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Március idusának napjaiban szeretett ha
zánk múltjából egy olyan eseménysorozatot 
idézünk fel, amely méltó az ünnepélyes meg
emlékezésre; az előkészítők, az indítók és a 
végrehajtók iránti tiszteletünk kifejezésére. 

Jó érzést keltene bennünk, ha honfoglalá
sunk ezeregyszázadik évfordulóját követően 
az éppen soros márciusi ünnepségeken nem 
elsősorban a hangzatos szavakkal magyarko-
dó, önmutogatók lennének többségben, hanem 
inkább azok, akik serény, odaadó, áldozatos 
munkával, csendesebben, de példaadóan szol
gálják népünket és hazánkat Furcsa talán, 
hogy a 48-as eseményekre való utalás közben 
a kritika hangja is szót kap. De élhetünk-e napi 
gondjaitól elszigetelten? Persze az is igaz, 
hogy balsorsos történelmünkben mindig adód
tak szomorúságot keltő események. Vajon 
1848 márciusában s annak előtte nem? Kicsit 

Márciusi intelmek 
korábban irta Kölcsey a Himnuszt, Vörös
marty a Szózatot, s ki tagadhatja, mindkettő
benjelen volt a nemzethalál tragikus sejtelme. 
Petőfi mégis a magyarok Istenére esküdve ki
áltotta, hogy „rabok tovább nem leszünk", és 
a magyarságnak volt ereje s hite, hogy rablán
caitól megszabaduljon, szabadságharcot kezd
jen az elnyomás ellen. A Föltámadott a tenger 
már a forradalom nagy élményeiből született, 
és annak tanulságait öntötte szavakba. 

Március 15-e jelképe annak, hogy a nép, 
amely tudatában van értékeinek, nem eltartott
ja vezetőinek, hanem azok ébresztője is lehet, 
energiáit mozgósítva rádöbbentheti őket arra, 
hogy mindennek van határa, még a nadrágszíj 
húzásának is. A nemzet nagy családjában a 

nép joga és dolga az irányítók féken tartása. 
Meg kell láttatniuk, hogy hol vannak a politi
kai és a gazdasági életben a tűrhetőség határai! 
Szüntessék meg a létbizonytalanságot, ne ta
kargassák a közvagyon elherdálásának tényét, 
ne halogassák a tettesek - pártállástól függet
len és gyors - elítélését. Ezt tennék a 48-as 
márciusi ifjak is. 

Magyar hazánkban most különösen nagy 
szükség van neves és névtelen nemzeti hőse
ink lelkületére, az ő üzenetükre. Fohászkod
junk hát a Petőfi versben megénekelt „magya
rok Istenéhez" azzal az optimista lelkülettel, 
amely eleinket áthatotta, s bennünket arra 
késztet, hogy önzetlenül dolgozzunk magyar 
népünkért ezen a földön, melynek nevét áhí
tattal ejtjük ki ma is, és Vörösmarty szerint 
„ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév 
csatolt". (-th-s) 

ht&i 
Ünneni Diáknap - nem csak diákoknak 

Március 2-án rendezte diáknapi műsorát a celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium a Kemenesaljái Művelődési Központban. A szel
lemcsen összeállított jelenetekben a szülő-gyermek kapcsolat fonák
ságai, a serdülőkor és a diákélet problémái kerültek színpadra vidám, 
hangulatos, szórakoztató előadásban. A műsort az István, a király 
címtr rockopera átdolgozott megjelenítésével koronázták meg az is
kola diákjai. V.L. 

Nagygyűlést 

Megyén átnyúló összefogás a gázközműért 

program 
Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulóján 
ünnepi műsorral emlékezünk a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban március 15-én, szom
baton délelőtt 10 órai kezdettel. 
Ünnepi köszöntőt mond Mak
kos István polgármester. A mű
sorban fellépnek az Ádám Jenő 
Zeneiskola növendékei és a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium 
irodalmi színpada. A műsort 
összeállította és szerkesztette: 
Kiss Zsuzsa, a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium és Orosz Sándor az 
Ádám Jenő Zeneiskola tanára. 
A műsor után koszorúzás lesz 
a Széchenyi domborműnél és 
Virághalml Ferenc 48-as hon
véd százados sírjánál a celldö
mölki temetőben. 

Tucatnál több dél-kemenesal-
jai és Veszprém megyei település 
polgármestere, illetve alpolgár
mestere jelent meg Jánosházán 
azon a megbeszélésen, amit Szép 
József, Nemeskeresztúr polgár
mestere hívott össze. A téma a 

községek gázközművel történő 
ellátása volt. Az eseményen részt 
vett Horváth Imre, az EGÁZ Rt. 
Vas megyei Üzemigazgatóságá
nak főmérnöke és Gombási Ist
ván, az rt. celldömölki kirendelt
ségének vezetője is. 

A települések közös összefo
gással szeretnék megvalósítani a 
célt. Egyedileg nagyon kevés 
lenne az esély, hiszen a szüksé
ges összegeket sem az önkor
mányzatok, sem a lakosság nem 
tudná vállalni. Az ülésen megál-

tartott a MIEP 
Profizmus, színtiszta profiz

mus. Leginkább ez jellemezte a 
Magyar Igazság és Élet Pártjának 
március 3-án este a Kemenesaljái 
Művelődési Központban megtar
tott nagygyűlését. Az előkészítők 
gondos munkát végeztek, a város 
majd minden pontján - már közel 
egy héttel a gyűlés előtt - a MIÉP 
programját hirdető falragaszokon 
akadt meg a járókelők tekintete. 

Az persze nem becsülhető 
meg, hogy az alapos propaganda 
milyen hatással járt - azaz 
mennyi érdeklődőt vonzott a 
szimpatizánsok közé a szónok 
személye - egy azonban tény: a 
színházterem megtelt. A hallga
tóság zöme ugyan a közép-, vagy 
inkább az idősebb korosztályból 
került ki, de megjelent nyolc-tíz 

(Folytatás a 2. oldalon) 

lapodtak, hogy felmérést végez
nek az igényekről, a fejlesztési 
elképzelésekről stb. és ha a tanul
mány összeállt - valószínűleg 
május elején - újabb megbeszé
lés következik. Szép József ab
ban reménykedik, hogy az idén 
minden sínre kerül, és jövőre 
megkezdődhet a munka. 

V.L. 
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^Nagygyűlést tartott a MIÉP 
(Folytatás az 1. oldalról) 
rövidre nyírt hajú fiatalember is. 
Ők néhány perccel a gyűlés kez
dete előtt megszeppent áhítattal 
járultak a szónok színe elé autog-
ramért 

Profizmusra vall az is, hogy a 
színházteremben hazafias érzü
letre apelláló dallamok andalítot
ták közös hullámhosszra a türel
mesen várakozó hallgatóságot 
Mert az is aranyszabály, hogy né
mi kis késleltetés, a kíváncsiság 
felcsigázása csak fokozza a ha
tást. Igaz, egy fránya piros-fehér 
gerberákból álló dísz majdnem 
mindent elrontott Amikor 
ugyanis bevonult a Csurka Ist
ván elnök, Fenyvessy Zoltán al
elnök, Gyfiry Béla sajtószóvivő', 
Lékai Gyula, Zala megyei el
nökségi tag alkotta grémium, ki
derült, hogy az egyébként na
gyon esztétikus dekoráció némi
képp takarja az elnököt Egy 
szemfüles szervező azonban a 
pillanat törtrésze alatt orvosolta a 
bajt, a hosszú asztal szélére ren
dezve a gerberákat 

„Van kiút a szocialistáknak is: 
kifelé az országból!" - vágott a 
dolgok közepébe beszédében 
Győry Béla. A nagygyűlés fő 
szenzációjára ugyanis még min
dig várni kellett. A sajtószóvivő 
után Lékai Gyula, majd Feny-
vessy Zoltán emelkedett szólás
ra. Előbbi arról szól, hogy az or
szág kelet-nyugati kettészakítása 
után most a nyugati régiót pró
bálja továbbosztani a kormány
zat: fejlett északra és nem támo
gatott, fejletlen délre, az „oszd 
meg és uralkodj" jól bevált szel
lemében. 

„A kormány pályázhatna a 
Guiness-rekordok könyvébe: v i 
lágelső lenne az egy hétre jutó 
botrányokban" - mondta Feny-
vessy Zoltán, utalva a mezőgaz

dasági termelők demonstrációjá
ra, az Egészségbiztosítási Pénz
tár, a Társadalmi Párbeszédért 
Alapítvány, valamint a Posta
bank körül kirobbant botrányok
ra. Beszédét erős taps, morgó 
egyetértés övezte. Csurka -
mindeközben - mereven maga 
elé nézve ült, nem reagálva a hal
lottakra. Felmérte közönségét: 
csöndben, rezzenéstelen, mo-
solytalan orcával. A precíz elő
készítés és ráhangolás meghozta 
gyümölcsét: áhítatos csenddé 
halt el a zsivaj, amikor szólásra 
emelkedik a szónok. Beszédét 
halkan, kimérten kezdte: 

- Nem fogok olyan beszédet 
mondani, ami mindenkinek tet
szik. Nem szoktam olyan beszé
deket mondani - vágott bele kö
zel másfél órás mondandójába, 
jelentőségteljes arccal érzékeltet
ve, hogy komoly kérdésekről 
lesz szó. - Az olyan ember, aki 
rründenkinek tetszik, az (...) bizo
nyára hazudik. Nem lehet min
denkinek tetszem. Valakivel 
szembe is kell szállni. 

Az, hogy melyik is ez a „sötét, 
gonosz erő", mellyel szembe kell 
szállni, egy percig sem lehetett 
kétséges: a hatalmon lévő koalí
ció, amely a „nemzet elpusztítá
sára tör". Alternatívaként „ko
moly, felvilágosult, vitatkozó 
emberekre van szükség". A je
lenlegi hatalom, az oktatási rend
szer elsorvasztásával épp az ilyen 
autonóm, gondolkodó embereket 
akarja eltüntetni - mondotta. 

Az aktutális botrányok, prob
lémák számbavétele után a kö
vetkező konklúzió hangzott el: 
„Egy ilyen államban nem lehet 
élni. Erre csak rámehet a nemzet 
örülnöm kellene ennek, hiszen 
ez nekünk segít, de nem tudok, 
mert a rendszerben van valami 
félelmetes. (...) Ez nem állam, ez 

nem Európa. Ez ellen csak fel le
het lázadni. De még nincs itt a 
lázadás pillanata...(...) Tiszta fej 
kell. Itt mi vagyunk itthon, itt ne
künk van jogunk rendet csinálni. 
Ki kell őket verni a hatalomból." 

Zajos tetszésnyilvánítás mo
rajlott végig a nézőtéren, ami 
csak fokozódott, amikor a szó
nok rátért arra, miért is követel 
előrehozott választásokat a Ma
gyar Igazság és Élet Pártja: 
„Azért, mert jobb, ha minél előbb 
eltakarodik a hatalomból ez a 
kormány." 

A hangulat felpergetése után 
némi hatásszünet, majd újra 
szenvedélymentes, halk hangon a 
párt terveit, elképzeléseit adta elő 
Csurka István. Mint kiderült: a 
program lényegében öt témakör 
köré csoportosítható. Legsürge
tőbb teendő: megállapodni a Vi
lágbankkal és a Nemzetközi Va
lutaalappal az ország gazdaságát 
terhelő adósságterhek kamatai f i 
zetésének legkevesebb három évi 
felfüggesztésében. Legalább 
ilyen fontosságot tulajdonít a 
párt a privatizáció felülvizs
gálatának. 

„Szép, meghitt, meleg tekinte
tű magyar anyákat fogunk támo
gatni. Rájuk fog vigyázni a rend
őr, nem a gazdagokra" - ismer

hették meg aztán a jelenlévők 
harmadik programpontként a 
párt családról alkotott elképzelé
sét A magyarság fogyásának 
megállítása, az alapműveltség 
iránti igény kifejlesztése szere
pelt még a stratégiai elképzelések 
között, többször is egyetértő tap
sot váltva ki a hallgatóságból. 

Zárszóként nem ígért azonnali 
életszínvonal-növekedést Csurka 
István: „Csak azt ígérhetem, 
hogy első pillanattól kezdve jobb 
lesz élni Magyarországon, ma
gyarként" - mondotta, s hosszan
tartó vastaps kíséretében, elége
detten bólogatva visszaült a ger-
berával díszített asztalhoz, erőt 
gyűjtve tán a beszédet követő la
kossági fórumra. 

Ez rögvest az elején megiz
zasztotta kissé a konferenszié-
ként működő Lékai Gyulát, mert 
az első megszólaló - indulattól 
fűtötten - azt találta kérdezni, 
hogy: „ötvenhatos létére mi vitte 
önt arra, hogy besúgó legyen?" 
A nem várt inszinuációtól kissé 
megzavart zalai miépes a fogyat
kozó időre hivatkozással próbál
ta elcsendesíteni az idős férfit. 
Csurka István viszont sokat meg
ért szónok lévén tudta, mivel le
het elejét venni az indulatok el-
harapődzásának: nyugodtan, 
részletesen válaszolt, és - elébe-
menve egy másik lehetséges, kí
nos kérdésnek - leszögezte: 
„Nem tettem el 28 milliót". Mes-
terházy Ilona kemenessömjéni 
polgármester kérdésére válaszol
va pedig kifejtette: „Nem igaz, 
hogy nincsen hiteles ember ma 
jobbközépen. Csak a lehetőséget 
kell megteremteni, hogy csata
sorba állhassanak". 

