatalon 
véradókká válnak, s meg is ma
radnak annak. Ajánlani azt tud
nám, hogy példái lássanak azok
ban, akik ilyenek, s azt is szük
ségesnek tartanám, hogy meg
mutassuk szélesebb fórumon, 
hogy milyen a vérellátós munka, 
hogy vannak a maihoz hasonló 
rendezvények is. örvendetes , 
hogy akiket ma itt láttunk, azok 
derűs, örömteli, vidám emberek, 
nem érezni rajtuk kény-
szeredettséget. Ahhoz, hogy egy 
véradó rendszeres véradóvá vál
jon, az kell, hogy a véradás neki 
belső örömöt, felszabadultságot 
szerezzen, és érezzen felelős
séget azokkal szemben, akiket 
nem is ismer. 

- Köszönöm a beszélgetést, s re
mélem, sokan okulnak belőle és 
válnak rendszeres véradóvá, hogy 
a vértranszfúziós állomáson - foly
tatva a hagyományokat - ismét 
szép számban fognak megjelenni, 
és nyújtják a karjukat, segítenek, 
hogy másik, rászoruló embertár
sukon is segíthessenek. 

Talán prózainak tűnhet a be
fejezés, de minden rászoruló ne
vében csak annyit mondunk az 
önzetlen véradóknak: j ó egész
séget azoknak, akik a mások 
egészségével is törődnek. 

Rozmán L. Fotó: Völgy] 

VILLAMOSSÁGI B O L T 
CELLDÖMÖLK, DÓZSA G Y Ö R G Y U . 16. 

Telefon: 06/30/461-489 
Felhívjuk kedves régi és új vásárlóink szíves figyelmét, 

hogy boltunkban háztartási és 
ipari villanyszerelési anyagok 
nagy választékban kaphatók! 

4000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén 
több száz Ft-os jutalommal kedveskedünk vásárlóinknak. 



Egyházashetye 
Egyházashetye, ez a kicsi - de szülöttei által országosan ismert 

_ falu már a római korban is lakott település volt. Bizonyítja ezt 
az is, hogy a volt Újmajor helyén római castrum nyomaira buk
kantak. 

A falu - egyes feltevések szerint - az itt letelepedett Hethe 
törzsről nyerte a nevét. A község egészen 1884. március 1-jéig 
Hetye néven szerepelt, ettől a naptól használja az Egyházashetye 
nevet. 

Lakólnak a száma 1697-ben 227 fö, 1869-ben 681. A lakosság 
lélekszáma a 19. században félszázon belül ingadozik. Különösebb 
elvándorlás nem volt a faluból, mert szilárd nagybirtok volt, és 
viszonylag j ó bánásmódban részesültek még a cselédek is. A né
pesség 1940-ben éri el a csúcsot 718 fővel. M a 471 lakosa van a 
településnek. 

Egyházashetye polgármestere, 
Majthényi László 1966-ban 
született Mosonmagyaróváron. 
Végzettsége szerint pedagógus, a 
Szombathelyi Tanárképző Főis
kolán szerezte diplomáját. A 
rendszerváltás alatt egyik szer
kesztője lett a szombathelyi E l 
lenzéki Kerekasztal lapjának, a 
Magyar Nyugatnak. 1991 óta él 
a községben. Egyik megalapítója 

zik, az Jánosházán vagy Celldö
mölkön talál magának munkát. A 
munkanélküliség nem jellemző, 
mindössze 4-5 jövedelempótlós 
van, akik közhasznú munkál vé
geznek. 

Intézményei közül az iskola 
13 pedagógust foglalkoztat a 
napközis nevelőkkel együtt. Öt 
környező faluból - Borgáta, 
Köcsk, Kissomlyó, Kemeneská-

hogy az épület nem iskolai célra 
épült, többszöri átalakítással tet
ték erre alkalmassá. Gond a fűtés 
is, a 18 cserépkályha kezelése 
nem leányálom. 

A háromcsoportos óvodába is 
az említett településekről hozzák 
a csemetéket, akikre három lel
kiismeretes óvónő vigyáz, ők 
nyitogatják értelmüket. Öröm
mel tapasztalják, hogy a létszám 
az utóbbi időben emelkedő ten
denciát mutat. 

A háziorvosi szolgálatot négy 
falu - Egyházashetye, Borgáta, 
Köcsk és Kemeneskápolna - kö
zösen tartja fenn. Új, Fiatal házi
orvosukat 6 pályázóból válasz
tották, akit a polgármester így 
jellemez: mindent megtesz azért, 
hogy a betegek minél jobb ellá
tásban részesüljenek. Majthényi 
polgármester úgy fogalmaz, 
hogy mióta ő a falu első embere, 
a munkája „csődmenedzselés". 
Az elmúlt évben 35 millióból 
gazdálkodtak. A biztonságosabb 
talponmaradás végett iparűzési, 

a falu harmadik civil szervező
désének, a Pro Egyházashetye 
Egyesületnek. 1994-ben válasz
tották polgármesterré. 

A képviselő-testület tagjai: He-
tyey Benjámin alpolgármester, 
Farkas Ernoné, Farkas Ferenc, 
Mórocz József és Tóth Géza. 

A körjegyzői leendőket Mol
nár Anikó látja el. Háziorvos: 
dr. Gonda Péter. 

A község - leszámítva, hogy 
nincs vasútállomása - j ó adott
ságokkal rendelkezik. 1945-ig 
uradalmi központ volt, de köz
pontjellegét utána is megtartotta 
a környező kis települések kö
zött. Ehhez hozzájárult az is, 
hogy a téeszesítés után is Hetye 
lett a „bázis." Termelőszövetke
zete ma is a megye, sőt az ország 
egyik legjobbja, a falu 80-90 
százalékának nyújt megélhetési 
lehetőséget. A k i nem ott dolgo-

polna és Mesteri - is ide járnak 
a gyerekek. Az iskola szakos-el
látottsága jó . Az elmúlt eszten
dőben került új igazgató az in
tézmény élére Lórántfy Tibor 
személyében. Problémát jeleni, 

üdülési adót vetettek k i , bérleti 
díjakból is volt némi bevéielük. Az 
inlézmények fenntartása nagyon 
komoly feladat, de nem hajlandó 
semmiféle intézményleépítésbe 
belemenni, mert az visszafordítha

tatlan folyamatot indítana el a te
lepülés jövőjét illetően. 

A faluban négy civi l szervezet 
van: az önkéntes tűzoltók, a pol
gárőrök, a sportkör és a Pro Egy
házashetye Egyesület. A község 
évek óta otthont ad a nemzetközi 
művészeti tábornak. Berzsenyi 
mellett talán ez az, ami nevet ad 
a falunak az utóbbi időben. Az 
sem elhanyagolható, hogy ennek 
kapcsán juthatott el j ó néhány he
lyei fiatal és felnőtt a németor
szági Stelzenbe, ahonnét szép él
ményekkel tértek haza. 

