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Minden ember életében eljön egyszer az a felismerés, szinte
villámszerűén belehasít a tudatába, hogy mi vár rá: születése
pillanatában már a halál jegyese. Tán ezért is sír fel, amikor
szülőanyja ölének életadó meleg biztonságából a világra szakad.
A mulandóságon, bármekkora tudása legyen is, nem fog ki az
ember. Minden ember utánozhatatlan, egyetlen, egyedi példány,
s amikor édesanyja megkönnyebbülve, verejtékezve föléje hajol,
tudja: halandót hozott a világra. Ámde van az emberiség törté
nelmében egy kitörölhetetlen nap, amikor bizonyosságot kaptunk
arról, hogy túléljük a halálunkat. Betölt az ígéret, valóra váltak
a próféciák: eljött az ÉLET!
Napjaink és az elkövetkező ünnep arról beszélnek és arra
tanítanak, hogy az időnek és a történelemnek az URA is időivé
lett. Isten megjelent testben, amikor Jézus Krisztus beleszületett
ebbe a világba: az emberért, értünk. Végigjárta az embersors
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Megalakult
a Magyar Vállalkozói Kamara
vasi szervezete

HÚSVÉT
útját: benne az élő Jézus Krisztusban, aki meghalt, hogy halá
lával megölje a halált, és feltámadott, hogy áttörje a mulandó Az alakuló ülés elnöksége: Oláh Zsigmond, Majthénvi László és Olajos Csaba
ságot. Ez a megváltás, a bűnbocsánat, az örök élet és a szeretet
A vasi vállalkozók megvá
Tavaly áprilisban alapították a
mélységes csodája és titka, ami a hit számára valóság b. Azóta
Magyar Vállalkozói Kamarát Az lasztották az elnökséget, amely
tudjuk mi keresztyének: a halál nem értelmetlen sötét borzalom, óta folyamatosan jönnek létre or nek tagjai: Höfle László (Szom
mert ama szerelmes Fiú halála a golgotai kereszten új élet útját szágszerte a különböző' regionális bathely), Farkas István (Vas
nyitotta meg számunkra. Egy kis óvodás ezt így „értelmezte" : és helyi csoportok.
vár), Majthényi László (Cell
Nagymama, Jézus olyan hatalmas, hogy amikor meghalunk, Március 6-án mintegy harminc dömölk), Palotai Lajos (Szom
Vas megyei vállakozón kívül szá bathely) és Pozsonyi Mihály
olyan, de olyan szorosan ölel magához, hogy mi egyszerűen
elfelejtjük, hogy meghaltunk. Kell-e ennél bölcsebb magyará mos gazdasági társaság vezetője (Celldömölk.) Terveik között
gyűlt össze a SZTTARO Kft cell szerepel az egész országot átfo
zat?!
dömölki székházában, hogy létre gó információs rendszerhez tör
Megváltónk értünk áldozó szeretettel kinyitotta a szent kaput, hozzák a Kamara elsó" Vas megyei ténő csatlakozás 1992 végére,
szervezetét Az eseményen részt adóügyi és jogi szaktanácsadás
s örök életet szerzett feltámadásával. Azóta velünk jár valamennyiönk emmausi útján ígérete szerint: veletek vagyok mindenvett Olajos Csaba, a Magyar Vál a tagoknak, kezdő vállalkozá
lalkozói Kamara elnöke és Oláh sok segítése és tanácsokkal va
napon. És azóta minden megváltott bűnös, aki hisz, a világban Zsigmond alelnök. A kamara el ló ellátása.
él, de nem e világból való erőkkel felruházva. Mert a krisztusi
sődleges célja a tagok érdekkép
A régióban a Vállalkozói Kama
életerők úgy járják át és irányítják a földi életet, mint a mágneses viselete. Ezen kívül alternatív ra szekciókat alakít ki. Már meg
erővonalak az iránytűt és az óceánjáró hajók útját. Aki engedi, gazdasági programok kidolgozá alakult az építőipari, szervezés
hogy ezek az erővonalak átjárják, vállalják az élet szolgálatát, sával is foglalkozik (például a alatt van a vendéglátósok tagozata
azokkal, akik nemcsak a maguk életére gondolnak, de másokéraprivatizáció részletre történő is.
megvalósítása).
-bor
is, és ezt az életet értékelik, s szeretve azt védik.
Jézus ígéretei nem üres ígéretek. Feltámadása teszi hitelessé,
ez támasztja alá és ez erősíti meg. Feltámadásával is beteljesí
tette ígéretét, ahogyan az Atya is beteljesítette minden ígéretét,
ígéreteiben fenntartás nélkül bízhatunk: menedék és hajlék,
oltalom és várunk, AKIBEN velünk az Isten az első lélegzetvé
teltől az utolsóig. Aki megtartotta egyik ígéretét, az megtartja a
Celldömölk Város önkormányzata soros ülését március 25-én tartotta.
többit is.
A lejárt határidejű határozatok között szó esett arról, hogy bár a TÜZEP
Isten sátora nem egy meghatározott hely, hanem ez az ő
kezelésében lévő földingatlan 4 millió forintban történő értékbecslését a
oltalmazó szeretete és kegyelme az élő Jézus Krisztusban, AKI képviselők nem fogadták el, az Állami Vagyonügynökség hozzájárult a
velünk jár a mi emmausi utunkon, még ha nem is ismerjük föl, gazdasági társaság megalakításához. Hanzscr Elemér felvetette a bíró
vagy nem vesszük komolyan Igéjét. Kérjük is az érettünk szere sági úton történő érdekérvényesítést. Varga László Csaba pedig azt
javasolta, hogy a földingatlan vállalkozásokba történő ad-hoc jellegű
tetből önmagát feláldozó Urunkat, álljon mellénk társként és
bevitele helyett dolgozzanak ki koncepciót a különböző alternatívákra
adjon erőt, hogy a romlott világ kísértéseit legyőzzük, s életnek (pl. a földérték 50 százaléka készpénzben). Baranyai Attiláné dr.
beszédével tanúskodjunk jelenünket és jövőnket alakító szere
jegyzóhő a szabályozás kötöttségeire utalva hangsúlyozta, hogy a képvi
tetéről.
selőknek kizárólag belterületi földingatlan esetén van egyetértési joguk,
egyébként csak véleményezési jog illeti meg őket.
Nádasdy Lajos