A háromórás nagygyűlés -
mely egyszerre volt a cetli és a 
büki MIÉP-szervezet alakító ülése 
is - a Kossuth-nóta és a székely 
himnusz eléneklésével zárult 

Kiss Veronika 
Fotó: Völgyi L. 

Elmaradt egészségnapok 
Legutóbbi lapszámunk első oldalán kiemelten adtuk olvasóink tud

tára, hogy március 1-2-án reggel 9-tól este 8-ig egészségnapokat 
tartanak Alsóságon, a művelődési klubban. Az érdekesnek ígérkező 
programról szerettük volna tudósítani is az olvasóinkat 

Sajnos, zárt ajtót találtunk. Nem volt ott a szervező sem, de még 
csak egy cédulát sem találtunk az ajtón, ami tudtul adta volna, hogy 
hiába jöttünk. Miután az állítólagos szervezőt nem értük el, jobb híján 
a szomszédoktól érdeklődtünk. Értesüléseink szerint az előzetes fel
mérések alapján kicsi lett volna az érdeklődés, ezért a csontkovács
orvos és az előadó lemondta a közreműködést 

Előfordul néha, hogy a szervezők legnagyobb igyekezete ellenére 
sem jön össze egy rendezvény. Alsóságon azonban nem ez az első 
ilyen eset-

völgyi 

Hegyközségi közgyűlés 
A Sághegy-Kissomlyói Hegy- mölkön a Kemenesaljái Művelő

község értesíti tagjait, hogy dési Központban. 
1997. március 21-én délután 5 A vezetőség kéri a tagok meg-
órakor közgyűlést tart Celldö- jelenését 

Ne feledje 
Új Kemenesalja kéthetente! 
Ebben a lapban közöljük 

az önkormányzati rendeleteket is. 
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Huszonöt éves 
a Lakberendezési Áruház 
Negyedszázaddal ezelőtt - pon

tosabban 1972. február 2-án - , egy 
csütörtöki napon adták át Celldö
mölkön a vásárlóknak az áfcsz 
Lakberendezési Áruházát, népsze
rű nevén a Lakbért. Az azóta is 
kedvelt bevásárlóhely annak idején 
4 millióért épült. Az 1000 négyzet
méteres (ebből mintegy 400 négy

zetméter az eladótér) bolt üzleti ar
culata az évek során szinte semmit 
sem változott. Négy osztályán -
bútor, üveg-porcelán, játék, mű
szaki - nagy választékkal állnak a 
vásárlók rendelkezésére. 

Legeredményesebb évük 1992 
volt, akkor voltak 20 évesek, és 
155 milliót forgalmaztak - tudtuk 

meg Csizmazia Lászlótól, aki az 
első pillanattól a bolt dolgozója, 
1990-től pedig a vezetője. 

- Amikor megnyitottunk, a tea
tűzhely volt a sláger, akkor 1170 
forintba került, ma csaknem 30 
ezer az ára. Abban az időben jelen
tek meg nálunk az ablakos automa
ta mosógépek. B izonyos cikkekhez 

csak protekcióval jutottunk hozzá 
akkoriban. Ma minden megkapha
tó, viszont a vásárlóerő gyengült -
mondta. 

- Mikor az üzlet megnyílt, erős 
központi irányítás volt. Ugyanazt 
az árucikket ugyanazon az áron 
kaphatta meg a vevő Celldömöl
kön, mint például Nyíregyházán -
emlékezett Nagy András, a vezető 
helyettese, aki korábban a központ
ban dolgozott és 1990 óta van a 
jelenlegi beosztásban. 

Ez a szorítás 1982 táján enge
dett, mikoris szerződéses viszony 
jött létre az áfész és a bolt között, 
így az üzletpolitikában is változás 
következett be, hiszen az árube
szerzésben és az árképzésben bizo
nyos szabadkezet kaptak. Ennek az 
üzletpolitikának a lényegéhez tar
tozik azóta is, hogy a vásárlóknak 
megfizethető minőséget igyekez
nek biztosítani. 

A 20. évfordulón nagyszabású ak
ciókat rendeztek. Most, a 25 éves ju
bileumon február elejétől folyamato
san „akcióznak", amit szeretnének 
egész évre kiterjeszteni. 

A Lakbér vezetői és dolgozói ar
ra törekednek, hogy a következő 
25 évben is hasonló kínálattal, fi
gyelmességgel és árakkal szolgál
hassák a vevőket. 

Völgyi L. 

TAVASZI VÁSÁR 
ÁFÉSZ 

CELLDÖMÖLK a celldömölki Lakberendezési Áruházban 
ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ 

Konvektorok: AHA, Golyóscsapok 
Gáztűzhelyek: F 8,50 fali 34 990 Ft 1" 1 250 Ft 
Mora 3 T 35 790 Ft GF 35 fali 30 600 Ft 5/4" 1 650 Ft 
Mora 3A 37 400 Ft GF 40 fali 37 190 Ft 6/4" 2 200 Ft 
Mora4T 38 390 Ft Ágynemű 1 540 Ft-tól 
Mora 4A 40 190 Ft Gázkazánok: Szabadidőruha 2 600 Ft 
Vesta 3T 35 400 Ft HŐTERM 23 51 800 Ft Szekrénysorok 42 900 Ft 
Vesta 3A 38 100 Ft HŐTERM 29 55 600 Ft Címünk: 9500 Celldömölk. Dr. Géfin tér 3. 
Vesta 4T 40 200 Ft Gázbojlerek Telefon: 95/420-139. • Fax: 95/420-008. 
Vesta 4A 43 100 Ft H 120 kém. nélk. 47 040 Ft VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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Szőlősgazdák, ha találkoznak 
Február 22-én immár negyedik alkalommal gyűltek egybe tavaszt 

köszönteni a sághegyi szőlősgazdák. A meghívó Nyitnikék címmel 
farsangi szőlősgazda-találkozóra invitált, s a verőfényes időjárás sem 
gördített akadályt egy igazi tavaszünnep elé. 

Az évről évre ismétlődő rendezvények visszatérő, megható pilla
natai az örökre eltávozott gazdák emlékét idéző harangszó. Persze 
idén sem maradhatott el az ünnepélyes szőlőmetszés, amit Berecz 
Endre szőlősgazda mutatott be. 

A kedélyes, vidám hangulat mellett természetesen szó esett a sző
lősgazdák mindennapi gondjairól is. Legtöbben az 1994. évi CII., 
közkeletű nevén hegyközségi törvény hibáit, hiányosságait emleget
ték. Sokan sérelmezték azt is, hogy a Sághegy-Kissomlyói Hegyköz
ségbe sok gazda nem lépett be. 

A gondok és a problémák azért nem rontották el a szőlősgazdák 
jókedvét, késő estébe nyúlt a tavaszünnep. Hírek szerint a hagyomány 
jövőre is folytatódik, hiszen tavasz lesz jövőre is. A zord tél elmúltát, 
a kikeletet pedig köszönteni illik. Kiss V. 

Fotó: Völgyi L. 

Iskolaszékek 

Maradnak vagy megszűnnek? 
Az oktatási törvény 1993-ban 

hívta életre az iskolaszékeket. Egy
kori, nagytekintélyű intézményt 
újított fel ezzel a jogalkotó, az egy
korihoz viszonyítva jelentősen re
dukált jogkörrel. Még alig járató-
dott be a régi-új intézmény, amikor 
egy tavaly nyári jogszabály-módo
sítás jócskán megváltoztatta az is
kolaszékek működési feltételeit. 
Jelentős különbség például, hogy -
ellentétben a 93-as szabályozással 
- ma már nem kötelező létrehozni 
azokat 

Molnár Gábor a celldömölki 
polgármesteri hivatal művelődési 
szakreferense úgy látja: az isko
laszék cselekvési lehetőségei 
névlegesek. Elsősorban ellenőr
zési, javaslattételi joguk van, és 
az intézményvezetők kinevezésé
nél is csupán véleményezési jog 
illeti meg. 

Celldömölk iskolái ennek elle
nére működtetik iskolaszékeiket A 
napokban került sor például a 
Gáyer iskolában az újjáalakult - a 
korábbi hárommal szemben ma 
már csupán egy főt delegál a fenn
tartó - iskolaszék Ülésére. 

A tapasztalatok, mint megtud
tuk, általában kedvezőek. Kivétel 
ez alól az alsósági városrészben 
működő Berzsenyi Lénárd általá
nos Iskola, ahol tavaly szeptember
ben - élve a törvényadta lehetőség

gel - megszüntették az iskolaszé
ket. Rosta Sándor igazgató kérdé
sünkre elmondta, hogy a szülői 
munkaközösség és a nevelőtestület 
egyhangú határozatban döntött a 
megszüntetés mellett. A szervezet 
nem váltotta be a hozzáfűzött re
ményeket elsősorban személyes 
konfliktusok miatt. Az iskolaszék 
helyett négy tagú csúcs-választ
mányt hoztak létre a szülői munka
közösségen belül. Úgy vélik: ez a 
megoldás célszerűbben valósítja 
meg azokat az elképzeléseket 
amelyeket a törvényalkotó is meg
fogalmazott. 

Vinter József, az önkormányzat 
oktatási ügyekkel foglalkozó bi
zottságának vezetője - egyben a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium igaz
gatója is - viszont a legutóbbi kép
viselő-testületi ülésen kifejtette: 
célszerű lenne megtartani az isko
laszéket minden iskolában. Már 
csak a feladat ellátásához biztosí
tott állami normatíva miatt is. Az 
alsósági iskola igazgatója ellenben 
úgy véli: jól döntöttek „amikor a 
megszűnésről határoztak. Igaz, így 
elestek a mintegy húsz ezer forin
tos támogatástól, ám egy ténylege
sen, és hatékonyan működő csúcsz-
szervet hoztak létre helyette. így 
hát a jövőben sem tervezik iskola
székük felélesztését. 

Kiss Vera 

játszani is engedd...! 
Van az úgy néha, hogy az em

bernek akad egy kis ráérő ideje. 
A semmittevős, lustálkodó per
cekről van szó, amikor fogja ma
gát belehuppan kedvenc karszé
kébe, és elkezd zongorázni a táv
irányítón. Ilyenkor nem vágyik 
semmi komoly, magvas dologra, 
így hát nagy valószínűséggel ked
venc rajzfilmcsatornájánál fog le
horgonyozni. Különösen, ha még 
némi infantilizmussal is megál
dotta a sors. Mondom: hátradől 
,jól bejáratott" karszékében, ki-
kapcsoljamagátavilágból, abból, 
amelyikben legtöbbször nem úgy 
folynak a dolgok, ahogyan azt 
szeretné, és belemerül egy másik
ba, várva a „minden jó, ha jó a 
vége" történeteket. 

Ha kellő élettapasztalattal vér-
teződött volna fel, persze rögvest 
gyanút fogna, és a másodperc 
törtrésze alatt más csatornára me
nekülne, amint meglátná, hogy 
piszén bájos mesefigurák helyett 
tucat horrorfilmek tucatfigurái 
hörögnek rá, nem éppen shakes

peare-i angolsággal. Dehát az em
ber még Mazsolán és Tádén nőtt 
fel, meg egy kis Kukori és Kot-
kodát is kapott útravalóul, egy
szóval vannak még illúziói, ezért 
kitart, bízva abban, hogy majd 
csak megjelenik Hófehérke, meg 
az ő hét bumfordi törpéje. A ne
mes várakozás meg is hozza az ő 
gyümölcsét a rajzfilmfolyamot 
reklámblokk szakítja félbe. 

Na végre! - süpped vissza kar
székébe, s már látja is maga előtt 
Barbie baba vattacukor-rózsaszín 
giccsvilágát. Ami ugyan nem 
szép, nem ötletes és eredeti, de 
legalább emberi. Hamarosan rá
jön aztán, hogy már megint fázis
késésben van. A hétköznapi hor
rorhoz szoktatott gyerek miben is 
találná meg világát, mint egy 
plasztik koponyában - olyasfélé
ben, amihez egykor egy bizonyos 
dán királyfi intézett hosszas mo
nológot Mit tud kezdeni egy bim
bózó értelmű csemete egy fehér 
műanyag koponyával? - kérdez
hetik joggal. Ha nem akar hozzá 

monológot intézni, vagy anató-
miaüag tanulmányozni, akkor bi
zony nem sok mindent. Bármi
lyen csinos is a halálfej, nem járul 
hozzá a gyermek személyiségfej
lődéséhez, és nem növeli kreativi
tását sem. A játéknak mint tevé
kenységnek ugyanis állítólag va
lami ilyesféle célja is lenne. Ezt 
jó előre felmérte a szóban forgó 
játék kiötlője, ezért egy, a valósá
got élethűen modellező attrakciót 
épített bele: egy sárgászölden 
foszforeszkáló, nyúlós anyagú 
agyvelőt Ami, ha földhöz vágják 
a koponyát a szemüregen keresz
tül kiloccsan belőle. Pont úgy, 
mint az igazi... 

A kitaláló persze pontosan fel
mérte azt is: bizonyos fokú érett
ség szükségeltetik ahhoz, hogy a 
fejlődő elme fel tudja mérni: mit 
is jelent az, kiloccsantani valaki
nek az agyvelejét. Ezért ott villog 
a képernyő alján a felirat hogy 
csak három éves kortól ajánlott. 