Az Egyházashetye Kulturális 
és Sportéletéért Alapítvány tartja 
fenn lényegében a sportkört. Fut
ballistáik sok segítséget kapnak a 
borgátai Kiskocsmától és a Forrás 
BT-tői is. Most egy kicsit szomo
rúak, mert rosszul áll a csapat szé
nája, de bíznak benne, hogy ta
vasszal összeszedik magukat. 

Szóba kerül még, hogy utoljá
ra 1985-ben épült új ház a falu
ban, és az elmúlt évben kezdett 
építkezni egy fiatal pár. Új épít
kezésekhez nem is nagyon tud
nának telket kínálni, mert nem 
rendelkeznek erre alkalmas tar
talék területtel. Inkább a régi 
épületek renoválása, felújítása 
járja mostanában Hetyén. A vá
sárlók között az osztrák és a né
met középosztályhoz tartozó kül
földiek is megjelentek. A fel
újításoknál féltve vigyázzák, 
hogy a ház külső képe megőrizze 
eredeti arculatát. Erről nemrégi
ben rendeletet is hoztak. 

Évek óta problémája a telepü
lésnek, hogy nincs saját plébá
nosa, a plébánia épülete üresen 
áll. A papi teendőket Nagy Gá
bor káldi plébános látja el, aki
hez 8 falu tartozik. 

A polgármester elmondja, 
hogy az utóbbi időben - főként 
miután Bobán bevezették a tar
tályos gázfűést - egyre nagyobb 
az érdeklődés a gázellátás iránt. 
Ezzel kapcsolatban két dolgot 
említ. Először is: meg kell várni 
a bobai tapasztalatokat. Más
részt: tudomása szerint az ÉGAZ 
és a M O L terveiben szerepel a 
Jánosháza melletti elosztótelep 
fejlesztése. Ha a falu határáig 
elhoznák a vezetéket, onnét már 
az önkormányzat és a lakosság 
be tudná „vinni" a gázt a faluba. 

Végezetül arról érdeklődtem, 
hogy a hetyei ember mennyire 
fogékony a falu közös dolgai 
iránt. Erre Majthényi László úgy 
válaszolt, hogy a falu lakossága 
értelmes dolgokra mindig moz
gósítható volt, és az ma is. 

Völgyi László 



ÚJ K E M E N E S A L J A — 1996. FEBRUÁR 15. 6 
Intenzívebb használói igények 

Kemenesalja könyvtárügye a közkönyvtárak évében 
A Művelődési és Közoktatási Minisztéri

um 1996-ot a közkönyvtárak éveként kezeli 
Magyarországon. Milyen helyzetben várja 
Celldömölk és a városkörnyék könyvtárügye 
a meghirdetett 12 pont alapján reményekkel 
kecsegtető esztendőt? Az 1995-ös statisztikai 
adatok szerint minden hatodik celldömölki 
lakos beiratkozott a helyi bibliotékába és 
összesen több mint 65 000 dokumentumot 
kölcsönöztek. 

Kemenesaljái 
könyvtári ellátórendszer 

1995 tavaszán a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődési Szakkollégiumának pályáza
tán a kemenesaljai közművelődési könyvtári 
ellátórendszr mozgó állományának reorgani
zációját tartalmazó koncepcióra 300 ezer fo
rintot nyert a Kresznerics Ferenc Könyvtár. 
Az 1995. július l-jétől 1996. június 30-ig 
tartó időszakra vonatkozó támogatás révén 
1995 második fél évében elindult a csere
rendszer működése. A kiszállított kötetek 
számának tavalyi, mintegy 20 százalékos nö
vekedéséhez ez a kulturális tőkeinjekció je
lentősen hozzájárult, de ettől eltekintve is fej
lődés regisztrálható. 1995 folyamán a köz
ponti ellátórendszerhez tartozó könyvtárakba 
56 alkalommal 1023 kötetet vittek k i , ami 
községenként átlagosan 85 kötetet jelentett. 
A feltöltések szóródása egyenletes mértéket 
mutat, hiszen egyetlen ellátóhely sem kapott 
60 kötet alatt, négyen viszont a 100 kötetet 
is meghaladták. Különösen dicséretes Keme-
nesmihályfa és Kemenessömjén önkormány
zatainak hozzáállása, akik 52, illetve 65 ezer 
forintos könyvbeszerzési keretet biztosítottak 
1995-ben, valamint az alig 300 lelket szám

láló Köcské, ahol a két könyvtár gyarapodá
sára 40 ezer forintot teremtettek elő. Az el
látórendszerhez 12 község - az említetteken 
kívül Borgáta, Csönge, Egyházashetye, Ke-
meneskápolna, Kemenesszentmárton, Mer-
sevát, Mesteri és Vönöck - tavaly átlagosan 
30 ezer forintot utalt át állománygyarapításra 
a városi könyvtárhoz. 

Az ellátási színvonal emelkedése pozitív 
változásokat hozott a községi könyvtárak ol
vasástérképén. 1995-ben 619 olvasó iratko
zott be az intézményekbe és kölcsönzött 
összesen 13 872 kötetei. Az olvasók száma 
10 százalékkal, a látogatóké 21 százalékkal, 
a kölcsönzőké 29 százalékkal, a kölcsönzött 
köte teképedig 18 százalékkal volt magasabb 
az előző évinél. Nem tekinthető véletlennek, 
hogy a könyvtár fejlesztésére többet fordító 
településeken emelkedett jelentősebb mér
tékben az olvasók száma: Kemenesmihályfán 
9-ceI, Kemenessömjénben 11-gyei, Vönöc-
kön 18-cal, Köcskön pedig 30-cal. Az ön
kormányzatokkal való j ó kapcsolatoknak kö
szönhetően a Kresznerics Ferenc Könyvtár 
szakmai és információs bázisára alapozva si
került elindítani egy olyan ellátási/együttmű
ködési modellt, amelynek segítségével a ne
hezebb feltélelek közölt is szélesebb válasz
tékot lehet nyújtani a környező települések 
olvasóinak. 

Kresznerics Ferenc Könyvtár 
A városi könyvtárban a beiratkozott olva

sók száma - az országosan jellemző tenden
ciákhoz hasonlóan - kismértékben csökkent. 
Korosztályi megoszlásuk hosszú évtizedek 
alatt létrejött állandósult szerkezetet mutat. 
Az életkor-skála két végén a 15-29, illeive 
az 50 év feletti olvasói rétegek 66, illetve 

13 százalékos szinten állnak, közöttük folya
matosan fogy az aktív keresők zömét tömö
rítő 30-49 évesek tábora. A foglalkozás te
kintetében meghatározó a tanulmányi jelleg: 
a középiskolás tanulók az olvasók egyhar
madát teszik k i . A felsőoktatási hallgatók 
száma az utóbbi három évben 25 százalékkal 
nőtt és a középfokú intézményben tanulókkal 
együtt elérik a beiratkozottak 50 százalékát. 