Beszámoló
a képviselő-testületi ülésről

(Folytatás a 2. oldalon)
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
később hivatásos tűzoltóparancsnokká neveztek
ki) számolt be a város tűzvédelméről. Kiemelte
A két ülés közötti események között Makkos az önkéntes tűzoltóságok szerepét a növekvő
István polgármester szólt az iskolaigazgatói feladatok eredményes végrehajtásában. Mivel
pályázatokkal kapcsolatos előkészületekről. El 1992 első hat hetében már több mint 25 millió
mondta továbbá, hogy szennyvíztisztító építé forint megmentett érték fűződik a nevükhöz,
sére a Vas Megyei Vízmű- és Csatornaépítő indokoltnak tartotta az anyagi és technikai fej
Vállalat ajánlata tűnik a legkedvezőbbnek. lesztést. Varga László Csaba bejelentette,
Portschy Tamás alapítvány létrehozását szor hogy megkezdődött az alsósági tűzoltó-egyesü
galmazta, amelynek révén vállalatoknak is le let szervezése, amely remélhetőleg kulturális
hetővé teszik az anyagi támogatást és így a szerepet is vállalni fog.
Az egyházak és az egyesületek, kis csoportok
Vízmű is vegyen részt benne, ha annyira jónak
tartja az ajánlatát, másrészt így a környezetvé támogatására a pénzügyi tervben már jóváhagyott
kereteken túl Sülé Ferenc 200 ezer forintot kért
delmi bírság megtakarítható számára.
Baranyai Attiláné dr. tájékoztatása szerint a „Kemenesaljái Szüret" megrendezésével kap
a gázprogramra 3 millió 750 ezer forint áll csolatos költségek biztosítására. Varga László
rendelkezésre, de ez kevésnek tűnik a lakosság Csaba szerint a rendezvény ideálisan illeszkedik
nagyarányú érdeklődése miatt A gimnázium a Vas Megyei őszi Fesztivál programsorozatába.
ban magas jelentkezési arány mellett lezajlott a A földgáz közterületi-küzműfejlesztési hozzájáru
felvételik első fordulója, valószínű három osz lás összegét március 26-tól lakásonként 50 ezer
forintban határozták meg.
tályt kell indítani.
A Népjóléti Minisztérium a táv hőszolgáltatá
Ezután SzfJ Kálmán törzszászlós, megbízott
tűzoltóparancsnok (akit ugyanezen az ülésen si díjak emeléséből származó lakossági terhek
(Folytatás az 1. oldalról)
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önkormányzati rendeletekről
i.
Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete
1992. március 25-én megtartott ülésén korábbi rendeletek módo
sításáról döntött, valamint új rendeletet alkotott.
- A helyi viszonyok alakulása és a jogszabályi rendelkezések
változása tette szükségessé a lakásügyi rendelet módosítását.
A gázvezeték kiépítése lehetővé teszi, hogy újabb lakásokban
valósulhasson meg a gázzal való fűtés. Az önkormányzat úgy
döntött, hogy fűtéskorszerűsítéshez támogatás adható azoknak a
családoknak, akiknél az 1 főre jutó havi jövödelem nem haladja
meg egyedülálló személy esetén a 7000 Ft-ot, 2 személyből álló
család esetén a 6000 Ft-ot, 3 vagy annál több személyből álló
család esetén a 5000 Ft-ot, és annak az ingatlan értékének
kivételével, melynek korszerűsítéséhez a támogatást kérik, továb
bi 400 000 Ft-ot meghaladó ingatlannal nem rendelkeznek, illetve
ilyen értékű ingatlan nem volt tulajdonukban 5 éven belül.