Nagyjából ez az a pont, ahol az 
emberben hirtelen feltámad a me
nekülési ösztön, és vad mohóság
gal veti rá magát valamely ma
gyar folytatásosra. Másnap aztán 
rá kell jönnie, hogy nincs min há

borognia: a játékalkotó csupán a 
valóságot modellezte. Egy isme
rősétől arról hall, hogy valame
lyik kisvárosban egy kilenc éves 
kissrác szokatlan módon tett pon
tot egy testnevelés órai vita végé
re. Történt ugyanis, hogy játék 
közben összeszólalkozott két ne
buló, ezért a tanár büntetésből ki
zavarta őket az óráról. Kint aztán 
elszabadult a pokol: az egyik fiú 
olyan hévvel esett neki a másik
nak, hogy csontját törte. 

Pszichológusok nagy meggyő
ződéssel vallják, hogy a gyermek 
a játékban szocializálódik. Ma
gyarán: olyan felnőtté válik, ami
lyenné - részben játékszereivel -
a felnőtt világ formálja. A felnőtt 
világ pedig - úgy tűnik - a Fut
rinka utcai idill helyett vigyorgó, 
kiloccsanó agyvelejű koponyákra 
szocializál. Persze az is lehet 
hogy a játék kiötlője nem felelőt
len, csupán realista volt Úgy gon
dolta: hazugság lenne babarózsa
szín idillbe burkolni a gyerekeket 
amikor a nagyvilág valami egé
szen másról szól. Tanulják csak 
meg a kölykök mielőbb, miről! 

Úgy tűnik: megtanulták... 
Kiss Veronika 
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nyomában Egy titok 
A Sághegy déli oldalán a hirtelen felmaga

sodó sziklák alatt, a várúthoz közel állt egy 
zsúpfedeles pince, olyan, mint a múlt század
ban, vagy még korábban épült társai. E pin
cék jellemzője: alacsony, széles falak, egy 
vagy két darabból kifaragott bejárati ajtó -
ablak ezeken a pincéken nem volt. A bortá
rolót vastag gerendák fedték padlásként, oda 
bejutni idegeneknek nem volt könnyű'. Mel
lette volt - innen nyílott a bortároló - egy 
padlás nélküli helyiség, ennek egyik sarkában 
volt a szabad tűzhely, ahol télen egy kis me
leget csináltak. De nem emiatt hiányzott a 
padlás, hanem azért, hogy az alacsony falak 
alatt elférjen a nagyméretű faprés. Mára csak 
elvétve akad a hegyen ilyen épület 

Az említett zsúpfedeles pince abban tért el 
a többitől, hogy a tűzrakás helye téglalapok
kal volt lerakva, de a falon nem látszott a 
tüzelés nyoma. A szomszédok elmondása 
szerint itt a sarokban egy öreg néni szokott 
üldögélni, imádkozni. A nénit nem ismertem, 
s talán senki sem kérdezte meg tőle, miért 
éppen azt a sarkot választotta elmélyült me
ditációja színhelyéül. Talán fiatalságán, el
múlt évtizedein merengett, titkát, ha volt 
ilyen, magával vitte. 

Átellenben, a várút túlsó oldalán állt egy 
másik pince, amelyet a gazdája átépített, na
gyobbított magasított A pince tulajdonosá
ról közismert volt, hogy gyűjtötte a régi tár
gyakat A pince megnagyobbítása után ezek 
a tárgyak kikerültek a falakra, polcokra. Egy 
alkalommal - már a rendezés után - többszöri 
invitálásra betértem barátunk pincevégvárá
ba. A „Kövér Bertából" - egyik hordójának 
neve, állítólag ebben volt a legjobb nedű -
hozott borából kortyolgattunk, dicsértem az 

új környezetet, a régi tárgyakat, közben egy 
gyermekkoponyát pillantottam meg az egyik 
polcon. Hát ez meg hogy került ide? - kér
deztem. Elmondta. 

A zsúpfedeles öreg pincét és a gazdáját is 
elérte az aggkor. A néni meghalt, a pince 
összeroskadt A teleknek új tulajdonosai let
tek, arégi pince helyére új épült. Arégi épület 
romjainak eltakarítása után kiásták az új alap
jául szolgáló fundamentumot ós azon a he
lyen, ahol az öreg néni üldögélni szokott -
volt, amikor naponta többször is kisétált ide 
- tehát azon a helyen került elő a koponya. 
Akkor, ott, arról beszélgettünk, vajon a néni 
tudhatott-e valamiről, vagy csupán a véletlen 
egybeesése volt a hely kiválasztása. 

Telt-múlt az idő, véletlenül kezembe akadt 
egy írás, ami egy eltűnt sági gyerekről szól. 
Talán továbblapoztam volna, ha nem villan 
fel az emlékezetemben a pincében talált ko
ponya története. Az írás a következőkről szól. 
Még a múlt század közepén, augusztus hó
napban történt hogy egy négyéves fiú fényes 
nappal hirtelen eltűnt és nem került elő. 

A fiú apja, Witman Péter sági takácsmester 
és felesége a dolgukra távozva a fiukat - mint 
ahogy az mással és máskor is megtörtént - a 
szomszédasszonyra bízták. A gyermek, akit 
Miskának hívtak, egy ideig a ház körül ját
szadozott, majd az utcabeliek közé vegyült. 
Estefelé a pajtásai közül hirtelen kivált és el
futott az erdő felé, ami akkor mindjárt a falu 
szélénél kezdődött. Társai utánaszóltak: hová 
mész? Ő visszakiáltott: édesanyám elébe me
gyek. A fiú azonban az anyjával nem talál
kozott és vissza sem tért többé. 

A szülők hazatérve - a hír hallatán, hogy 
gyermekük eltűnt - a falu több lakójával 

azonnal a keresésére indultak. Hangos kiáltá
sokkal keresték erdőn, mezőn, a Marcal bo
zótosaiban, megvizsgálták a határban találha
tó kutakat, árkokat Keresték másnap, har
madnap a szomszédos községek határaiban. 
Hiába. Talált gyermekről vagy holttestről 
senki sem tudott. Feltételezték: vagy elrabol
ták, vagy valami gonosz ember áldozata lett. 
Apja évekig járta a vásárokat, hátha ráakad 
fiára. Az írás szerint a szomorú anya bánatá
ban hamar meghalt. 

A történet szereplői egykor élt személyek. 
Az idősek emlékeznek a szövőgépre, ame
lyen Witman mester dolgozott, eltűnt gyer
mekről azonban nem hallott senki. A kopo
nyáról annyi laikus szemmel is megállapítha
tó volt, nem régészeti lelet. Az öreg néni 93 
évet élt. Magas életkora ellenére nem kap
csolható az eltűnt gyermekhez, valamit mégis 
tudhatott, de az is lehetséges, hogy az előke
rült koponya egy másik gyermeké, akiről vi
szont nem szól írás. 

Az eltűnt gyermekről Edvi Illés Pál nemes-
dömölki lelkész, akadémiai tag adott hírt a 
szülők érdekében, hátha az írás kapcsán va
laki információval szolgál. A történetet nyo
matéknak használta a nevelésüggyel is fog
lalkozó tudós pap. Azt írja: hogy hasonló ese
tek elő ne forduljanak, állítsanak óvodákat 
minden községben. A maga korában ez di
cséretes kezdeményezés volt 

Káldos Gyula 

1997-ben is 
hirdessen 

az Új Kemenesaljában! 

Őszikék Egyházashetyén Elismerés 
Majthényi Lászlónak 

A közelmúltban komoly elis
merésben részesült az egyházas-
hetyei polgármester, Majthényi 
László: megkapta a Soros alapít
vány tényfeltáró újságírásért dí
ját Majthényi Lászlóhoz mindig 
közel állt az újságírás, hisz ko
rábban egyik szerkesztője volt a 
Magyar Nyugati Szél című heti
lapnak. 

Mostani szép sikerét a Láger-
világ a Kemenesalján című so
rozatával érte el, ami először a 
Magyar Hírlapban, majd a Vas 
Népében volt olvasható, január
ban pedig az Életünkben jelent 
meg. 

-Dél-Kemenesaljai községek
ben - Egyházashetyén, Mesteri
ben, Intaházán, Kemenespálfán, 
Jánosházán, Bobán és természe
tesen Celldömölkön - gyűjtöttem 
az anyagot a második világhábo
rús időből. Mintegy harminc idős 
emberrel készítettem mélyinter
jút Korabeli közigazgatási anya

gokat tanulmányoztam, egyházi 
anyakönyveket, história domuso-
kat böngésztem. A legtöbbet a 
Celldömölki Közkórház 1945-ös 
betegfelvételi naplójából tudtam 
meg. írásom szaklektora a Svájc
ban élő történész, dr. Gosztonyi 
Péter volt, a Magyar Hírlapban 
6 írta a sorozat zárszavát 

A szerző elmondta, hogy már
cius végén filmet forgat a jelen
leg hangkazettán lévő anyagból. 
Munkájához megkapja a Duna 
TV-től Sára Sándor digitális ka
meráját. 

Völgyi 

Őszikék nevet viseli az a klub, 
amely február 21-én alakult Egy
házashetyén. Mint az a névből is 
sejthető, az Őszikék a település 
nyugdíjasai közül toborozza tag
jait. 

Az alakuló összejövetelen har
mincnál többen vettek részt. A 
tagok hat tagú vezetőséget vá
lasztottak, s elfogadták a csoport 
első féléves munkatervét. Ebből 
rögtön kiderül: a helyei nyugdí
jasok mélységesen egyetértenek 
azzal a síágerszövéggel, hogy 
„nemcsak a húszéveseké a vi 
lág". Március végén kertészeti 

előadást hallgatnak meg, Húsvét 
hétfőn locsolóbált rendeznek. 
Május harmadikán, a Berzsenyi-
nap délutánján a szombathelyi 
nyugdíjas klub tagjait látják ven
dégül, a hónap végén pedig a Ba-
lalfcn-fel vidékre kirándulnak az 
őszikék. A féléves programot 
egy előadás zárja, Népi építészeti 
hagyományok Egyházashetyén 
címmel. 

S hogy mi van még a nyugdí
jas klub tarsolyában? Arról nem 
szól a fáma, azt azonban elárul
ták, hogy énekkar alapítását is 
tervezik... 

Beíratás az általános iskolákba 
Múlt ülésen Celldömölk képviselő-testülete döntött a tanköteles 

gyermekek beíratásának időpontjáról. Ezek szerint a város területén 
működő általános iskolákban a beíratás április 10-én (csütörtökön) 8 
és 17 óra között, valamint április 11-én (pénteken) 8 és 13 között lesz. 

A várható létszám 120 fő a celli városrészben, míg az alsósági 
városrészben 45 fő. 
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1 014 153 E Ft-ot 
263 087 E Ft-ot 
36 000 E Ft-ot 
39 120 E Ft-ot 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
8/1997. (II. 19.) sz. rendelete 
az 1997. évi költségvetésről 

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete a Ma
gyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXTV. 
tv. alapján, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVDX törvény előírásának megfelelően az 1997. évi költségve
tésről az alábbi rendeletet alkotja: 

M 
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételi fő

összegét 1 358 460 E Ft-ban állapítja meg. 

2. § 
Az 1. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését az 

1. sz. melléklet tartalmazza. 
3. § 

Az 1. §-ban meghatározott bevételi főösszegből működési célokat 
szolgáló forrás 1 032 653 E F t felhalmozási célú bevétel 325 807 E Ft 

4. § 
A működési célú források között 92 740 E Ft hitel kiváltására az 

önkormányzat megpályázza az önhibáján kívül hátrányos helyzetű 
Önkormányzatok támogatását 

5. § 
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásai főösz-

szegét 1 358 460 E Ft-ban, a főösszegen belül 
a) működési, fenntartási előirányzatra 
b) felhalmozási célú kiadásokra 
c) támogatásokra 
d) hiteltörlesztésre, kamatfizetésre 
biztosít melyet a 2. sz. és 3. sz. mellékletek szerinti részletezett

séggel hagy jóvá. 
6. § 

A képviselő-testület 6 100 E Ft-ot tartalékba helyez, melyből 
500 E Ft a gimnázium felmenő osztályának működési előirányzata, 

1000 E Ft üzemorvosi feladatok céltartaléka, 
4000 E Ft karbantartások, eszközbeszerzési feladatok céltartaléka, 

600 E Ft a polgármester hatáskörébe utalt felhasználás céltar
taléka. 

7. § 
A képviselő-testület az 5. § a) pontjában megjelölt kiadások kiemelt 

előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
- személyi juttatások 465 343 E Ft 
-járulékok 200 714 EFt 
- egyéb pénzbeni juttatások 25 460 E Ft 
- dologi jellegű előirányzatok 322 376 E Ft 

» .§ 
Az 5. § a) pontjában megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzato

kat intézményi megbontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

9. § 
Az 5. § b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadásokat részletesen 

a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

10. § 
A Polgármesteri Hivatalban kezelt szakfeladatok működési kiadá

sait a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

11. § 
Az önkormányzat a balatonrendesi üdülőtábor beruházási feladatá

nak bonyolítására az intézményt 1 600 E Ft-os előirányzattal felha
talmazza. 

12-§ 
A több évre áthúzódó beruházások és fizetési kötelezettségek pénz

ügyi kihatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

13. § 
Az Önkormányzat három évre prognosztizált költségvetését a 8. sz. 

mellékletben mutatja be. 

14. § 
A képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását 427 

752 E Ft összegben, az 5. sz. melléklet szerinti megbontásban hagyja 
jóvá. 

15. § 
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési támogatása 514 E 

Ft 
16. § 

A költségvetési intézmények létszámkeretét a 9. sz. mellékletben 
rögzíti. 