A könyvtári statisztika mutatószámai 
egyértelműen az intezívebb, mennyiségileg 
és minőségileg egyaránt magasabb fokú 
könyvtárhasználatot tükröznek. 1995-ben 
1630 beiratkozott olvasó 60 977 dokumen
tumot kölcsönzött a könyvtárból, ami napi 
állagban meghaladta a 220 kötetet. N ő a hely
ben használat jelentősége és a családi jellegű, 
összefont kölcsönzések erősödésére utal az 
„átlagolvasó" havi szinten 3 kötetet elérő köl
csönzése. Az egy kölcsönzési napra eső 
adatok tavaly a látogatóknál 11, a köl
csönzőknél 8, a kölcsönzött dokumentumok 
tekintetében pedig 16 százalékkal emelked
tek. 

A használat fokozódását képtelen követni 
a kínálati oldal bővülése. A szűkös költség
vetési keretek között az egyes tudo
mányterületek és a szépirodalom olvasói igé
nyekhez igazodó, ugyanakkor a jövő nem
zedék könyvtárhasználóinak szempontjait is 
figyelembe vevő, arányosságra törekvő állo
mányépítése szinte állandó kudarcélmény a 
gyarapító könyvtáros számára. A közvéle
mény és a fenntartók szemében a könyv
tárakat a használat minősíti, de lehet-e ilyen 
körülmények mellett j ó döntést hozni például 
Alexis de Tocqueville és Robin Cook meg
vétele között? 

tib -

Ki legyen 
az Új Kemenesalja nívódíjasa? 
Lapunk tulajdonosa és kiadója, a celldömölki önkormányzat ní

vódíj alapítását határozta el az Új Kemenesalja szerkesztői, munka
társai részére. A kitüntetést az idén első alkalommal a sajtónapon, 
március 15-én adják át. 

A nívódíj alapítójának az a szándéka, hogy ezzel is elismerje a 
lapnál dolgozók önzetlen munkáját, amivel huzamos ideje hozzájá
rulnak a város lakosságának objektív, pártatlan tájékoztatásához, s 
a közvéleményt érintő várospolitikai döntések, valamint a lakossági 
észrevételek, vélemények hiteles közreadásával segítik az önkor
mányzat eredményes működését. 

A díjazott személyéről minden évben a városi képviselő-testület dönt. 
A képviselők a döntés előtt javaslatot kérnek a kitüntetett személyérc 
vonatkozóan a lap szerkesztőbizottságától, ¡11. az Új Kemenesalja olva
sóitól. Az Idei kitüntetett személyére március 5-éig lehet javaslatot tenni 
az alábbi jelöioszclvény kitöltésével. A lapból kivágott, kitöltött szelvényt 
a polgármesteri hivatalba, Molnár Gáborhoz kérjük eljuttatni. 

J E L Ö L Ö S Z E L V É N Y 
Javaslom, hogy az Új Kemenesalja 1996. évi nívódíjasa 

_ legyen 
Celldömölk, 1996 

aláírás 

Nyitott programok 
a Katolikus Továbbképző Intézetben 

A Szombathelyi Katolikus Továbbképző Intézet és a regionális 
Ifjúsági Iroda közzétette első negyedéves programjait tartalmazó mű
sorfüzetét. A gazdag kínálatból elsősorban azokra a rendezvényekre 
hívjuk fel a Figyelmet, amelyeket korlátozás nélkül lehel látogatni. 
Február 20-án (kedden) 18 órakor dr. Gyürki László biblikus pro
fesszor tart előadást a Régészeti leletek és a Biblia eseményei címmel 
(belépődíj: 150 forint), majd folytatásként március 5-én ungyanebben 
az időpontban A Biblia vallási és kulturális érték témakörben. Február 
24-én (szombaton) 19 órától az intézmény Esti beszélgetések elne
vezésű sorozatában Németh Lajos, a Szombathelyi Városi Televízió 
munkatársa Eperjes Károly színművészt látja vendégül (belépődíj: 
200 forint, diákoknak és nyugdíjasoknak: 100 forint). Érdekesnek 
ígérkezik a Családi hétvége című tréning, amely március 8-án (pén
tek) 16 órától március 10-én (vasárnap) 14 óráig tart. A programban 
a család tagjai felfedezhetik, hogyan lehet közel kerülni egymáshoz, 
és a mindennapi hajsza ellenére is j ó légkört teremteni otthon. A 
hétvégére 1996. február 29-ig jelentkezhetnek a teljes családok: apa, 
anya és a 6 éven felüli gyerck(ek). (Ez módosulhat, ha egyedülálló 
szülő neveli gyerekeit.) Részletes tájékoztatás és jelentkezési lap Mar
ton Imre programfelelősnél kérhető: Katolikus Továbbképző Intézet, 
9701 Szombathely, Karmelita u. 1. Pf.: 211. 

N. T. 
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Pályázati felhívás 
az 1956-os forradalom 

Vas megyei történetének feltárására 
1996 a magyarság számára fontos évfordulók éve. Az idén 

ünnepeljük hazánk, a Kárpát-medence tartós magyar birtokba
vételének, a honfoglalásnak 1100. és a magyar iskola kezdeteinek 
1000. évfordulóját. E nagy ünnepek mellett nem borulhat ár
nyékba egy másik: az 1956-os magyar forradalom és szabad
ságharc emlékünnepe. 

40 évvel ezelőtt, 1956-ban a nemzet föllázadt elnyomói ellen, 
és diadalmasan megvívta a világ első antitotalitárius forradalmát. 
Forradalmunk - függetlenül végső kimenetelétől - az emberi 
méltóság és nemzeti életakarat, a tisztesség és a szolidaritás dia
dala volt. Messzevilágító példa a mai és a jövendő nemzedékek 
számára. 

A példa felmutatását azonban nehezíti, hogy 1956 számos 
részlete máig feltáratlan. A rendszerváltozás kezdete óta sok min
den történt a forradalom és szabadságharc budapesti és más, 
országos kihatású eseményeinek megismerésére és megismerte
tésére. De kevés történt - például - annak érdekében, hogy 1956 
őszének Vas megyei története is minél teljesebben, hitelesebben 
és részletesebben táruljon föl az utókor előtt. 

A Vasi Szemle szerkesztősége ezért pályázatot hirdet. 
A pályázat célja: az 1956-os forradalom és szabadságharc vasi 

és nyugat-dunántúli előzményeinek, lefolyásának, továbbá a 
megtorlásnak és a kommunista hatalom újraberendezkedésének 
tényszerű megismerése. 

Néhány a lehetséges témakörök közül: a megyeszékhely, a 
városok, a falvak, a puszták lakosainak, továbbá az egyes tár
sadalmi csoportok és a nemzeti kisebbségek helyzete és maga
tartása a forradalom kapcsán. Forradalmi megmozdulások és in
tézkedések városon és falun, utcán és munkahelyeken. A forra
dalmi intézmények létrejötte, működése és felszámolása. A kom
munista intézmények összeomlása, majd újraszerveződése. A rá-
kosista és kádárista erőszakszervezetek (ÁVH, karhatalom stb.) 
Vas megyében. A munkástanácsok Vas megyei szerepe. Az egy
házak Vas megyében 1956 előtt, 1956-ban és a forradalom után. 
A nyugati országhatár a forradalom előtt, alatt és után. Kapcsolat 
a budapesti felkelőkkel és forradalmi szervekkel. A megszálló 
katonaság és a kádárista megtorlás Vas vármegyében. 1956 szel
lemének ébrentartása a forradalom utári, itthon és külföldön. Stb., 
stb. Egy-egy nagy témakörön belüli kis részlet kidolgozásával 
is lehet pályázni. 