célzott szociálpolitikai ellentételezésére egysze
ri központi támogatásként 175 ezer forintot
utalt át a celli önkormányzatnak. Az előzetes
felmérések alapján 352 beérkezett kérelem kö
zül 62 háztartás támogatása indokolt Az ebbe
a körbe tartozó felnőtt, valamint kisgyermekes
háztartások arányára tekintettel 50 ezer forintot
a felnőtt, 125 ezer forintot pedig gyámügyi
rendkívüli segélyezés keretében osztanak el. Az
érintettek 500-2000 forint közötti havi támoga
tásban részesülhetnek 3 hónapi időtartamra.
A képviselőtestület a Vörösmarty és a Vas
vári utcák közötti utcaszakaszt az elnevezés
útbaigazító jellegének figyelembevételével
„Óvoda köz"-nek nevezték el.
Az önkormányzat a 2/1992. sz. művelődési
miniszteri rendelet illetőleg iskolai szülői mun
kaközösségek választmányának kérése alapján
egyetértett azzal, hogy a szülők közössége - a
rendeletben leírtaknak megfelelően - titkos sza
vazás útján alakítsa ki véleményét az igazgató
jelöltek pályázatairól, s azt közölje a testülettel.
Németh Tibor

át, kérelemre támogatást adhat a jelenleg még fennálló kölcsön
tartozás megfizetéséhez. Támogatás elsősorban azoknak a csalá
doknak adható, ahol az 1 főre eső havi jövödelem a 4500 Ft-ot
nem éri el és a havi törlesztőrészlet maghaladja az adósok 1 havi
átlagjövödelmének a 25%-át Havi 5000 Ft feletti kölcsöntartozás
esetén 2000 Ft, 5000 Ft alatti kölcsöntartozás esetén pedig 1000
Ft támogatás adható havonta.
A támogatás 1992. január 1 -tői visszamenőleg adható annak,
aki a kérelmet 1992. április 30-ig benyújtja a lakásügyi hatóság
hoz.
. . .
Az alábbiak szerint változnak 1992. április 1-től a piaci hely
pénzek
1. Negyedévi helypénzjegy (csütörtöki árusításra)
200 FtW
a) árusítóhely (fedett piactér)
b) sátrak, bódék, asztalok által elfoglalat terület
350 Ft/m^
2. Negyedévi helypénzjegy (napi árusításra)
a) árusítóhely (fedett piactér)
600 Ft/m-*
3. Napi helypénzek
a) árusítóhely (fedett piactér)
20 Ft/m
b) sátrak, bódék, asztalok által elfoglalat terület
30 Ft/m
c) földön történő árusítás
15 Ft/m
4. Szállító- és tárolóeszközök után
10 Ft/m
a) rekesz 5 kg-ig, kosár
10 Ft/m
b) láda, batyu, szék
20 Ft/m
c) hordó, kád
d) lófogatú jármű
50 Ft/m'
J