17. § 
A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosí

tott pótelőirányzattal a költségvetési rendeletet a félévi és éves beszá
moló elkészítéséhez kapcsolódóan módosítja. 

18. § 
A képviselő-testület valamennyi költségvetési szervét teljes jogkör

rel felruházza az intézményi előirányzatok feletti rendelkezési joggal. 

19. § 
A költségvetési szervek előirányzatait - saját hatáskörű előirány

zatmódosítás lehetőségein felül - az önkormányzat évente kétszer, a 
féléves és éves beszámolóval egyidejűleg módosítja. 

20. § 
A képviselő-testület felhatalmazza a Közművelődési, Oktatási, 

Gyámügyi és Sport Bizottságot, hogy a szervezetek támogatására jó
váhagyott keretösszeg felhasználásáról döntsön. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági Bizott
ságot, hogy a karbantartási-eszközbeszerzési céltartalék felhasználá
sáról döntsön. 

21. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Celldömölk, 1997. február 19. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

1. sz. melléklet 

Celldömölk város 1997. évi pénzügyi tervének 
bevételei 

E Ft-ban 
1. Normatív állami hozzájárulás 282 972 
2. Személyi jövedelemadó 129 746 
3. Céltámogatás 16 170 
4. önkormányzati tűzoltóság állami támogatása 3 744 
5. Gépjárműadó 10 000 
6. Helyi adók: iparűzési 

kommunális 20 0 
7. Átvett pénzeszközök 

- működésre 
- felhalmozásra 

- orvosi gép- műszer 
céltámogatás 

- orvosi gép- műszer 
községek támog. 

- területfeji. támogatás 1996. 
- csatornatársulat támogatása 

(1996. és 1997. évi ütem) 
8. Részesedések 
9. Vagyonértékesítés 

- lakáseladás (korábbi évek) 
- házhelyeladás 
- egyéb ingatlan eladás 
- részvényértékesítés 
- Mikes K. utcai és 

használt lakások eladása 60 900 161 900 

62 000 
20 000 

5 000 

4 800 

2 060 
10 000 
28 000 

25 000 
5 000 

20 000 
51 000 

49 860 

2 000 
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10. Gáz-közmű hozzájárulás 
11. Egyéb fejlesztési célú bevétel 
12. Szociális támogatás visszatérülése 
13. Kölcsön visszafizetés 
14. Áfa-visszatérülés 
15. TB-támogatás 

- Kórházhoz 
- eü. alapellátáshoz 

16. Intézményi saját bevételek 
17. Pénzmaradvány 

(céltámogatás maradványa) 
18. Hitel lakásépítéshez 

összes saját forrás: 
19. Működési célú hiteligény 

269 218 
36 674 

1 120 
8 000 
6 000 

900 
25 000 

305 892 
136 036 

19 380 
25 000 

1 265 720 
92 740 

1 358 460 

2. sz. melléklet 

Celldömölk város 1997. évi pénzügyi tervének 
kiadásai 

1. Működési kiadások 
2. Felhalmozási kiadások 
3. Támogatások 
4. Hiteltörlesztések, kamatok 
5. Céltartalék 
Kiadások összesen: 

E Ft-ban 
1 014 153 

263 087 
36 000 
39 120 

6 100 
1 358 460 

3. sz. melléklet 

Felhalmozási kiadások, 1997. 

1. Használt lakások visszavásárlása 
2. Orvosi gép- műszerbeszerzés 
3. Szennyvízcsatorna-hálózat építés 

- 1996. elmaradt kifizetés 50 775 
- 1997. évi ütem 67 375 
- új építés terve 3 200 

4. Áthúzódó út- és 
közműépítési számlák 

5. Gimnázium felújítása 
6. Lakásépítés 
7. Orvosi rendelők 
8. Tűzoltókészülék 
9. Vörösmarty utcai Óvoda tetőszigetelése 

10. Gondozóház-kialakítás, bővítés L ütem 
11. Izsákfai faluházbővítés kezdése 
12. Vízhálózat rekonstrukció 
13. Áfa-befizetés 
14. Intézményi beruházások 

összesen: 

Támogatások 

1. Lakásépítés (Mikes u.) 
2. CELLHŐ Kft vezetékcseréhez 
3. Rendőrségi Alapítvány 
4. ÉGÁZ hálózatépítés 
5. Helyi támogatás 
6. Gyámügyi segély 
7. Egyéb támogatások: 
- egyházi intézmények 4 000 
- egyéb szervezetek önkormányzati 4 000 
- egyéb szervezetek helyi adóból 3 000 

összesen: 

E Ft-ban 
12 800 
23 100 

121 350 

14 860 
4 800 

50 000 
12 000 

500 
100 

5 000 
1 000 
5 000 
7 500 
5 077 

263 087 

5 000 
1 500 
3 500 
3 000 
6 000 
6 000 

11 ooo 
36 000 

Hiteltörlesztések, kamatok 

1. Átmeneti hitel törlesztése 
2. Szennyvíztisztító célhitele, törlesztése és kamata 
3. Lakástámogatási hitelek törlesztése és kamata 

22 320 
15 000 

1 800 
39 120 

S 5 o S 
Celldömölk Város Önkormányzatának 

9/1997. (II. 19.) sz. rendelete 
a kommunális adóról szóló 

31/1993. (XII . 15.) sz. rendeletének módosításáról 

1. § 

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Az adó évi mértéke a 2. § a)-é) pontjaiban meghatározott 

adótárgyanként: 
- első adótárgy után, ha az lakás 3700 Ft 
- első adótárgy után, ha az nem lakás 1500 Ft 
- második és további adótárgyanként 750 Ft 

2. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
1997. január l-jétől alkalmazni kell. 

Celldömölk, 1997. február 19. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester. 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
10/1997. (II. 19.) sz. rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 

19/1996. ( I I I . 27.) sz. rendelet módosításáról 

A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A rendelet 2. § (4) bekezdésének második mondata helyébe az 
alábbi rendelkezés lép és a további (5) bekezdésfel egészül ki: 

Ha a napi, illetve havi intézményi térítési díjat az ellátásban része
sülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni, különös méltánylást 
gyakorolva az intézményvezető a rendeletben előírt térítési díj kate
góriától eltérhet. 

2. § (5) Az ellátásra jogosult hozzátartozója, vagy törvényes kép
viselője az intézményvezető jogszabálysértőnek vélt intézkedése el
len, illetve intézkedésének elmulasztása miatt a polgármesternél fe
lülvizsgálatot kezdeményezhet 

2-§ 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a folya
matban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Ezzel egyidejűleg a módosított 16/1993. (VI. 2.) sz. rendelet 22/A 
§ (7) bekezdése hatályát veszti, s egyúttal a (8) bekezdésének számo
zása (7) bekezdésre módosul. 

Celldömölk, 1997. február 19. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 



ÚJ KEMENESALJA 1997. MÁRCIUS 13. 8 

4. sz. melléklet 
Intézmények 1997. évi kiadásai 

Személyi Járulékok Felhalm. Egyéb Dologi 
jutt. kiad. jutt 

Szakmunkásképző" 22 114 9 449 
Gimnázium 24 841 10 900 
Műv. Központ 7 934 3 346 
Népjóléti Szolg. 49 426 21 961 
Házkezelőség 3 015 1 422 
GAMESZ intézményei: 157 907 68 210 
Ebből: 

- Koptik 0. Óvoda 7 587 3 302 
- Szalóky u. óvoda 10 020 4 383 
- Vörösmarty Óvoda 
- Alsósági óvoda 

11 983 5 295 - Vörösmarty Óvoda 
- Alsósági óvoda 7 166 3 095 
- Berzsenyi Iskola 22 507 9 800 
- Gayer Iskola 43 159 18 536 
- Eötvös Iskola 32 542 14 106 
- Zeneiskola 9 509 3 998 
- Kresznerics F. Könyvtár 5 547 2 393 
- Tábor 637 241 
-GAMESZ 7 250 3 061 

Kórház 148 054 62 321 
Intézm. együtt 413 291 177 609 
Polgárm. Hiv. 52 052 23 105 
Önkormányzat mindösszesen: 465 343 200 714 
Ebből működési kiadás 

J. sz. melléklet 

Intézmények 1997. évi bevételei 

Finansz. Saját bev. 
E Ft-ban 

TB-támogat. Ö s s z e s 

bevét. 

S zakmunkásképző 36 477 2 393 38 870 
Gimnázium 39 913 3 847 43 760 
Műv. Központ 11 968 5 832 17 800 
Népjóléti Szolg. 64 510 15 416 36 674 116 600 
Házkezelőség - 18 580 18 580 
GAMESZ 

intézményei: 256 946 47 904 304 850 
Ebből: 
- Koptik O. Óvoda 12 119 1 811 13 930 
- Szalóky u. óvoda 15 918 3 032 18 950 
- Vörösmarty 

óvoda 19 036 4 364 23 400 
- Alsósági óvoda 11 712 1 848 13 560 
- Berzsenyi Iskola 38 470 8 280 46 750 
- Gayer Iskola 69 006 12 264 81 270 
- Eötvös Iskola 51 944 9 056 61 000 
- Zeneiskola 14 729 521 15 250 
- Kresznerics F. 

Könyvtár 9 292 468 9 760 
- Tábor 2 647 2 503 5 150 
- GAMESZ 12 073 3 757 15 830 

Kórház 17 938 34 594 269 218 321 750 
Intézm. együtt 427 752 128 566 305 892 862 210 

6. sz. melléklet 

Polgármesteri hivatalban kezelt szakfeladatok 
kiadásai, 1997. 

014034 Kisegítő mezőg. szolgáltatás 5 665 
451017 Magasép. ipar lakás ép. 1 320 
452025 Helyi utak fenntartása 11 350 

E Ft-ban 
Egyéb 
nem összes 

kiem. kiadás 
előír. 

1 191 6 116 - 38 870 
14 8 005 - 43 760 
- 6 520 _ 17 800 

200 22 799 21 954 260 116 600 
2 000 - 12 143 - 18 580 
2 877 384 75 472 - 304 850 

30 - 3 011 - 13 930 
- 4 547 - 18 950 

42 6 080 - 23 400 
30 - 3 269 - 13 560 

260 105 14 078 - 46 750 
250 194 19 131 - 81 270 
240 85 14 027 - 61 000 
300 - 1 443 - 15 250 

1 820 - 9 760 
1 600 - 2 672 - 5 150 

125 - 5 394 - 15 830 
111 375 - 321 750 

5 077 24 388 241 585 260 862 210 
1 072 80 791 - 157 020 

5 077 25 460 322 376 260 1 019 230 
1 014 153 

642024 Városi TV 2 835 
751153 Igazgatási feladatok 80 357 
751164 Kisebbségi önkormányzat 514 
751670 Polgári védelem 90 
751669 Tűzoltók önkéntes 1217 

hivatásos 3 744 
751834 Vízkárelhárítás 1 000 
751845 Város- és községgazdálkodás 

- rendezési terv 1 600 
-piac 1 182 
- közhasznú 5 000 
- egyéb 2 993 

751856 Települési vízellátás 192 
751867 Temetőfenntartás 670 
751878 Közvilágítás 13 867 
852018 Állategészségügy 350 
853279 Rendszeres segély (postakölts.) 50 
902113 Települési hulladék 18 622 
921925 Közművelődési feladatok 3 512 
942047 Sportcélok 890 

Összesen: 157 020 

7. sz. melléklet 

1997-ről áthúzódó feladatok és kötelezettségek 

E Ft-ban 
1998 1999 2000 2001 2002 

Hitelek és kamatai: 
- Lakástámogatási hitelek 

- törlesztőrészletei 1 300 1 225 1 000 800 350 
- kamatok 500 200 100 80 30 

- Szennyvíztisztító hitel 
- törlesztés 13 400 13 400 13 400 5 463 
-kamat 10 600 6 900 3 300 700 

- Lakásépítésre felvett 
- hitel 25 000 - -
- kamat 3 000 - -

(1997. évben felvételre 
kerülő) 53 800 21 725 17 800 7 043 380 
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Beruházások: 
- Szennyvízhálózat 

JJX ütem 
- Gondozóház-bővítés 
- Orvosi rendelők 
- Lakásépítés 
- Izsákfa faluház 

63 000 

. később elkészülő tervek szerint 

8. sz. melléklet 

A működési és fejlesztési célú bevételek és 
kiadások 1997/98/99. évi alakulását 

külön bemutató mérleg 

I . Működési bevételek és kiadások 

E Ft-ban 

Megnevezés 1997. évre 1998. évre 1999. évre 
Intézményi működési 

bevétel. Levonva a 
felhalm. áfa-visszatérítések, 
értékesített tárgyi eszközök 
és immateriális javak 
áfája. 132 559 143 163 150 322 

önkormányzatok sajátos 
működési bevételei. 
Levonva a komm. adó, 
amennyiben feji. célra 
vetették ki . 80 000 85 000 90 000 

önkormányzatok 
költségvetési támogatása. 
(Feji. célú támog. nélkül) 416 462 444 782 478 140 