Pályázni lehet minden történelmi és tényirodalmi műfajjal: 
tanulmánnyal, forrásközléssel, interjúval, visszaemlékezéssel stb. 
Továbbá hitelesen dokumentált eredeti fényképekkel (vagy azok 
hiteles fotómásolataival). 

Terjedelmi megkötés nincs. A pályázatok szövegét a szer
kesztőség 3 példányban, írógéppel szabvány szerint írva (egy 
sorban 60 betűhely, egy oldalon 26-30 sor) kéri benyújtani. Á 
szöveghez hang- és videokazetta mellékelhető. 

A pályázaton bárki részt vehet. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 1996. július 15. Ered

ményhirdetés: 1996. október 23. körül. 
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. 
A szerkesztőség a legjobb pályázatokat pénzjutalomban ré

szesíti, továbbá fenntartja közlésük jogát. A közlésért a szokásos 
tiszteletdíj jár. 

A pályázatok benyújthatók személyesen a Vasi Szemle szerkesz
tőségében (9700 Szombathely, Hollán E m ő utca 1. JJ, em. 516.) 
vagy eljuttathatók ugyanoda postán, ajánlott küldeményben. 

Szombathely, 1996. január 1. 

A Vasi Szemle szerkesztősége nevében: 
dr. Gyurácz Ferenc 

főszerkesztő 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S 
Előző lapszámunkban Merse-

vátról írt cikkünkben Győrvári 

Benedek képviselő-testületi tag 
neve hibásan jelent meg. Szíves 
elnézését kérjük. V. L. 

Matematikai emlékverseny 
a gimnáziumban 

1995 decemberében volt Jónás Márton, a celli gimnázium egykori 
matematikatanára és igazgatója születésének 100. évfordulója. A poli
hisztor pedagógust egész Kemenesalján ismerték, és az elmúlt ev őszén 
a Kemenesaljái Baráti Kör emléktábla elhelyezésével tisztelgett emléke 
előtt. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium a tavalyi év végén a matematika iránt 
érdeklődő tanulóifjúság körében egy nevével fémjelzett emlékversenyt 
rendezett a városi és városkörnyéki diákok számára. A kiírás értelmében 
külön kategóriát alkottak az általános iskolák 7-8. osztályosai és a hat
osztályos gimnázium megfelelő korcsoportjai, a fakultatív tanterv szerint 
tanuló gimnazisták, valamint az alaptantervet elsajátító gimnazisták és 
a szakközépiskolások. 12 iskolából 109 tanuló próbálkozott a gimnázium 
matematikatanárainak munkaközössége által összeállított feladatsorok 
írásbeli megoldásával. Az 1996. januári eredményhirdetést az iskola egy
kori (Jónás Márton keze alatt is tanuló) diákjának és tanárának, a soproni 
Erdészeti Egyetem Matematikai Intézete vezetőjének, Horváth Jenő 
egyetemi tanárnak a részvétele avatta még ünnepélyesebbé. A vendég 
rövid visszaemlékezést tartott Jónás Mártonról, majd érdekes ókori ma
tematikai problémákból tartott ízelítő előadást. A színvonalas versenyben 
helyezést elért tanulók könyvjutalomban részesültek a celldömölki ön
kormányzat, Horváth Jenő és a Vas megyei középiskolás matematika
szakértő, Peresztegi László jóvoltából. Á tanintézet Jónás Márton szel
lemiségéhez méltó módon emlékezett legendás tanáregyéniségére. 

N. T. 

GRABOPLAST márkabolt 
Celldömölk, D ó z s a György u. 16. 

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, 
hogy széles választékban kapható tapéta és kellékei 

400-750 Ft-ig. 
Öntapadós tapéta , poszter, enyves v á s z o n , 

műanyag padló és új termékünk: mennyezetdíszek 
(stukkók), folyékony tapéta . 

Térjen be hozzám és legyen a vásárlóm! 

A G R O - E N T A K F T . 
Mezőgazdasági gép 
alkatrész szaküzlet 

Tsz-ek, kisgazdák 
figyelem! 
MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-4-K erögépalkatrész szaküzlet 

(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 
FAGYÁLLÓ (hordós) 10 I /5 1,1 I 
AKKUMULÁTOR (182, 196, 210, 154, 88, 72, 55, 44 A) 
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK 

(több méretben) 

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 

Telefon: 06/60/376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

M E G N Y Í L T ! 

ÉVA !FI<m(£SS SZJLLOOt 
Női torna, kondicionálóterem, bronzárium. 
Nyi tva : H - P : 17-21; Sz: fél 10-12,15-20; 
V : 15-20. 
Minden vasárnap 17-18 és 19-20 óráig 
koedukált aerobic. 
BÉRLETESEKNEK K E D V E Z M É N Y ! 
C í m : Épí tők u. 1. • Tel . : 14 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 

5/1996. (I. 31.) sz. rendelete 
a helyi önkormányzati képviselők, 
bizottsági tagok, bizottsági elnökök 

tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 
2/1995. (I. 11.) sz. rendeletének 

módosításáról 
1. § 

A 2/1995. ( I . 11.) sz. rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
(1) A városi képviselőt - a polgármester és az alpolgármester kivé

telével - havonta 20 000 Ft tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg. 
(2) Ha a képviselő egy bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon 

felül havonta 3500 Ft. 
(3) Ha a képviselő kettő, vagy több bizottságnak tagja, a tiszteletdíja 

az alapdíjon felül havonta 7000 Ft. 
(4) A bizottság nem képviselő tagja havonta 3500 Ft tiszteletdíjban 

részesül. 
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tiszt

ség, bizottsági tagság esetén is - havonta 12 000 Ft. 
(6) A részönkormányzatok vezetői a bizottsági elnökkel, a részön

kormányzatok nem képviselő tagjai a bizottságok nem képviselő 
tagjaival esnek egy tekintet alá. 

2. § 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1996. 

január l-jétől kell alkalmazni. 
Celldömölk, 1996. január 31. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző „ polgármester 
h K o h 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
7/1996. (I. 31.) sz. rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 

16/1993. (VI. 2.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról 

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátások
ról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1- § 
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
8. § (1) Az ápolási díj összege felnőtt ápolása esetén a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90%-a. 

2- § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 

1996. január hónapra esedékes ápolási díjakra is alkalmazni kell. 
Celldömölk, 1996. január 31. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
1/1996. (I. 31.) sz. rendelete 

a vásárokról és piacokról szóló 
43/1995. (XII. 20.) sz. 
rendelet módosításáról 

i . § 
A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Vásárokon és piacokon alkalmazható helyfoglalási díjak 

Helypénzjegyek 
8. § 

(1) Negyedévi helypénzjegy (csütörtöki árusításra): 
a) Árusítóhely (fedett piactér) 

- élelmiszer árusítása esetén 500 Ft/m 2 

b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület 700 Ft/m 2 

(2) Negyedévi helypénzjegy (napi árusításra): 
a) árusítóhely (fedett piactér): 

- élelmiszer árusítása esetén 3000 Ft/m 2 

(3) Havi helypénzjegy napi árusításra: 
a) árusítóhely (fedett piactér): 

- élelmiszer esetén 1700 Ft/m 2 

(4) Napi helypénzek: 
a) Árusítóhely (fedett piactér): 

- élelmiszer esetén 100 Ft/m 2 

- nem élelmiszer esetén 150 Ft/m 2 

b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület 75 Ft /m 2 

c) Földről történő árusítás 
az elfoglalt terület m 2-e után 75 Ft/m 2 

(5) Szállító- és tárolóeszközök (ketrecek után): 
a) rekesz 5 kg-ig, kosár 25 Ft 
b) láda, batyu, zsák, rekesz 5 kg-on felül 50 Ft 
c) hordó, kád 75 Ft 

(6) Koszorú, nagyságrendtől függően (db): 
- kicsi 10 Ft 
- közép 15 Ft 
- nagy 20 Ft 

(7) Járművek után: 
a) tehergépkocsik, vontatók 250 Ft 
b) személygépkocsi 200 Ft 
c) motorkerékpár 50 Ft 
d) kisebb jármű 

(kerékpár, moped, segédmotoros kerékpár) 25 Ft 

2. § 
Ez a rendelet 1996. február l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. január 31. 
Baranyai Attiláné dr. 

jegyző 
'lot 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
2/1996. (I. 31.) sz. rendelete 

a víz- és csatornaszolgáltatási díjak 
megállapításáról 

Celldömölk Város Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 
1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi L X X X V I I . törvény
ben kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási 
díjak megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

1. § 
A rendelet hatálya Celldömölk város önkormányzati tulajdonú vízi 

közműből szolgáltatott ivóvízszolgáltatás, valamint a Celldömölk vá
ros önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvíz
elvezetés, szennyvíztisztítás és a kezelés szolgáltatás díjszabására ter
jed k\. 

2. § 
(1) Az önkormányzat az ivóvízszolgáltatás, valamint a szennyvízel

vezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás díját a rendelet 
1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

(2) A víz- és szennyvízelvezetést, szennyvíztisztítást és kezelést szol
gáltató a szolgáltatást igénybe vevőkkel szemben e rendelet mel
lékletében foglaltaknál magasabb árat érvényesen nem köthet k i . 

3. § 
Ez a rendelet 1996. február l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. január 31 . 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 
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7. sz. melléklet 

C E L L D Ö M Ö L K V Á R O S 
Ö N K O R M Á N Y Z A T I T U L A J D O N Ú VÍZI K Ö Z M Ű B Ő L 

S Z O L G Á L T A T O T T TVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS, 
SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS 

KEZELÉS S Z O L G Á L T A T Á S I DÍJAI 

(Hatályos 1996. február l-jétől 1996. december 31. napjáig.) 
I . Ivóvízszolgáltatás díja: 

69 Ft/m 3 

TJ. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás díja: 
49 Ft/m 3 

(A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.) 

A Z IPARŰZÉSI A D Ó R Ó L S Z Ó L Ó R E N D E L E T 
M Ó D O S Í T Á S A 

A Közművelődési, Oktatási, Gyámügyi és Sportbizottság meghatá
rozta azokat a célokat, amelyekre a vállalkozók kedvezményekkel 
csökkentett fizetendő adójuk 7%-át engedményezhetik. 

A megjelölhető célok az alábbiak: 
- celldömölki székhelyű sportegyesületek; 
- működő kulturális csoportok; 
- iskolák tárgyi felszereltségét javító céllal létrejött, vagy céljai 

között azt megjelölő alapítványok; 
- Kemenesalja Kórházáért Alapítvány; 
- egyházak támogatása; 
- kulturális nagyrendezvények: Alsósági Tavaszi Napok, Ság

hegyi Kráterhangverseny, Betyárvilág a Kemenesalján prog
ram, Sághegyi Szüreti Napok, Lokomotív program; 

- kiemelkedő tehetségű, de szociálisan rászorult Fiatalok tovább
tanulása. 

A vállalkozók az összeget két megjelölt célra oszthatják meg, ha 
az engedmény összege az 5000 Ft-ot meghaladja. 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
3/1996. (I. 31.) sz. rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 
32/1993. (XII. 15.) sz. rendeletének 

módosításáról 
A képviselő-testület a helyi iparűzési adójáról szóló rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

1- § 
A rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, 

a korábbi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt engedményezés 5 E Ft összeg felett 

két célra osztható meg. 
2. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. január 31 . 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

Macskák: lenni vagy nem lenni - a hegyen? 
Az ember közelében élő kedves és hasznos 

háziállatunk a macska. Becézik cicának, cir
mosnak, legtöbbjüknek külön neve is van. 
Gyermekkorunk jó pajtásai nélkül a kertes 
ház, a paraszti porta elképzelhetetlen volt. 

Az utóbbi időben éles, majd elhalkuló v i 
tává vált a hegyi macskák kérdése. Többen 
ragaszkodással és szeretettel etetik a pince 
körül létező, szaporodó cirmosokat, mert szé
pek és egerésznek, tehát hasznosak a hegyben 
is. A gondoskodás oda vezetett, hogy a cicák 
nagyon elszaporodtak. Az is előfordulhat, 
hogy tavaszra, nyárra már negyven körül lesz 
a számuk a hegy kápolnai részén. Amikor 
elérkzetett a kissé szigorúbb idei tél, a macs
kák helyzete is vészessé vált. A gazdik ugyan 
mindig próbálták biztosítani az eledelt, akad 
olyan pince, ahol nyolc-tíz cica várta naponta 
az embert. De volt, amikor - több okból -
a tulajdonos nem jutott k i a hegyre. Ilyenkor 
elmaradt a betevő falat. M i t tehettek mást, 
vadászni indultak, de az egerek a vastag hó 
alatt húzódtak meg, így beköszöntött a nél
külözés. A cicák láthatóan azért tovább sza
porodtak. Pincénknél az egyik alkalommal 
kilenc úgynevezett sarjúmacska állt őrséget. 
Soványak voltak, mint a görcs. Az egyik a 
pincegáder ablakpárkányán a függöny mö
gött napozott, karnyújtásnyira a madár
etetőhöz. A cinkék, tengelicek, zöldikék a 
fák ágain borzolták tollaikat a látványtól, 
még a veréb sem mert az etetőkhöz reppenni. 
A helyzet kezdett kényessé válni. Minden ál
latot védeni kell. A macskák mégsem a hegy
re valók, amolyan kóborlétre ítélve, kivéve 
az állandóan hegyen lakó emberek portáit. 
A macskavédelem - mondjuk k i - sok eset
ben a kínzás határára alacsonyodott. A 

sarjúmacskák egy-két hét alatt el is pusz
tultak. 