2
2
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A lakáscélú támogatás formái
- lakótelek-, lakásvásárláshoz, új lakásépítéshez, -bővítéshez
200 000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön,
- lakásfelújításhoz, -korszerűsítéshez (kivéve fűtéskorszerűsí
tés) 100 000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön,
- lakásfenntartáshoz, fűtéskorszerűsítéshez 50 000 Ft-ig terjedő
kamatmentes kölcsön.
A kölcsön
- 10 év, ha
- 8 év, ha
- 5 év, ha
- 3 év, ha

visszafizetési ideje
a kölcsön összege
a kölcsön Összege
a kölcsön összege
a kölcsön összege az

151 000-200 000 Ft közön van,
101 000-150 000 Ft között van,
51 000-100 000 Ft között van,
50 000 Ft-ot nem haladja meg.

Kamattámogatás
A képviselő-testület azoknak a családoknak, akik számára az
OTP-lakás építéséhez vagy vásárlásához eredetileg kamatmentes,
vagy évi 3,5%-ot meg nem haladó kölcsönt nyújtott és azt 1991.
január l-jén megemelt kamatozású kölcsöntartozásra változtatta

II.
Ugyanezen a képviselő-testületi ülésen megalkotta az önkor
mányzat a közterületek bontásáról, helyreállításáról, valamint
a közterület-használatról szóló rendeletét.
A rendelet értelmében a közterület felbontásához, használatá
hoz engedélyt kell kérni a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vállalkozási Osztályától.
A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni.
Díjfizetés szempontjából a várost 2 körzetre osztottuk fel. A
rendelet terjedelmes, részletes ismertetésére itt lehetőség nincs,
azt az érdeklődők a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vállalko
zási Osztályán ügyfélfogadási időben megtekinthetik.
Celldömölk, 1992. március 31.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző
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mány, amelynek a javítását is végeztük. Úgy
terveztük, hogy az új kocsijavító műhely 150
fővel két műszakban fog dolgozni. Ma csak
35 ezer teherkocsi kell, a KGST-vel közös
kocsipark megszűnt. Egy műszak bőven ele
gendő. Mindezt tetőzi távlatokban az előtér
Lapunk előző számában az állomás és az
- A D . világháború újabb fejlődést hozott be kerülő Székesfehérvár-Szombathely közti
Építési Főnökség vezetői szóltak a vasút és utána is ez volt a jellemző, mivel a közép vasútvonal villamosítása, ez Celldömölknek
helyzetéről. Fontosnak tartjuk, hogy a jelen dunántúli ipar, a bányászat igényelte a ki nem sok jót hoz, Szombathely lép elő. Ke
tős, szinte meghatározó szerepet betöltő szolgálást így érkeztünk el a hozzánk köze vesebb szerelő, mozdonyvezető kell - je
Vontatási Főnökségről is tájékoztassunk. lebbi korhoz, amelynek választópontja a 60- lenleg közel kétszáz (!) mozdonyvezetőnk
Fehér Tamás mérnök-főtanácsos, a főnök as évek második fele, a dízelesítés időszaka, van. így a villamosítás több száz ember
ség vezetője foglalta össze a múlt és jelen amikor újra felmerült a megszüntetésünk. Az jövőjét teszi kétségessé. Jelenleg sajnos
helyzetet, keresve a kiutat a több száz vas élet erre rácáfolt, megmaradtunk, sőt, a 70-es csak azzal tudunk munkát adni az emberek
utast érintő* kérdésben.
években, a 80-as évek közepéig fejlődés volt egy részének, hogy a nagy értékű dízel
- Százhúsz éve annak, hogy a Magyar
- Nehéz szakaszba érkeztünk, sok jót nem mozdonyokat és teherkocsijainkat szétvág
Nyugati Vasút Részvénytársaság megépítette mondhatok. 1986-ban jelentős műszaki fej juk, ócskavas gyanánt értékesítjük, és en
a Székesfehérvár-Szombathely közti fővo lesztés volt a „padlóalatti vasúti kerékeszter nek árából tudjuk fenntartani a megmaradó
nalat és a Kis-Czell-Győr közti szárnyvona ga gép" üzembe helyezése, 1989-ben a , 3 " járműállományt.
lat. Az előbbit a szombathelyi, az utóbbit a típusú kocsijavító és a tanműhely átadása. A
- őszintén beszélünk erről, pánik azért
celli fűtőház szolgálta ki. A történelmi fentebb említett technikát nem lehet kire nincs. Majd csak fellendül a gazdasági élet,
visszapillantás azt a tapasztalatot állítja keszteni, 100 főnek biztos a jövője. Nagy ez viheti előbbre a vasutat is. A világkiállítás
elénk, hogy a celli vasútnak, csomópontnak fájdalmunk, hogy 53 végzős tanulónkat nem jelenthet kimozdulást Csak megemlítem,
a létéért mindig meg kellett küzdenie, egé tudjuk foglalkoztatni, esetleg csak más mun hogy ha a Budapest-Győr-Hegyeshalomszen máig. A felemelkedés és a leépülés kakört keresve számukra.
Bécs vonalon megnő a személyforgalom, ez
időbeni grafikáját meg lehet rajzolni, amit
- Hatvan fő leépítése az összlétszámból azt eredményezhetné, hogy a teherszállítás
csak érintóleg néhány mozzanatában muta elkerülhetetlen, de ez emberségesen megold átterelődhetne hozzánk. Természetesen pénz
tok be.
ható. Napi gondjaink mellett távlatilag nehéz kellene a korszerű mozdonyjavításhoz, a
- 1889. január l-jétől állami kézbe került a helyzetünk. Elemzéseket készítettem és technika fejlesztéséhez, ami bizonytalan
az itteni vasút, röviddel ezután bezárták a illetékes helyekre továbbítottam fennmara még.
fűtőházat, amelyet három év múlva újra meg dásunk érdekében. S ez nem csupán a vas
- Feladatomnak tartom, hogy ezt a lelkes
kellett nyitni. Az első világháború elejéig utasságot érintheti, hanem városunk mellett gárdát, a mérnököket, a szerelőket, a techni
nagy volt a fellendülés (1895-1915), e sza az egész térséget Előfordulhat, hogy Celldö kusokat, a mozdonyvezetőket egybetartsam.
kaszban rendező pályaudvar is épült Az első mölk a jövőben nem lesz vasutas város! Igyekszem bizonyítani, hogy szükség van
világháború után gazdasági pangás követke Ismerve az okokat és következményeket, ezt rájuk, ekkora szellemi tőkét, szakértelmet
zett, bezárták a rendezőt, ezt a sorsot szánták felelősséggel kijelenthetem.
nem szabad és nem lehet elveszíteni! A
1930-ban a fűtőháznak is. Ezt megakadá
- Néhány éve már országosan 130 millió röviden felvázoltak is bizonyítják, hogy
lyozták, de a visszafejlesztés elkerülhetetlen tonna áru szállítását végezte a vasút, ehhez gondterhesek a mai mindennapok.
volt.
Dala József
70 ezer teherkocsi kellett, és a KGST-állo-