Működési célú 
pénzeszközátvétel 310 892 332 033 356 935 

Működési célú hitel 92 740 225 385 391 895 
Működési célú 

előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele - - -

Működési célú bevételek 
összesen: 1 032 653 1 230 363 1 467 292 
Személyi juttatások 465 343 530 491 596 271 
Munkaadókat terhelő 

járulékok 200 714 229 172 257 589 
Dologi kiadások 323 876 330 354 332 997 
Működési célú 

pénzeszközátadás. 
egyéb támogatás 11 260 13 000 15 600 

Ellátottak pénzbeli juttatása 31 460 34 606 39 450 
Működési célú hitel 

(kötvény) és 
kamatának visszafizetése - 92 740 225 385 
Működési célú kiadások 
összesen: 1 032 653 1 230 363 1 467 292 

II. Felhalmozást célú bevételek és kiadások 

Megnevezés 1997. évre 1998. évre 1999. évre 

önkormányzatok 
felhalmozási és 
tőke jellegű bevételei 182 277 80 000 60 000 

Komm. adó, amennyiben 
fejlesztési célra vetették ki 12 000 12 000 12 000 

Feji. célú támogatások 
(céltámogatás, címzett 
támogatás) 16 170 28 000 25 000 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátvétel 45 980 25 000 10 000 

Felhalmozási áfa 
visszatérülése 

Értékesített tárgyi eszközök 
és immateriális javak áfája 

Felhalmozási célú hitel 
(kötvény) 

Előző évi tartalékok 

25 000 

25 000 
19 380 

13 000 

25 000 

12 000 

Felhalmozási célú bevételek 
összesen: 325 807 183 000 119 000 
Felhalmozási kiadások 

(Áfával együtt) 255 787 123 000 70 000 
Felújítási kiadások 

(Áfával együtt) 11 900 20 000 12 000 
Felhalmozási célú 

pénzeszközátadás 19 000 - -Felhalmozási célú hitel 
(kötvény) és kamatának 
visszafizetése 39 120 40 000 37 000 

Felhalmozási célú kiadások 
összesen: 325 807 183 000 119 000 

Önkormányzat bevételei 
összesen: 1 358 460 1 413 363 1 586 292 

Önkormányzat kiadásai 
összesen: 1 358 460 1 413 363 1 586 292 

9. sz. melléklet 

1997. évi létszám irányszámok 

Teljes Rész Állo
munka munka Nyug mányba 
időben időben díjas nem 

foglalkozt. foglalkozt. tart. 
S zakmunkásképző 36 2 - 3 
Gimnázium 41 2 1 -Művelődési Központ 15 - 2 -Népjóléti Szolgálat 88 7 - 4 
Házkezel őség 5 - 1 1 
GAMESZ-intézmények 298 20 1 5 
Ebből: 
Koptik O. utcai óvoda 15 1 1 _ 
Szalóky S. utcai óvoda 21 1 - -
Vörösmarty utcai óvoda 28 - - -Alsósági óvoda 13 3 - -Berzsenyi L. Ált. Iskola 44 3 - -Gayer Gy. Ált. Iskola 78 4 - -Eötvös L. Ált. Iskola 59 4 — -
Zeneiskola 14 2 — 4 
Kresznerics F. Könyvtár 9 1 - -Üdülőtábor - 1 - -GAMESZ 17 - _ -
Kemenesaljái 
Egyesített Kórház 270 3,3 u 2 
Polgármesteri Hivatal 

(köztisztviselő 42 fő) 48 - - 1 
Összesen: 801 54,3 7,1 2U 

F I G Y E L E M ! 
Autópiacot rendezünk a KORONA ABC előtt lévő piactéren 

minden páros hét szombatján. 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET. 

Polgármesteri Hivatal, Celldömölk 

Megváltozott 
telefonszám 

A celldömölki központi ügyelet 
és a fogászati alapellátás új tele
fonszáma: 06/95/422-194. 
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Celldömölk évszázadai 
15. Császárhű németségből rebellisfészek 

A miilecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, sze
retnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk történetéről, 
múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék magukat 
benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való felelősségtudatuk 
egyre Jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák és kérdéseik me
rülnek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is kapnak. 

Az előbbiekben láttuk, hogy tetszésük szerint tanítót, 
iskolát csak Nemesdömölkön az 
evangélikus egyház tartott fönn. 
A fokozatosan felfejlődő telepü
lés, Kis-Czell családjaiban szüle
tett és serdülő gyermekek sem 
maradtak azonban oktatás nélkül. 
A Szily János püspök által tartott 
egyházlátogatási jegyzőkönyv
ben olvassuk azt (Visitatio Canó
nica Szilyana) 1781-ből, hogy ki
nevezett tanító ugyan nincsen, 
helyette egy zenész, Thomas HÖl¬
ler tanít, aki Prinzdorfból szár
mazik, csak németül tud és 45 
éves. Pacher erről nem fi*, talán 
nem is tud, sem Porkoláb. Azon
ban az apátság visszaállítása, új
raéledése után 1804-ben Pausz 
Amand plébánosnak az apátság 
kántortanítója és a város polgárai 
közötti viszályban kell igazságot 
szerezni. Az apátság kántora ta
nította ekkor a plébánia „iskola
köteles" gyermekeit Egyebek 
mellett a „szülők minden iskolá
zó gyermekükért télen egy kocsi 
fát adtak, önnek a szokásnak 
azonban vajmi kevés hasznát vet
te a tanító, mert a legtöbb szülő, 
hogy fizetnie ne kelljen, kifogta 
gyermekét. Erre a tanító sem tette 
meg a dolgát". A szülők panaszt 
tettek ellene a jószágkormányzó
nál. A döntés az, hogy az apátság 
fizeti a kántort, a „város lakói pe
dig fogadhatnak és fizethetnek 

az 
apátság csak azt kívánja tőle, 
hogy erkölcse és tudománya el
len ne emelhessen senki sem ki
fogást". 

A művelődés és a kultúra meg
szerzéséhez és gyarapításához 
az alap megvan, mégis így pa
naszkodik a korabeli tudósító 
1847-ből: „Társadalmi életünk 
szellemi élvezetekben nagyon 
kopár; cassinónk nincsen, va
gyon egy sötét és füstös kávéhá
zunk - ha igaz - és egy hírla
punk; egyéb gyúlhelyünk melly 
társas életünk igényeit fenntarta
ná nincsen, sőt olly síri csendes
ség uralg városunkban, mintha 
valami sötét szellemtől áthatva, a 
tétlenség örök álmát aludná. 
Mondják, hogy városunkban 
nem sokára két lámpa fog felál
líttatni a sötétséget szétoszlatan
dó. Adná Isten! Legalább felvilá
gosodáshoz reményünk lehet." 
Ez a tükör bizonnyal a valóságot 
mutatja és semmiképpen nem 
torzíthat. Érződik benne a tudó
sító fájdalma is, hogy ilyenről 
kell lakóhelye kulturális életéről 
egy országos lap hasábjain be
számolnia. 

Némileg meg is érthetjük ezt a 
maradiságot, ha meggondoljuk, 
hogy az 1828. évi országos 
összeírás (Conscriptio Regnico-
laris) adatai szerint a mezőváros

ka lakosai .jobbára mesterembe
rek; akik földet is művelnek, 2 
marhákkal háromszor szántanak; 
a földet a földesúrtól bérlik, min
den 5-6 évben trágyáznak; ter
meivényeik búza, rozs, árpa, zab, 
kukorica, egyik másik zab he
lyett lóherét és lendeket termel." 
Mégis érdekes az, hogy az iparo
sok között egy könyvkötő is van! 
Az összeírás szerint ekkor 84 
házban 178 család lakott, kik kö
zül mindössze 6 (hat) a honora-
tior, össznépessége 495. 

A fokozatosan fejlődő mező
város életéből csupán szórványos 
adatokat lehet találni a múlt szá
zad első feléből. Mégis bizo
nyosra vehető az, hogy a reform
kor szellemi áramlata, majd a ki
bontakozó forradalmi mozgás 
nem hagyta érintetlenül. Ekkor 
indul mozgalom a kórház felállí
tására, takarékpénztár alakul 
1845-ben. A város vezetősége 
még német. De az 1848. január 
9-én tartott „táncvigalom" alkal
mával: „A társaság fesztelen és 
magyar jellegű volt Szép ősi tán
cunkat azonban nem nemzeti öl
tönyben lejtek, ami mindenkor 
komoly megrovást érdemel; mert 
édes magyar hazánkban magyar 
társaságban, idegen nemzet öltö
nyét használni nevetséges do
log." íme alig telik el száz esz
tendő, s már eltűnni látszik a né
met szellemiség, a német gondol
kodás, bár a külsőség, az öltöny 
visszautal az eredetre. Micsoda 
változás ez Kis-Czellben a még 
korábbi évtizedekhez képest, 
amikor a lakosság jövevény, 
nyelvében és érzületében a ma
gyartól idegen, gondolkodás
módja, szellemisége császárhű 
német, nem tűri maga közt a ma
gyart, különösen a nemest! Még

is, 1841-ben beköltözhetik az el
ső zsidó kereskedő család, s 
1845-ben már kilenc (9) nemest 
írtak össze a lakosok között 

A gyökeres változást az 1848-
as szabadságharc időszaka hozta. 
Az itteni események hangulatát a 
márciusi eseményekről Edvy D-
lés Pál evangélikus lelkész nap
lója idézi fel húen: „Nyilvános 
fellépésünk alkalmával viseltük a 
nemzeti színű rózsákat és szala
gocskákat mellünkön a felírással: 
Éljen a haza! vagy Éljen Kos
suth! Fejünkön alacson nemzeti 
kalapok (ún. Kossuth-kalapok) 
díszelegtek. ...a két nemzetbeli 
gyermekek is nemzeti népdalo
kat zengtek, katonásdit játszot
tak, örömittas volt minden lélek; 
szegény, gazdag, úr és polgár 
Össze-testvéresültek: egymást 
ölelték, egymással paroláztak. ... 
Az országban uralkodó örömit
tasság legélénkebbenvala látható 
Kiscell mezővároskában, mint a 
vidék középponti gyúlhelyén... 
dallározásoknak, víg neszezések-
nek, muzsikaszónak nem volt vé
ge-hossza. Az új törvények sze
rinti kormányzásmód hamar élet
be léptette a megyei bizottmány-
gyűléseket Szombathelyen, s 
azoknak kifolyását pedig Cellben 
is." 

Edvy ülés krónikájában el
mondja hűen a szabadságharc 
történelmi itteni eseményeit, 
amikor a „hévnapok uralkodtak", 
s táplálták a jobb jövő reményé
vel a népet, és végül is örülhetett 
Kis-Czell és Nemesdömölk a 
„REBELLENNEST" (= lázadó
fészek), hogy nem égették fel 
büntetésül a szabadságharc leve
rése után, a forradalmi időkben 
itt zajlott események miatt! 

Nádasdy Lajos 

r 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1997-ben 

~l 

D egész évre 
• fél évre 
• negyedévre 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

624 forint, 
312 forint, 
156 forint. 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

1 L 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 
további tájékoztatást 

J 

Legyen Ön is 
az Új Kemenesalja 

szerkesztője! 
Várjuk Olvasóink véle

ményét, észrevételeit arról, 
miről szeretnének olvasni 
lapunkban. 

Ha van egy jó ötletük, ír
ják meg. Ha pedig szeret
nének valamit kérdezni az 
illetékesektől, lapunk se
gítségével azt is megtehe
tik. Az idén új rovatokat is 
szeretnénk indítani, ezek
hez munkatársak jelentke
zését várjuk. 

Címünk: Űj Kemenes
alja szerkesztősége, Cell
dömölk, Szentháromság 
tér 1. A szerk. 



11 1997. MÁRCIUS 13. UJ K E M E N E S A L J A 

Emlékek a gimnázium első éveiből 
Az évfordulón a megemléke

zés különböző' formáival találko
zunk. Vannak, akik nyilvános fó
rumon, például honismereti kör
ben, iskolában emlékeztek az 
úgynevezett „hőskorra". Mások 

adatokat gyűjtenek az első évfo
lyamok tanárairól, tanulóiról, és 
vannak, akik saját emlékeik kö
zött kutatva régi fényképekre, 
más dokumentumokra bukkan
nak. 

A bemutatott fénykép Kör
menden készült, ahol a középis
kolások néptáncversenyén román 
táncukkal a celliek elsők lettek. 
A csoport tagjai balról jobbra: 

Somogyi Kálmán, Förgeteg 

Attila, Zsirai Ferenc, Tarossy Im
re, Nagy Imre. Finta Vali, Dobos 
Inci, Gönye Rozika, Petelei Ba-
buci. Zenei kísérők: Husz Joli és 
Utzás György. A műsor a gimná
zium (feltehetően) első báljáról 
tudósít. A fényképet Somogyi 
Kálmán, a „műsort" Gyuráky Jó
zsef őrizte meg. K. Gy. 

C e l l d ö m ö l k i A l i . Gimnázium 
i ff j u s & q i BizftUsága, 

[Ötí. hWuárJ^-áfi este'7. órai kezdettel a 6 R I F F 
'•if- ^^'^zálf^'-nagytermébBp tartja m ű s o r o s 

báljfáb 

JKÍÁSÖfR.; -
1.) M e g n y i t ó , tartja Vass Károly gimn. igazgató. 
2 ) Fóti - piros; bemutatja' a gimn. n§pi Táncegyüttese. 
3. ) Ady Endro: Két kuruc beszélget. Előadják Kún József 

VI* o. t. 93 Sabsst/én András V. o. t. 
4. ) Óh én futos komamuramtréfás bállada. Előadják KenBsey 

Irán és Csizmuia Sándor V. o. t. 
5) Ady Endre: Üfj törvényt, Verböczir Előadja Molnár Jenő 

VI. o. t. 
6. ) kispiricsl - Konagó (Molnár István feldolgozása.) 

BaimiUtja a ginn. népi táncegyüttese. 
Szünet \ . 