Felmerül a kérdés: a hegyben madarász-
szunk, madárvédelmet folytassunk, vagy ad
junk helyet a cicáknak is? Az a jóhiszeműség, 
hogy lám, mennyire megbecsüljük a ragasz
kodó, szép állatokat, végül a visszájára for
dult. Az ellenérveket nehéz elfogadtatni. Két 
orvos barátunk is elmondta véleményét. Az 
állatorvos és az „emberorvos" egyaránt kije
lentették: a cicáknak nem a hegyen van a 
helyük. A veszedelmes betegségek alanyaivá 
válhatnak, éppen a körülmények miatt. És az 
a látszólagos felismerés, hogy a rágcsálók el
len a macskák a legjobbak, a hegyen nem 

igazolható. Pincéink környékén - szerencsére 
- még gyakran találkozunk az egyébként meg
fogyatkozott sünikkel, többször előmerészke
dik az óvatos menyétasszony, gyönyörűsé
günkre balett-táncot lejtve, de akad más hasz
nos barátunk is. Az Ő helyük tényleg itt van, 
el is végzik hasznos munkájukat. 

Barátai vagyunk a cicáknak, de ott, ahol 
a helyük van. Gyűjteményemben őrzök szá
mos képes levelezőlapot, hisz még ezen is 
ábrázolják őket. Példaként bemutatok egyet, 
amelyen három aranyos cirmos látható. Fel
adták 1900-ban(!), majd' száz évvel ezelőtt. 
Küldője verset is írt a címzettnek. 

Dala József 

^ ~ 
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A kézilabdázóknál és a labdarúgóknál Ŝ CÖ 

Megalakultak a CVSE szakosztályainak vezetőségei 
1996 januárjában Fehér 

László ügyvezető elnök vezeté
sével megalakult a CVSE kézi
labda- és labdarúgó-szakosztá
lyainak irányító testülete. A két 
stáb azért jött létre, mert az 1995. 
november 7-én újjáalakult sport
egyesület elnökségéből számos 
tag jelezte, hogy aktívan részt kí
ván venni az egyes szakosztályok 
munkájában. A labdarúgók veze
tőségének összetétele: Gasztonyi 
Csaba szakosztályvezető, Antók 
Zoltán, Kazári József, Kővári 
Antal, Maár Károly, Mészáros 
Ferenc, Molnár Ferenc, Szabó 
Ferenc és Tarrósy Imre. A kézi
labdázók testülete: Szabó Lóránt 
szakosztályvezető, Dummel Ot
tó, Kovács Lajos, Lőwinger 
György és Szakáts László. A 

klub intézőbizottságát a labdarú
góknál Tarrósy Imre, a kézilab
dázóknál pedig Dummel Ottó 
képviseli. 

Mindkét szakosztálynál 3 edző 
dolgozik. A focistáknál Sebes
tyén Atti la a vezető edző, Boz-
nánszky Gábor foglalkozik az if
júságiakkal, Szabó István pedig 
a serdülőkkel. A kézilabdázóknál 
Kósa Ottó a férfiak vezető edző
je, Tamás Gábor feladata a férfi 
utánpótlás nevelése, és Salamon
ná Csótár Adrienn a női csapat 
edzője. A szakosztályvezetők az 
egyesülettől megbízólevelet kap
tak munkájuk végzéséhez. Az el
képzelések szerint az egyes fel
adatoktól függően az edzők is 
részt fognak venni a szakosztá
lyok vezetőségében. A trénerek-

V A S M E G Y E E S 
S Z O M B A T H E L Y V Á R O S 
R E G I O N Á L I S 
V Á L L A L K O Z Á S F E J L E S Z T É S I 
A L A P Í T V Á N Y A 
V Á L L A L K O Z Ó I 
K Ö Z P O N T 

A VÁLLALKOZÓI K Ö Z P O N T a következő ingyenes és 
kedvezményes szolgáltatásokkal áll kedves Ügyfelei rendel
kezésére: 

• M I K R O H I T E L NYÚJTÁSA 
• TANÁCSADÓI HÁLÓZAT 
• OKTATÁSI P R O G R A M O K 

- VÁLLALKOZÓI I S M E R E T E K 
- N Y E L V T A N F O L Y A M O K 
- SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
- SPECIÁLIS TRÉNINGEK 

• ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓK 
• RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 

A Vállalkozói Központ alirodát 
működtet Bükön, Celldömölkön, 
Csepregen, Sárváron, Vasváron és 
Szentgotthárdon. 

9700 Szombathely, Petőn S. u. 1/B 
9701 Szombathely, Pf.: 372 
T é t ; 94/326-048, 326-1Í49 
Fax: 326-049 

Ne feledje: Új Kemenesalja kéthetente! 

nek június 30-áig szól a mandátu
muk, s ezt követően a szakosztály 
vezetősége javaslatot tesz az in
tézőbizottság felé az edzői stábra 
az új bajnokságot illetően. 

A megyei bajnokságban játszó 

labdarúgócsapatnál az átigazolá
si időszak még nem zárult le, de 
mozgások várhatók a keretben: 
jönnek újak és távoznak is játé
kosok. Konkrét célt még nem fo
galmazott meg a szakosztály ve
zetősége, de a felnőtteknél a do
bogós helyezés tekinthető elvá
rásnak. A CVSE-Cellkolor kézi
labdázóinak egyetlen céljuk le
het: a kiesés elkerülése. - tht -

Falusi Spartakiád 
A mozgalom tavalyi versenyei során kilenc sportágban mér

hették össze erejüket az indulók. A kis települések versenysport
ját ösztönző, felmenő rendszerű bajnokságokban 32 vasi község 
szerzett pontot. Az Összetett versenyben a kemenesaljai helysé
gek eredményei a következők: 

9-10. Kenyéri 24 pont 
15-16. Nagysimonyi 14 pont 
17-18. Mersevát 12 pont 
20-22. Kemenesmihályfa 8 pont 

32. Tokorcs 1 pont 

1, M* Havas téli örömök 

Az idői télen sok hó esett. Ennek a gyerekek örültek igazán. Fotó: Völgyi L 
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Segítséget vár 
a külsővati iskola 

Felelős vagyok a rózsáimért -
mondta a kis herceg. Ugyanezt 
érzi a pedagógus, ezért ragad tollat 

Kiszolgáltatottságában két 
dolgot tehet: bízik és megkeres 
minden lehetőséget a gyereke
kért. Keresi a lehetőséget, mert 
az önkormányzati gazdálkodás 
rejtelmeiben járatlan, ezért ér
demben segíteni nem tud. Keresi 
a lehetőséget, mert nem hiszi, 
nem akarja hinni, hogy nincs to
vább! Pontosabban: nem akarja 
hinni, hogy a körzetesítés - bo
csánat: társulás - a tovább! 

Most még csak egy iskoláról, 
annak a felső tagozatáról van szó, 
amelyet, ha megszüntetnének, 
Celldömölk fogadná be. 