Csonka vágányon?

Látkép és létkép a vasútról

Alapítványi körkép
(2. rész)

Húsvét elolt is minden nap
6
friss és tárlói kepyerpk, /
/f/^
pék-és fínomsütemények
/ |
bőséges választékát kínálja a
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Előző lapszámunkban két új alapítványra hívtuk fel a figyelmet most
következzenek azok, melyek az elsők voltak, s kezdjük mindjárt a
legelsővel.
A „Kemenesalja kultúrájáért" alapítványról annak létesítőjét Varga
László Csaba alpolgármestert kérdeztük.
- Mi a helyzet most az alapítvánnyal?
- Mint elképzelés, akkor elindult, s elsősorban az irodalom és a kultúra
támogatását tűzte ki céljául. Jelen pillanatban sajnos az alapítvány Ugye
holtpontra jutott alaptőkéje nem növekszik.
- Mi ennek az oka?
- Ez csak később lesz publikus, akkor szívesen válaszolok a kérdésre.
Annyit elmondhatok, hogy rajtam kívül álló okok miatt van így. Térjünk
majd vissza a témára pár hónap múlva.
- Rendben van. Beszéljünk akkor egy jóval sikeresebb kezdeményezés
ről. Mi a helyzet az „Alsóságért" alapítvánnyal?
- A részönkormányzat hozta létre, alaptőkéje 52 ezer forint de ez
szépen emelkedik. A célja, hogy Alsóságon a szükséges életteret mielőbb
biztosítani tudja. Ennek rengeteg olyan kritériuma van, mint a közintéz
mények visszaállítása, az egészségüggyel kapcsolatos kérdések megol
dása, a közbiztonság javítása, a falu megtartó erejének növelése, a
hagyományok megőrzése. Kiemelt feladat a II. világháborús emlékmű és
a ravatalozó létesítése. Szeretnénk különböző rendezvényeket is szervez
ni, amelyeknek a bevétele szintén az alapítvány vagyonát növelné, és
szeretnénk, ha ez fordítva is működne, ha mondjuk szükség van egy
rendezvényre, de az veszteséges, akkor azt az alapítvány finanszírozná.
- Mennyi az alapítvány csekkszámlaszáma?
- A Répcelaki Takarékszövetkezet itteni fiókja kezeli a pénzt a számla
száma a következő: MNB 473-98304-00256.
RL
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Emlékőrző
In memóriám Kelemen Etelka