7. ) Ritmikus Tánc, bemutatják a gimn. leánytanulói. 
8. ) Kosztolányi Dezső: A húgomat a bánat eljegyezte. 

Előadja Nagy Cecília dolg. gimn. V. o. 1 
0 ),A nigyot mondó, mjsejáté'í. Előadják a dolg. gimn. tanulói. 
10; Hólaíjdatánc, bemutatják a gimn. leánytanulói. 

Pontos m e g j a l e n é s t k é r ü n k ! 

Müsórmeg v á l t á s : személ/enként 4. Ft, 3 személy 
- részére (család jegy) 8. Ft. 

A m ű s o r be lépő jegyü l s z o l g á l ! • 
•' D inkgrcvc Celldömölk. \ ' 

Tanulmányok Külsővat történetéből 
A honfoglalás millecentenáriumának esztendejében 

látott napvilágot a Kemenesaljához az évszázadok so
rán ezer szállal kötődő Külsővat helytörténeti tanul
mánykötete. A puritán egyszerűségű cím pontosan fe
di a mű készítőinek szándékát: nem törekedtek a for
rásanyaggal kevésbé dokumentált korszakok beépíté
sével a klasszikusan vett falumonográfia titulus eléré
sére, hanem az egyes tanulmányok magas színvonalú 
kidolgozásával adták meg a kiadvány értékét. 

Neves szerzőgárda verbuválódott össze Aczél Péter 
polgármester és Don Gábor szerkesztő lelkes szerve
zőmunkájának eredményeként. Kiemelkedik a kötet
ből és külön egységet alkot az első négy dolgozat, 
amelyek a környék geológiáját, élővilágát és történetét 
dolgozzák fel az Árpád-korig. A mű gerincét a 14-19. 
század közötti időszakot taglaló sokszínű tanul
mányok teszik ki: felölelik a templom históriáját, a 
község címerét és pecsétjét, iskoláinak történetét, va
lamint településtörténeti és néprajzi áttekintést tartal
maznak. Szerencsés szerkesztési elvnek tűnik, hogy a 

20. századot csupán a helyi származású Nagy János 
vallás- és közoktatásügyi államtitkárról írott megem
lékezés és a premontrei női kanonokrend külsővati 
működését bemutató rész érinti. Gazdagon adatolt és 
forrásértékű közlésekkel megtűzdelt, térképekkel, 
fényképekkel illusztrált, példamutató összefogást jelző 
kötetet vehet a kezébe az olvasó. 

A német nyelvű összefoglalókkal kiegészített tanul
mányokhoz zárásként két függelék csatlakozik, ame
lyek Simonfl Szolán plébános 18. századi falutörténe
tét és Külsővat képviselő-testületének 1995-ben kelt 
rendeletét tartalmazzák a községi jelképekről és hasz
nálatukról. 

Széles intézményi, alapítványi és magánszemélyek
ből álló támogatói kör segítette a mű létrejöttét, akik 
között örömmel fedezhetünk fel celldömölkieket is. 
Városi rangú kiadvány született, amelynek folytatását 
bizonyára kíváncsian várják a hely szelleme iránt ér
deklődók. 

N.T. 

5 3 0 ? Felhívás 
A MAGYAR POLGÁRI VÉ

DELMI SZÖVETSÉG - mint az 
1937-ben megalakult LÉGOL
TALMI LIGA jogutódja-megalaku
lásának 60. évfordulója alkalmából 
ünnepséget és kiállítást szervez. 

Kérjük a Légoltalmi Uga még élő 
tagjait, illetve mindazon személye
ket, akik a Légoltalmi Ligával kap
csolatos, 1944 előtti írásos vagy tár
gyi emlékkel rendelkeznek, esetleg 
ilyenről tudomásuk van, értesítsék a 
Sárvár székhelyű Polgári Védelmi 
Körzetparancsnokság Celldömölki 
Kirendeltségét (Celldömölk, Szent
háromság tér 1.) személyesen, na
ponta 08.00-12.00 óra között, vagy 
telefonon a 95/420-094, illetve faxon 
a 95/420-304 számon. Segítségüket 
előre is köszönjük. 

Körzetparancsnokság 
Celldömölki Kirendeltség 
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Hová fizessük adónk egy százalékát? 
Alábbi összeállításunkkal azoknak a celldömölki, illetve kemenesaljai 

olvasóinknak szeretnénk a segítségére lenni, akik személyi jövede
lemadójuk egy százalékát celldömölki, kemenesaljai alapítványok, intéz
mények javára szándékoznak eljuttatni. Az 1996. CXXVI. törvény értel
mében az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékát 
az úgynevezett kedvezményezett javára utalhatják. Az elmúlt napokban 
megpróbáltunk listát készíteni azokról az alapítványokról, intézmények
ről, amelyek környékünkön a törvény értelmében kedvezményezettnek 
számítanak: az alapítványoknak 3 évnél régebbinek, pártoktól független
nek kell lenniük, és nem lehet köz-, illetve társadalombiztosítási tartozá
suk stb. 

Az alábbi lista korántsem teljes. Ezért kérjük, akik a törvényben előírt 
kritériumoknak megfelelnek, keressék fel szerkesztőségünket, hogy a lis
tát a következő számban folytathassuk. 

ALAPÍTVÁNYOK: 
Városért Alapítvány, Celldömölk, Temesvár u. 16. Adószám: 

19245845-1-18 
Célja: Celldömölk város környezetvédelmének, műemlékvédelmének, 

a diák- és tömegsport, valamint a kultúra támogatása. 
Kemenesalja Kórházáért Alapítvány. Adószám: 19245450-1-18. 
Célja: A kórház fennmaradásának elősegítése. 
Celldömölki Tehetségekért Alapítvány. Adószám: 19246729-1-18 
Célja: A celldömölki Berzsenyi gimnázium tanulóinak anyagi támoga

tása, iskoláztatásuk segítése segélyezéssel, jutalmazással és egyéb más 
módon. 

Centenáriumi Alapítvány (Eötvös iskola) Adószám: 19246822-1-18 
Az alapítvány bevételeit taneszközök beszerzésére fordítja az is

kola. 
Eötvös Hagyományok Alapítvány (Eötvös iskola) Adószám: 

18880694-1-18 

Az alapítvány bevételeivel az iskola programjait igyekeznek színvona
lasabbá, változatosabbá tenni. 

Sághegyért Alapítvány. Adószám: 1924583-1-18 
Célja: a Sághegy történelmének, szŐlókultűrájának védelme, idegen

forgalmának fellendítése és a Trianoni kereszt emlékének ápolása. 
Kemenesalja Közbiztonságáért Alapítvány. Adószáma: 19247768-1-18 
Az alapítvány célja a helyi közbiztonság javítása, ennek keretében a 

rendőrség, illetve a helyi rendőri szerv anyagi-technikai működési felté
teleinek javítása. Az 1% e célra történő felajánlásával az ön környezete 
közbiztonságának javítására is lehetőség nyílik. 

Alsóságért Alapítvány. Adószám: 19246413-1-18 
Célja: az alsósági ravatalozó és emlékpark rendben tartása, az orvosi 

ellátás műszerezettségének, és a közbiztonságnak a javítása. 
Alsósági Evangélikus Egyházközösség. Adószáma: 19893895-1-18. 

Felajánlását köszönettel elfogadjuk. 

Az ide vonatkozó törvény 4. § (1) k pontja alapján a kedvezményezet
tek közé sorolhatók azok a közművelődési intézmények is, amelyek az 
előző három év valamelyikében a helyi önkormányzattól éves támogatás
ban részesültek. 

A k pont alapján kedvezményezett: 
Kemenesaljái Művelődési Központ, Celldömölk 
Adószám: 15423201-2-18 
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár, Celldömölk 
Adószám: 15425966-1-18 

Celldömölk Város önkormányzata a társadalmi szervezetek, karitatív 
szervezetek, kulturális és sportegyesületek tevékenységét szerény keretek 
között ez évben is támogatni kívánja. A támogatásokra pályázatok még 
március 15-éig benyújthatók. 

A református gyülekezet életéből 
Németország legnagyobb diakóniai és 

missziói intézményeivel ismerkedhettek meg 
azok, akik február 15-én a református temp
lomban részt vettek azon a vetített képekkel 
kísért előadáson, melyet Sonja Schwab dia
konissza testvér, a leányfalui Albert Schweit¬
zer Szeretetotthon munkatársa Béthelről tar
tott. Béthelt 1867-ben Bodelschwing Frigyes 
alapította Bielefeld mellett először csak epi
lepsziás betegek számára. Azóta a fejlődése 
mellett és során az intézmény maga is szinte 
várossá fejlődött, s egybeépült az ősi város
sal. Sokezer beteg, epileptikusok, szellmei 
fogyatékosok, mozgássérültek, különböző 
szenvedélybetegek, mindenkorú férfiak, nők, 
gyermekek gyógyítása és ápolása folyik a kü
lönböző szakrendszerű hatalmas épületek 
osztályain. A szükséges ápolói és gondozói 
személyzet képzésére diakonissza házuk: Sa-
repta, diakonissza képzőintézetük: „Názáret" 
szolgál. De van saját iskolájuk, diakónuskép
ző intézetük és teológiájuk is. 

A hazátlanok ideiglenes befogadására 

szolgál az „Országutak Barátai" elnevezésű 
épület. A városnyi óriási Béthel minden, az 
emberi nyomorúságot enyhíteni kész részleg, 
a kórháztól elkezdve a különböző otthonokig 
a legmodernebb felszereléssel, gyógyászati 
eszközökkel van ellátva. 

Munkaterápiás kezeléssel azokat foglal
koztatják a kertészetben, állatgondozásban, 
ipari műhelyekben, akik erre képesek és azt 
vállalják. Hivatalok és üzemek, egyének 
levélborítékok tízezreit küldik nekik, hogy 
a bélyegeket leválasztva, szétválogatva ab
ból is bevételük legyen a bélyeggyűjtők 
számára való eladásból. A foglalkoztatás
ból származó bevételeikből fedezik az el
maradott országokban dolgozó diakónusaik 
költségeit 

Az előadás után az érdeklődók kézbe ve
hették a gyönyörű, színes képekkel díszített 
kiadványokat, melyek a Béthelben folyó sok
rétű áldozatos munkát ismertették. Itt a sze
retet nem csupán szó és szólam, hanem cse
lekvéssé válik, ahol követeiben maga Krisz

tus lép a betegágyhoz és szeretete árad a nyo
morúságban lévő ember felé. 

Teológusnapok -lesznek a gyülekezetben 
március 21-22-23-án, amikor a Károlyi Gás
pár Református Egyetem Teológiai Akadé
mia hallgatói dr. Szűcs Ferenc professzor 
vezetésével látogatnak el Budapestről gyüle
kezetünkbe. A program szerint a professzor 
és az őt kísérő öt teológus március 21-én, 
pénteken délután a gyülekezeti teremben a 
gyülekezet ifjúságával találkozik, szombaton 
pedig ugyanitt előzetesen megbeszélt idő
pontban a presbitérium tagjaival. Virágvasár
napján, 23-án dr. Szűcs Ferenc teológiai pro
fesszor végzi az istentiszteleten az igehirdetés 
szolgálatát délelőtt 10 órakor. A teológus if
jak pedig a szórványokban - Nemeskocs, Bo¬
ba, Jánosháza, Borgáta, Kissomlyó - végzik 
az igehirdetés szolgálatot ugyancsak délelőtt 
10 órakor. 

Virágvasámapon délután az istentisztele
ten meghirdetett időpontban a küldöttség pro
fesszora és annak tagjai kötetlen beszélgeté
sen találkoznak a gyülekezet tagjaival a 
templomban. Nádasdy Lajos 

ENGEDMÉNYES HÚSVÉTI VÁSÁR 
az ÁFÉSZ 5. sz. Vas-Müszaki boltjában (Tel.: 420-015) 

Slesta gázkályha l^etT 15 990 751.3 automata mosógép 57 100 
303 mosógép Í6-360T 15 100 gáztűzhelyek 35 790-43 100-ig. 
407 centrifuga 15-260" 14 100 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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Pályázatok Kemenesaljáért 
A Kemenesaljái Területfej

lesztési Társulás a közelmúltban 
két Pályázatot is benyújtott a Ma
gyar Turisztikai Szolgálathoz. A 
társulás támogatást kér egy, a tér
séget bemutató, a tervek szerint, 
10 ezer példányban megjelenő 
idegenforgalmi kiadvány megje
lentetéséhez. A jelenlegi elkép
zelések szerint a könyv magyar 
és német nyelven jelenne meg, a 
Kemenesalja-Cser-Marcalmente 
földrajzi kistáj turisztikai térké
pét, részletes leírását, és a legfon
tosabb idegeirforgahni informá
ciókat - szálláshelyek, szórako
zóhelyek, turisztikai, közhasznú 
tudnivalók - tartalmazná. Az 
előállítás költsége másfél millió 
forintot tesz majd ki, önerőként 
900 ezer forint áll a társulás ren
delkezésére, és hatszázezer forint 
pályázati támogatásra számíta
nak. 