Igen, így, kijelentő módban ol
vashattuk (Napló, 1996. jan. 25.) 
az iskolánk, a gyerekek, a peda
gógusaik, a falu jövőjét felvázoló 
sorokat. M i t jelent ez? Nagy sza
vak nélkül, egyszerűen a FALU¬
ról, annak jövőjéről, illetve elha
lásáról van szó. 

ősz in te köszönet, tisztelet i l 
leti Celldömölköt a segítő szán
dékáért. Valóban ez a megoldás 
kulcsa, amennyiben tényleg 
nincs más. De, ha a többi kis
testvér is menedéket kér...? (Bi
zonyára senki sem óhajtja azt a 
lehetetlen zsúfoltságot, amit ez 
jelentene, hiszen végre megfele
lő, kis létszámú osztályokban ké
szülhetnek a gyermekek a külön
böző középiskolákba!) 

A kis hercegi gondolat jegyében 
a pedagógus kér: a gyermekekért 
kiált segítségért, remél a FALU 
számára megmentő ötleteket. Nem 
pénzt, ötletet kér, megoldási javas
latot. Máshol HOGYAN működ
tetik az iskolát? 

Ha van a városban és a kör
nyékén olyan önkormányzati 
ügyekben jártas gazdasági szak
ember, akinek jutna az energiá
jából arra, hogy megnézze: HO
G Y A N SEGÍTHET? Tisztelettel 
kérem: tegye meg! 

Hogyan is szokták ezt? Az 
életmentő műtétre váró beteg 
számára számlaszámot közölnek, 
s úgy kérik az összefogást. Most: 
a számlaszám helyett egy cím: 
9352 Külsővat, a megmentendő 
neve: A F A L U , az összeg: a 
szaktudás és a segítő szándék. 

Talán így is lehet segíteni. S 
ekkor talán a többi kistestvér is 
nyugodtan nőhet fel a „saját csa
ládjában". Mert az nem lehet, 
hogy... 

A bizakodók nevében köszönet 
a segítségért! Győrök Violetta 

Ml 

Kedves téli vendégünk: a sárgafejű királyka 
A zordon téli időben tapasztalunk izgalmas 

madár jelenséget. Ha szerencsénk van, akkor ta
lálkozunk olyan kedves madarakkal, amelyek 
idevetődnek. Ezek egyike a sárgafejű királyka. 
Picike kis madár, de nagyon színpompás: fejte
tőjén sárga sáv van, kétoldalt fekete szegéssel, 
háta olajzöld, testalja sárgásfehér, oldala zöldes, 
szárnyain kettős fehér szárnycsík és fekete sza
lag húzódik. Finom hangja, csicsergése van. 
Fenyvesek és vegyes erdők lakója, tőlünk távo
labb. Hozzánk téli vendégségbe érkezik. Nagy
szerű pillanat volt, amikor városunkban a dísz
bokrok egyikén megláthattuk. 

DJ. 

SÁRGAFEJŰ 
KIRÁLYKA 

Elza néni receptjei 
L U D L A B TORTA 
2 tojásfehérjét kemény habbá 

felverünk, majd egyenként beleke
verjük a sárgájukat, 10 dkg por
cukrot, 7 dkg lisztet (amibe előző
leg egy késhegynyi szódabikarbó
nát kevertünk) és 5 dkg olvasztott 
(de csak langyos) margarint adunk 
hozzá. 

Kizsírozott, lisztezett nagy tor
taformába öntjük, és sütőben 
aranysárgára sütjük. 

A formában hűl k i és ott öntjük 
rá a krémet: 2 tojássárgáját simára 
keverünk 18 dkg porcukorral, 2 
kiskanálnyi kakaóval, felengedjük 
másfél'deci erős feketekávéval és 
gőzön sűrű krémmé főzzük. A gőz
ről levéve simára keverjük a 

25 dkg, előzőleg már habosra ke
vert Ráma margarinnal. 

A tésztára öntjük, és kimagvalt 
meggybefőtt szemeket nyomko
dunk bele. Tetejét szépen elsimít
juk és hideg helyen hagyjuk meg
keményedni. 2 evőkanál kakaót si
mára keverünk 2 evőkanál porcu
korral, kevés vízzel és állandóan 
kevergetve simára főzzük. Ezzel 
vonjuk be a tortát, és legalább egy 
napig a hűtőszekrényben tartjuk. 

Tálalás előtt a tészta szélét kés
sel meglazítjuk és a tortakarimát 
lehúzva róla a tortalappal együtt 
csúsztatjuk a tálra. 

Kérjük Olvasóinkat, küldje
nek recepteket lapunk címére, 
hogy azokat közzétehessük. 

V É R A D Á S LESZ 
február 16-án Jánosházán, Ke-
menespálfán és Nemeskeresztú

ron; 23-án Kenyériben és Pápo-
con; 29-én Köcskön; március 1-
jén Egyházashetyén és Borgátán. 

3 ^yj— 

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 a követke
ző: minden hónap első csütörtökén 
9 és 11 óra között Makkos István 
polgármester, minden hónap máso
dik csütörtökén 9 és 11 óra között 
Tima László alpolgármester, min
den hónap harmadik csütörtökén 9 
és 11 óra között Baranyai Attilá-
né dr. jegyző, minden hónap ne
gyedik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött Enyingné dr. Batári Borbála 
aljegyző tart fogadóórát a hivatal
ban. 

Kihelyezett ügyfélfogadás 
Izsákfán: minden héten szerdán 
9.00-11.00 óráig a Faluház önkor
mányzati irodahelyiségében. 

Rendelje meg lakására az Uj Kemenesalját! 
^ _ 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1996-ban 

egész évre 600 forint, 
• fél évre 300 forint, 
L J negyedévre 150 forint. 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott ad¬
nak további tájékoztatást. 
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<0> SPORT <> eredmények - események <0> SPORT ^> 

„Titkos vágyunk az országos döntőn való szereplés W t 

Kemenesalja olimpiatörténésze: Szép József 

1 
Az előző számunkban meg

jeleni híradáshoz kapcsolódva 
olvasóink érdeklődésérc újabb 
információkkal szolgálunk az 
olimpiatörléncli vetélkedőről , 
illetve Szép József nemcske-
rcszlúri polgármester szereplé
séről. 

- Polgármester Úr! Honnan 
ered a legnagyobb sportmozga
lom iránit érdeklődése? 

• Pontosan emlékszem a kap
csolat kezdetére: nagy szerepe 
volt ebben a jelenleg a Jánosházi 
Szent Imre Altalános Iskolában 
tanító Takács Dezsőnének, aki 
1964-ben a nemcskercsztúri is
kolában oktatott. A tokiói ol im
pia idején azt kérte, gyűjtsük 
Össze az olimpiáról megjelent 
cikkeket az események időrendi 
sorrendjében egy napló formájá
ban. Én a többiektől eltérően i . 
c. 776-tól, majd 1896-tól 1964-ig 
bezárólag készítettem el az 
Összefoglalót. Akkor fertőződ
tem meg az olimpia szellemi

ségével és a múlt iránti érdeklő
déssel. Köszönet érte Marika né
ninek utólag is. 