A másik benyújtott pályázat 

szintén szorosan egybekapcsoló
dik a térség idegenforgalmával. 
A társulás 640 ezer forint vissza 
nem térítendő támogatást kér a 
Magyar Turisztikai Szolgálattól 
térségi turisztikai programcso
mag megtervezésére, valamint 
turizmusfejlesztési program és 
terv elkészíttetésére. Régóta ko
moly gondot és fejtörést jelent 
ugyanis a helyi idegenforgalmat 
fellendíteni szándékozók számá
ra, hogy a térség nem igazán von
zó a turisták számára. A benyúj
tott pályázat górcső alá veszi a 
térség két markánsan elkülönülő 
tájegységének - Cser és a Mar¬
calmente - adottságait, fejleszté
si lehetőségeit A védendő és ki 
aknázandó adottságok között so
rolja fel a Sághegyet és annak 
számtalan, kultúrtörténeti, föld
tani és egyéb értékét. További, 
védettséget érdemlő természeti 
értékként veszi számba a pályá-

Tisztelt Ügyfelünk! 

Postáink húsvéti 
kínálatából 
ajánljuk figyelmébe 
a következőket: 

Magyar Posta 
Magyv P D I I I 

Soproni 
Igugalútigi 

+ húsvéti képeslapokat 
(szóló, borítékos, 
zenélő') 

+ húsvéti édességeket 
(csokoládé tojás, 
csokoládé nyuszi) 

+ húsvéti 
kifestó'füzeteket 

+ húsvéti csibéket 

+ gyermekjátékokat 

+ húsvéti 
ajándékdobozokat 

zat a Kissomlyó, Hercseg, a Mis
kei-hegyeket, a Rába itteni sza
kaszát, valamint a Nagyköcsk 
határában lévő Nádtűt 

A turizmus területén a javítan
dó hiányosságok között szerepel, 
hogy a térségben rendkívül ala
csony az idegenforgalmi szállás
helyek száma, s kiaknázatlanok a 
meglévő lehetőségek. Egész évre 
szóló programlehetőséget lehet
ne teremteni például a néphagyo
mányok- lucázás, betlehemezés, 
korbácsolás, ólomöntés - felújí
tásával. Nincsenek megfelelően 
kiaknázva a termálturizmusban 

rejlő lehetőségek sem. Célként fo
galmazza hát meg a pályázat, 
hogy: „a Kemenesalja a Balaton 
termálfürdős hátországa legyen". 
Kiaknázatlan lehetőségeket rejt 
még a vasutas, valamint a falusi 
turizmus. Utóbbira jól működő 
kezdeményezés indult néhány év
vel ezelőtt Egyházashetyén, ahol a 
Pro Egyházashetye Alapítvány 
mellett a falu lakossága is tevé¬
keny részt vállal a település fejlő
désében, vonzóvá tételében. 

Előzetes számítások szerint a 
programcsomag elkészíttetése 
1,6 millió forintba kerül. KissV. 

— Visszaadott igazolványok 
Szűcs Andrea, a Celldömölki Polgármesteri Hivatal műszaki és 

vállalkozói osztályának ügyintézője érdeklődésünkre elmondta: az 
1996-os évben 55 új vállalkozói igazolványt adtak ki, ezzel együtt a 
vállalkozók száma az elmúlt esztendőben mintegy félezer volt a vá
rosban. Ebből év közben nyolcan szüntették be a tevékenységüket 
Az év elején 78-an(!) adták vissza az igazolványukat. Szinte vala
mennyien másodállásban tevékenykedtek, és elhatározásukat azzal 
indokolták, hogy a megnövekedett terheket már nem tudják vállalni. 

' ' ¡ I . I l I • I ! : I I ! - ! I I i IVI 1 • • 

GARDÉNIA 
ÖLTÖZTESSE A B L A K A I T 

GARDÉNIÁBA 
a Celldömölk, Sági u. 6-8. sz. alatti 

márkaszaküzletből! 

Széles választékban kaphatók 
függönyök, karnisok, terítők, frottír áruk 

ágy nemük 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

BORSITS VAS-MÜSZAKI KERESKEDÉS 
Celldömölk, Széchenyi u. 38. 
Telefon: 06/60/376-570 

- Kerékpárok és alkatrészek, 
- vasanyagok 
- lemezek, csövek, idomvasak 
- csatornázási anyagok, PVC-csövek, 
- vízszerelési anyagok. 

Szolid árakkal várom kedves vásárlóimat! 

A celldömölki óvodák 
nyári takarítási szünete 

Alsósági óvoda: július 21-étől augusztus 29-éig 
Koptik u. óvoda: július 28-ától augusztus 29-éig 
Szalőky u. óvoda: július 7-étŐl augusztus 31-éig 
Vörösmarty u. óvoda: július 28-ától augusztus 31-éig 
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Demonstráltak a gazdák Jánosházánál 
Az ország majd minden megyéjében 

az agrárdemonstráció jegyében zajlott 
február utolsó hete. Vas megyében, Ke
menesalján sem volt ez másként: Duka 
térségében, a 84-es főút mentén vonul
tak fel gépeikkel a tiltakozó gazdák. A 
kivonulók ugyan nem voltak olyan so
kan, mint az alföldi megyékben, de vé
gig kitartottak az eredetileg három na
posra tervezett megmozduláson. 

* 
Február 24-én, hétfón dél körül nem sok 

nyoma van még Jánosházán annak, hogy - az 
eredeti tervek szerint - egy óra múlva nagy
szabású rendezvényre várják a gazdákat a du-
kai nagyrétre. Azt, hogy valami mégis készü
lődik, legfeljebb abból lehet érezni, hogy né
hány gazda tanácstalanul keresi, kérdezgeti a 
demonstráció színhelyét Sokan úgy hallot
ták, a kultúrházban adnak majd hangot köve
teléseiknek a gazdák. Aztán, tájékozottabb 
hírnök jó, s pihegve szól: a nagygyűlés a Du
ka melletti nagyréten lesz, pontban egy óra
kor. 

Fél egykor a 84-esen már hosszan kígyózik 
az egyik sávot lezáró traktorok és egyéb jár
művek sora. Huszonöt fellobogózott jármú" 
alkotja a blokádot A hangulat egyébként 
nyugodt, már-már kedélyes. A gazdák csön
desen beszélgetnek, a rend őrei pedig komó
tosan teszik a dolgukat: hol egyik, hol másik 
irányba engedik a forgalmat 

A gépek többségén transzparens tudatja: 
mit is szeretnének a kemenesaljai gazdák. 
„Gyula, Gyula, gyere le, itt a béka feneke!" 
- invitálja a miniszterelnököt kemenesaljai 
vizitre egy 25-30 éves kombájnon a felirat 
„Szakértő" kormány - koldusbot", „Vessünk, 
vagy tüntessünk?" - ízelítőül még néhány 
mondat a transzparensekről. 

Egy fehér kisteherautóból németül kérdez
nek vissza. Kiderül: egy bajor vállalkozó is 
úgy döntött, részt vesz a demonstrációban. 
Mlchael Streil mintegy nyolc hektár földet 
vett Nárai környékén, és 450 hektárt bérel, 
hét alkalmazottat foglalkoztat Arra a kérdés
re, hogy miért is vesz részt a magyar kister
melők demonstrációján, nevetve válaszol: 

- Ez egészen egyszerű". Ha Magyarország 
belép az Európai Unióba, az azzal jár, hogy 
a ma mezőgazdaságbői élők jelentős része 
munkanélkülivé válik. Az ipar fellendül, a 
mezőgazdaság visszafejlődik. 

A bajor vállalkozó úgy vélekedik: fontos 
lenne, hogy Magyarországon mérséklődjenek 
a mezőgazdaságból élők adóterhei. Szüksé
gesnek tartaná a külföldről hazánkba impor
tált mezőgazdasági gépeket sújtó vámterhek 
könnyítését is. 

A kemenesaljai gazdák - mint kiderül -
jórészt a Gazdakörök Vas Megyei Szövetsé
gének előző pénteki ülésén értesültek arról, 
hogy demonstráció készül. Balassa József 
Répcelakról, Hántó Imre Nickről érkezett 
Mint mondják: kitartanak, ameddig kell, s ha 
úgy hozza a sors, máskor is eljönnek tüntetni, 
mert „ez már létkérdés". 

Háromnegyed egy tájban a dukai réten 

még nem sok nyoma van annak, hogy szűk 
negyed óra műlva a vasi gazdák hangot adnak 
követelésüknek. A réten mintegy harminc 
idősebb gazdálkodó beszélget. Kicsit arrébb 
a lassan gyülekező tömegre utalva néhány 
rendőr nevetve beszéli meg, hogy nagyobb 
erőkkel vonultak ki, mint ahány tüntető eljött 
Egy testes hölgy pogácsákat osztogat, egy 
idős bácsi szélesedő csoport közepén erélyes 
hangon nyilatkozza a Híradónak és a regio
nális televíziónak: mit is akar a magyar gaz
da. Lassacskán előkerülnek a pálinkásbuty-
kosok is. Ha nem süvítene annyira az elég 
kellemetlen északi szél, kellemes, piknikezős 
lenne a hangulat. 

Lassacskán azért sereglik a nép, s mire -
fél órás késéssel - a beszédek is felhahgoz-
nak, már százötvenen vitatják meg sérelmei
ket Miháczi Sándor, a Gazdakörök Vas Me
gyei Szövetségének elnöke a következőkép
pen kezdi beszédét: 

- Félrebeszél a kormány. Nem a tb- és az 
adótörvény hozott ide minket, hanem a ma
gyar mezőgazdaság. Meg kell nézni: hogyan 
néznek ki gépeink, épületeink. Negyven év
vel ezelőtt állatainktól, földünktől fosztottak 
meg minket, most, a demokráciában pedig 
nem kapunk lehetőséget, hogy nyugodtan 
dolgozhassunk. Fejünk felett döntenek.(...) A 
tárca élén álló miniszter azt hiszi, hogy a 
csicskásai vagyunk, úgy beszél velünk, mint 
a kutyával. Kikérjük magunknak ezt a hang
nemet! - mondta, majd kifejtette: addig nem 
támogatják az Európai Unióhoz történő csat
lakozást, amíg a magyar mezőgazdaságot 
meg nem segítik, hiszen „rongyos gályával" 
nem lehet Európába menetelni. Szólt arról is, 
hogy nincs megfelelő hiteltámogatási rend
szer Magyarországon. 

A jánosházi gazdák képviselőjének beszé
de után Németh Attila, a közelmúltban csőd
be ment hosszúperesztegi tsz elnöke kért 
szót: 

- Nem jöttünk ki ide harminc rossz gé
pünkkel, mert azokat csak kötélen lehetett 
volna kivontatni. Mi tudjuk, hogy a nyugat-
dunántúli falusi emberek milyen szerény jö
vedelemből képesek megélni. A közelmúlt
ban telepítették a tsz-ünkbe a számítógépes 
programot, s a Székesfehérvárról érkező 
programtelepítők megdöbbentek, hogy húsz
ezer forintos bruttó átlagfizetésért dolgozik 
ma Magyarországon egy termelőszövetkezeti 
dolgozó, örülök, hogy azért tüntetnek, hogy 
ez ne legyen (...) Tudom, nem azért tüntetnek, 
hogy ne kelljen adót Fizetni, hanem azért, 
hogy minden mezőgazdasági vállalkozó leg
alább félmillió adót fizessen. Mert ez azt je
lentené, hogy van miből - mondta. 

A tüntetésen megkérdezett gazdák egyön
tetűen állítják február 24-én: kitartanak, 
ameddig kell. Ezzel szemben késő este üres 
a 84-es dukai szakasza. Másnap azért újra 
megjelennek a gazdák, újra előkerülnek a po
gácsák, amiből most már a rendet biztosító 
hivatalos közegek is kapnak. Az előző nap
hoz képest nóvumként megjelenik egy Rába-
Steiger is a következő transzparenssel: „Szo

lidaritás - Kiskőrös, Jánosháza. Nemcsak a 
felsorakozott gépekben van változás - bővül 
a gazda-graffitik sora is, például ilyen rigmu-
sokkal: „Sikerdíjas a kormányunk, lerágja a 
nadrágunk." 

Az autósokat nem zavarja a harminc kilo
méteres sebességkorlátozás: nem idegesked
nek. Nyugodtak, mosolygósak, V-betűt mu
tatva biztosítják szolidaritásukról a gazdákat. 
Nagyjából hasonló életkép fogadja az arrajá-
rőt harmadnap is. Bár a médiumok arról szól
nak, hogy közeledik a gazdák és a kormány 
álláspontja, a kemenesaljai demonstrálók 
meglehetősen bizalmatlanok. Sokan osztják 
azt a véleményt, amit egy idős alsósági gazda 
lapunk kérésére fogalmaz meg szombaton. 
Ekkor már, mint ismeretes, az a hír járja, 
hogy a kiskőrösi gazdaparlament félmegálla
podást kötött a kormánnyal. Eszerint a még 
fennmaradó nyitott kérdésekben is próbálnak 
megállapodni, addig is a gazdák felfüggesztik 
a forgalomlassító megmozdulást. 

- Nézze, megmondom én őszintén: nem 
tetszett nekem ez a tüntetés, nem is mentem 
el rá. Nekem paraszt volt az apám, az anyám, 
én sem értek máshoz. Azt mondja az a mi
niszter, láttam a tévében, hogy ő csak tehetős 
gazdákat látott. Hát kérem, én egész életem
ben ebből éltem, de nem lettem gazdag. (Ne
vet) Mostanában meg különösen nem. Mert 
a miniszter azt nem látja, hogy mennyi gond, 
meg törődés van a földdel, hogy az adjon 
valamit Az, kérem, nem olyan, mint az iroda, 
hogy letelik a nyolc órám, aztán megyek ha
za. Itt ha éjjel van dolog, akkor éjjel van. És 
nincsen nekünk hétvége, meg szabadság. De 
ezt persze nem látja a miniszter. Meg azt se 
látja, hogy mennyi költség van: hogy minden 
milyen drága. Meg azt se veszik észre, hogy 
a paraszttól húsz forintért viszik a tej literét, 
aztán a boltban Ötször annyi az ára. Nem, a 
miniszterek csak azt látják, hogy a paraszt 
nem fizet adót, ahelyett, hogy azt kérdeznék: 
miért? 

Kiss Veronika 

0 Néphagyományok 
gyermekszemmel 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és 
a Kemenesaljai Néptánccsoport irodalmi 
pályázatot hirdet a celldömölki általános is
kolák és a Berzsenyi Dániel Gimnázium 9 
és 14 év közötti tanulói részére Néphagyo
mányok gyermekszemmel címmel. A té
mát, a néphagyományokhoz, szokásokhoz 
kapcsolódó eseményt saját élményei alap
ján kell feldolgozni prózában vagy vers
ben. A jeligés, maximum három A/4 oldal 
terjedelmű, kézzel írt pályamunkákat ápri
lis 2-áig kell leadni a KMK-ban, vagy pos
tán eljuttatni címükre. A diákok három cso
portban versenyeznek: L csoport 9 és 10 
évesek, I I . csoport 11-12 évesek, III . cso
port 13—14 és mindegyikben első, második 
és harmadik díj kerül kiosztásra. Az ered
ményhirdetés április 12-én lesz délután 5 
órakor a KMK népművészeti kiállításán. A 
legjobb pályamunkákat a néptánccsoport 
gálaműsorán bemutatja. 
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Jánosházi tavaszvárás 
Ma Jánosházán sokkal kedve

zőbb a munkalehetőség, mint há
rom-négy évvel ezelőtt volt. A 
varrodák, az EYBL-cég, az egyé
ni vállalkozások több száz embert 
foglalkoztatnak, főleg nőket. 
Nemcsak helybelieket, többségé
ben a vidékieket hordja négy 
bérelt autóbusz a volt Iskola
bútor- és Sportszergyár helyén 
alakult két külföldi érdekeltségű 
céghez napi többműszakos mun
kaidőben végzett munkára. A gal
vanizáló üzem is közel száz főt 
dolgoztat 

A termelőszövetkezet, amely 
Vas megye legnagyobb kiterjedé
sű, mezőgazdasági alaptevékeny
séggel foglalkozó vállalkozása, 
jelenleg még állja az idő viharát 
Jánosháza, Kemenespálfa, Kis-
somlyó, Duka, Keléd, Nemeske-
resztúr, Karakó határában. Mind
összesen hét faluban. Nagyjából a 
Marcal folyó mentét foglalja 
össze, jó termőterülettel megál
dott községekben. 

Tavaszvárás a műhelyekben, a 
földeken, és tavaszvárás az embe
ri szívekben. Várják a tél elmúlá

sát várják a jó idő érkezését, 
hogy kétkezi munkájuk nyomán 
teremjen kenyeret ipari növényt, 
takarmányt és mást a jól megmű
velt jánosházi termőföld. Sajnos 
míg a magára várakoztató demok
ratikus átalakulás lassan-nehezen 
megtörténik, addig bizony sok
sok áremelést, életünket nehezítŐ-
sújtó megszorító intézkedéseket 
kell átélnünk. 

Nekünk ez már a sokadik vál
tozás, a mi korosztályunk már na
gyon belefáradt az új mechaniz
musok és egyéb kiagyalt kény
szerintézkedések átélésébe. Ne
künk ez már túlontúl sok, erősen 
sokkol bennünket 

Mi mégis bízunk a kikeletben, 
az új tavaszban, csak-csak kiter
meli egyszer ez a nemzet azt a 
vezetőgarnitúrát amely sínre, he
lyes pályára vezeti népünket 

Bízunk saját erőnkben, a ma
gyar nép élni akarásában, bízunk 
a magyarok Istenében, aki már 
sok-sok veszélyen, háborún, for
radalmakon átsegítette ezt a kis 
nemzetet. Egyszercsak közelebb 
kerülünk a „Kánaánhoz", amelyet 
már több írónk megénekelt. 

Legyen ez a tavasz a bizako
dás, a remény záloga itt Jánoshá
zán és mindenütt e kis hazában. 

Holpert Jenő 
Jánosháza 

Éva néni receptjei 
HÚSKRÉM 
Hozzávalók: három darab keményre főzött tojás lereszelve, egy db 

vagdalthús, 10 dkg Ráma, mustár, hagyma vagy snidling, só, őrölt 
bors. 

Az egészet összedolgozom, a fűszereket ízlés szerint adagolom. 
SERTÉSHÚS DARÁLT HÚSSAL 
Hozzávalók: 4 db vastagabb szelet sertéshús, 20 dkg darált hús vagy 

kolbász, só. 
A hús szélét kissé bevagdalom, kiverem, besózom, majd a darált 

hússal megkenem. Felcsavarom, fogpiszkál óval összetűzöm, majd ki
rántom. Jó étvágyat! 

FELHÍVÁS 

Az Új Kemenesalja szerkesztősége felhívja a sütés-főzésben járatos 
olvasókat, küldjék el közlésre a receptjeiket Egy régebbi hagyományt 
szeretnénk feleleveníteni azzal, hogy rendszeresen közlünk konyhai 

híreket a lapban. A receptek beküldői között decemberben könyvet 
sorsolunk ki , ezért ha lehet, nevüket is közöljék a receptekhez. Ha
gyományos ételek és különlegességek elkészítési módjáról egyaránt 
szívesen vesszük az észrevételeket „Konyhás" rovatunkkal ezentúl 
minden lapszámban jelentkezünk. 

Várjuk a recepteket és a főzési tanácsokat. Címünk: Új Kemenes
alja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500) 

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

16 000 forint 
8 800 forint 
5 600 forint 
3 900 forint 
2 100 forint 

600 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli 
A többszőr, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 

5 százalék kedvezményt kapnak. 
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal 

Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. ÜX em. 12. szám alatti 
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

Magyar Posta 
M«B'ir Po i l i R i . 
Soproni I i i i t a t ű s i t a 

**sam&GYORSPOSTA 
Üzletünk az idő, 
mert tudjuk, hogy Önnek is az „időpénz". 
Az EMS GYORSPOSTA garantáltan a leggyorsabb. 
Vállaljuk - az egész ország területére -, hogy az EMS GYORSPOSTA külde
ményt - ha kívánja lakásán, telephelyén, soron kívül a poslán átvesszük -
minden más küldeményt megelőző módon kezeljük, szállítjuk és garantáltan 
a vállal! Időn belül, soron kívül kézbeslt|ük. 

Kézbesítési határidők: 
Belföldre a feladási követő napon 
reggel 6 és 9 óra között, 

Külföldre leiadott küldeménynél a 
feladást követő 1-3 napon belül. 

KÜLÖN DÍJAZÁS ELLENEBEN VÁLLALJUK AZ ADOTT KÜLDEMÉNY 
AZNAPI KÉZBESÍTÉSÉT is. 

Helyi Gyorsposta Igényeit az EMS 
Postafutárral oldja meg! 

„Háztól-házig" szolgáltatás, garantált 
kézbesítési Idő. Ez az EMS Postafutár. 

További információt kérjen a helyi postán, 
vagy hívja a 06 20/449-421 -es telefonszámot! 

Váltson velünk, meri velünk érdEMeSI 

Új szolgáltatás 

a postán: Magyar Posta 

Belföldi levélpostai 
küldemények 
(eladásakor 
vehető igénybe. 

Magyar Posta 
Részvénytársaság 
Soproni 
Igazgatásága 

Könnyített 
kézbesítésű küldemény 
A posta a Küldemények 
felvételét igazolja, a kézbesítés 
azonban nincs kötve személyes 
átvételhez, így ez levélszekrény 
útján kézbesíthető. 
Amennyiben a leiadónak 

a küldemény (elvételéről 
igazolásra van szüksége 

(pl. határidőre történő 
'eladás igazolása), 

célszerű közönséges 
levélpostai küldemények 

esetében ezt a különleges 
szolgáltatást Igénybe venni. 
A levélszekrényes kézbesítés 
esetében a küldemény csak 
25x35 cm méret és 250 g 
súlyhatárig, egyéb 
különszolgáltatás igénybevé tőle 
nélkül adható fel. 
Díja: a küldemény súlyára és 
lajtájára meg állapított 
ősszeg -•• a különleges 
szolgáltatás díja. 

Posta 



ÚJ KEMENESALJA 1997. MÁRCIUS 13. 16 

«0\ 
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csapat 
továbbjutott 
Március l-jén Szombathe

lyen rendezték a Diákolimpia 
torna megyei döntőjét, ame
lyen az Eötvös Iskola és a Szent 
Benedek iskola újdonsült csa
pata egyaránt kivívta magának 
a továbbjutás Jogát. A területi 
döntő is Szombathelyen lesz 
március 23-án. Felvételünkön a 
Szent Benedek iskola I . korcso
portos tornászcsapata látható. 
Állnak: Kertész Zsuzsanna, 
Kozma Annamária, Nagy Zsu
zsanna, Kovács Nikoletta, Se
bestyén Réka. Ülnek: Bognár 
Zsófia, Balázs Marianna, Né
meth Eliza, valamint edzőjük 
és testnevelőjük: Czupor Fe-
rencné. 

Az ostffyasszonyfai birkózó 
szakosztály versenyzői eredmé
nyesen szerepeltek február 15-én 
a dunántúli területi versenyen. 

Eredmények: 
Előkészítő korosztály (10 év

nél fiatalabbak): 28 kg: H. helye
zett Kovács Zsolt. 

A-kategória (11-12 évesek): 
38 kg: l helyezett Pongor Zol

tán; 
45 kg: L helyezett Boda Péter. 
B-kategória (13-14 évesek): 
32 kg: I . helyezett: Ádám Zol

tán; 
35 kg: I . helyezett: Somogyi 

Ernő; 
I I . helyezett: Horváth Róbert; 
55 kg: I I . helyezett: Györkös 

Attila; 
73 kg: I I . helyezett: Tarczi 

Sándor. 
-vl-

Gáyer iskola 

Sítábor lesz jövőre is 
Február 7-11. között immár 

negyedik alkalommal vágtak ne
ki a Gáyer iskola diákjai és ne
velői, hogy legyűrjék a csehor
szági Jeseniky-hegység emelke
dőit. 

Pár évvel ezelőtt vetődött fel a 
gondolat, hogy az iskola sítábort 
szervez a téli sportokat kedvelő, 
vagy azokhoz kedvet érző diák
jainak. Azoknak, akiket nem ret
tentenek el a Sághegynél kissé 
meredekebb lejtők. 

Az idén negyvenöt gyermek és 

öt kísérő tanár birkózott a Cell
dömölktől 430 kilométerre lévő 
Vrbno pod Pradedem környéki 
tereppel. Sokan visszatérő, ta
pasztalt, rutinos síelőnek számí
tanak ma már. 

Azok pedig, akik eddig még 
legfeljebb a televízió képer
nyőjén láttak lesiklást, jól képzett 
síoktatóktól leshették el a síelés 
fortélyait. 

Kiss V. 

) > — • 

A CVSE ANTOK Nyomda labdarúgó-csapatának tavaszi mérkőzései 
1. forduló: március 09. 14.30 óra: Nárai SK-

CVSE ANTÓK Nyomda - 2. forduló: március 
16. 15.00 óra: CVSE ANTÓK Nyomda-Vasvár 
HSK - 3. forduló: március 23. 15.00 óra: Távköz
lés SE-CVSE ANTÓK Nyomda - 4. forduló: 
március 30. 15.00 óra: Kemenesalja-CVSE AN
TÓK Nyomda - 5. forduló: április 06.15.30 óra: 
CVSE ANTÓK Nomda-Rábatótfalu SE - 6. for
duló: április 13. 15.30 óra: CsörötnekKSK-CVSE 
ANTÓK Nyomda - 7. forduló: április 20.16.00 

óra: CVSE ANTÓK Nyomda-Trika KSE - 8. 
forduló: április 27. 16.00 óra: T. Képző-Raszter 
SE-CVSE ANTÓK Nyomda - 9. forduló: május 
01. 16.30 óra: Vép KSK-CVSE ANTÓK Nyom¬
da - 10. forduló: május 04. 16.30 óra: Tápián SE-
CVSE ANTÓK Nyomda - 11. forduló: május 
11. 16.30 óra: CVSE ANTÓK Nyomda-T.Urai-
újfalu SE - 12. forduló: május 18. 17.00 óra: Csá-
kánydoroszló-CVSE ANTÓK Nyomda -13. for
duló: május 25. 17.00 óra: CVSE ANTÓK 

Nyomda-S. Vasas SE - 14. forduló: június 01. 
17.00 óra: CVSE ANTÓK Nyomda-Nagy
rákos SE - 15. forduló: június 08. 17.00 óra -
L.Pamut SE-CVSE ANTÓK Nyomda - 16. for
duló: június 15. 17.00 óra - Csepreg SE-CVSE 
ANTOK Nyomda - 17. forduló: június 22. 
17.00 óra: CVSE ANTÓK Nyomda-Kőszeg 
SE 

Az ifjúsági mérkőzések 2 órával korábban kez
dődnek. 
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