- Most vesz részt először olim
piatörténeti vetélkedőn? 

-0- Jánosházi gimnazistaként 
már 1968-ban indultam egy szel
lemi olimpiai versenyen, amely 
a szombathelyi Ifjúsági Házában 
került megrendezésre. Nem val
lottam szégyent: egyéniben har
madik lettem, a csapatverseny! 
pedig megnyertük. 

- A rendkívül színvonalas te
rületi döntőn tavaly december
ben csapatban a második helyen 
végzett. Mi volt a legnehezebb 

feladat? 
Az igazán fogas kérdés az 

Olümpiában egykoron állt Ze
usz-szoborra, illetve alkotójának, 
Phcidiasz mesternek a sorsára, 
valamint Gargosz ókori pcnlatlo-
nislára vonatkozott. Érdekes mó
don nem ezzel szorultunk a má
sodik helyre, hanem Szcpes Béla 
(gerelyvetésben 2. Amszterdam

ban 1928-ban) karikatúrájáról 
nem ismertük fel Kabos Endrét, 
Clas Thunbcrgci, továbbá egy 
fénymásolt képről a tokiói 
olimpia úszódon lőj ének színhe
lyét. 

-Hogyan alakul tovább a szel
lemi olimpia menetrendje? 

-ó- A sorsolási követően az or
szágos 6 közé bekerült csapatok 
3-3 körmérkőzést játszanak egy
mással. A leglöbb pontot szcrzetl 
4 csapal j u l az elődöntőbe, s in
nen már egyenes kieséssel zajla
nak a küzdelmek. A Horváth V i l 
mos országgyűlési képviselő ve
zette vasi csapat először február 
11-én Somogy megye ellen sze
repel (lémakörök: 1900, Párizs és 
1988, Szöul). Március 24-én He
ves megye az ellenfél (témakö
rök: 1912, Stockholm és 1976, 
Montreal). Végül április 21-én 
Csongrád megye a rivális (téma
körök: 1924, Párizs és 1968, Mc-
xico City). A televízió vasárnap 
délelőttönként fél tíztől egyenes 

adásban közvetíti a versenyt, 
ahol minden csapal saját ottho
nában szerepel (mi a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán), a 
zsűri pedig a budapesti stúdióban 
foglal helyet. 

A területi döntőn győztes gár
da mögött mi másodikok - a mó
dosított kiírás értelmében - hát-
tércsapatot képezünk, és még rá
diótelefon-kapcsolat is lesz kö
zöltünk. A főiskolások közül 
verbuválódó 10 tagú team az 
ügyességi feladatoknál j u l fon
tos szerephez. Nem akarom el
kiabálni , de a csapat nagyon 
együtt van. Rendszeresen tré
ningeket tartunk, ahol megbe
széljük a taktikát és a személyre 
lebontott feladatokat a felké
szülés során. Közvet len cél a 
négy közé ju tás , de titkos vá
gyunk az országos döntőben va
ló szereplés. . . 

- Úgy legyen! Köszönöm a be
szélgetést! 

Németh T. 

Nagy rekordot futott 800 m-en 
Mérei László, az atléták szövetségi kapitánya a Samsung Kupa fe¬

dettpályás atlétikai gála sajtó tájékoztatóján már jelezte, hogy a 800 m-en 
induló Nagy István formája alapján elképzelhető az új csúcs. Január 29-cn 
a Budapest Sportcsarnokban a 800 m-es futamban olyan nemzetközileg 
is jegyzett futókkal indult együtt a celldömölki atléta, mini a kenyai 
Malakwen és Langal. Taktikusan versenyezve, jó iramot diktált magának, 
sől a végén még erősíteni is tudott és végül löbb indulói megelőzve a 
6. helyen végzett. Az időmérő óra 1 perc 50.83 másodpercnél állt meg, 
ami új magyar fcdcllpályás ijfúsági csúcs. Az eredmény értékét növeli, 
hogy több mint fél másodpercei faragott a korábbi rekordon, ami 11 
évig állta az ostromlók rohamát. Nagy István ezzel ifjúsági létérc közelébe 
kerüli a búvős 1 perc 50 másodperces halárnak, ami szép reményekre 
jogosítja a szabadiéri idény kezdete előtt a celldömölki fiatalembert. 

bit — 

NB Il-es férfi asztalitenisz-mérkőzés 
Lindc-Aladdin (Dunaújváros)-CVSE-MÁVÉPCELL 14:4 
Győz: Molnár 2, Frei és a Molnár-Frei páros. 
A vártnál könnyebben győzött a hazai együttes. 

* 
A Vas megyei ulánpóüás-bajnokságon a CVSE-Gáyer DSK versenyzői 

az alábbi helyezéseket szerezték: 
Ifjúsági páros: 3. Németh-Tckcl. Serdülő: 3. Németh Tamás, Kiss 

Péter. Újonc: 2. Fodor Gábor 

Lövészet 
Az MTTSZ Vas Megyei El

nöksége és a Polgári Lövész 
Egyesület légpuskás és légpisz-
lolyos évzáró versenyére Szom
bathelyen, a Homok úii lőtéren 
került sor. A celldömölki ver
senyzők löbb számban értékes el
ső helyezéseket szereztek: közü
lük kiemelkedett Agárdi Berna
dett, aki serdülő léiére az ifjúsá
giak közölt is diadalmaskodott. 
Győztesek: 

légpuska, serdülő leány: Tóth 
Veronika, 115 kör, 

légpisztoly, serdülő fiú: Bolda 
József, 149 kör, 

serdülő leány: Agárdi Berna
dett, 72 kör, 

ijfúsági fiú: Boczkó László, 
164 kör, 

ifjúsági leány. Agárdi Berna
dett, 102 kör, 

junior leány: Cságoly Szilvia, 
106 kör. 

Diáksport 
A Gáyer Gyula Általános Is

kola a CELLCOMP Kft . támo
gatásával a I I I . korcsoportos fiúk 
részérc kézilabdatornát szerve
zett. Eredmények: Gáyer-Tapol-
ca 25:9, Gáyer-Zalaszentgrót 
23:7, Zalaszentgrót-Tapolca 
19:16. A toma végeredménye: 1. 
Gáyer, Celldömölk, 2. Zrínyi, 
Zalaszentgrót, 3. Kazinczy, Ta
polca. A loma legeredményesebb 
játékosa: Danka Ákos , Celldö
mölk. A diákolimpia kézilabda 
megyei selejtező leány I I . kor
csoport A csoportjának első for
dulóját Sárváron rendezték meg. 
Eredmények: Sárvár-Gáycr 
18:10, Gáyer -Bük 13:11, Gáyer -
Bajánscnye 12:2. A Gáyer csa
patának legeredményesebb játé
kosa: Söptci Szabina volt 21 gól
lal. A csoportból másodikként 
nyílhat lehetőség a cclli lányok 
előtt a megyei döntőbe jutásra. 
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