Ha rágondolok, hogy már nincs többé, összeszorult torokkal
próbálom keresni a szavakat és kezdek rájönni, tán nem is fogom
igazából megtalálni őket. Nem írom le az életét, hisz elmondták a
temetésén, megjelent a megyei lap hasábjain fukar tényszerűség
gel. Azt próbálom újragondolni, ami ott nem hangzott el, s ami
mindenestül Etelka volt.
TANÁR - így, csupa nagybetűvel. Az irodalmat ő szerettette meg
velem, Ő biztatott először írásra, s arra is, hogy ne hagyjam abba
Rányitotta nemcsak agyunkat, de szívünket is egy-egy versre és
biztosan tudom, hogy némelyik elemző pillantásomból az Ő tekin
tete süt egy-egy gyönyörű sorra.
Művész volt. Megszenvedett érte. Művészként megmaradt ember
nek, s nem fonta őt soha bilincsbe a felkenteknek oly sokszor ostob
gőgjeEmber volt. Hibákkal, szeretni való gyengeségekkel és utánozni
kötelező erényekkel.
Rövidülnek a bekezdések, s egyre inkább érzem, hogy mennyire
nem találom a szavakat. Jó lenne megkérdezni tőle: Mondd csak,
te ezt hogyan írnád? - Biztosan tudná és már tudnám én is.
Fülembe csengenek a legutóbbi zeneiskolai kiállítása előtt mon
dott szavai. Tervei voltak, bibliai témájú képeket akart festeni, de
még nem érezte késznek magát. Megbeszéltük, hogy meglátogatjuk
a fiammal, és majd beszélgetünk hosszan, mert oly sok dolog
mellett elrohanunk, amik aztán elmúlnak... Már csak a temetésére
mehettem el. Borús nap volt, de amikor a lelkész a búcsúztató
szavakat mondta, mintegy égi jelként, aznap először, kisütött a nap
Fülembe csengenek a szavai, amelyeket a virágcséndéleteiről
mondott: „Úgy őrzöm meg a halott virágokat, mintha most is
élnének."
Úgy őrizzük meg emlékedet, mintha most is élnél.

Nap István: Kelemen Etelka emlékére.

Egy, a sok tanítvány közül

Győr, 1992. március 14.
A R T

'92

Esős nap volt, amikor Celldömölkről indultunk, s Győrbe érve is az
eső fogadott minket, de aztán a Balázs Béla Művelődési Központban
elfeledkeztünk mindenről. A mozgáskorlátozottak kulturális és művészeti
fesztiváljának területi fordulóján a házigazdák mellett még Zala és Vas
megye mozgáskorlátozott előadó- és képzőművészei képviseltették ma
gukat. Külön megtiszteltetés, hogy a zsűri munkájában részt vett Kuthi
Márta igazgatónő (Kemenesaljái Művelődési Központ) és Süle Ferenc
igazgató úr (Ádám JenŐ Zeneiskola).
Nehéz megírni az összefoglalót, mert sok volt az élmény, és több, mint
két hét távolán megszűrve is szűkösnek látszik a keret. A kiállítási
tárgyak mellett, melyek zöme tényleg művészi élményt nyújtott, jó volt
látni a találkozások örömét, a felszabadult beszélgetéseket, s azt az
együttes, segítőkész buzdítást, majd a tapsot, amely a kultúrműsort
kísérte.
Öröm volt számunkra, hogy a legtöbb résztvevőt Vas megye, s ezen
belül városunk vonultatta föl, ezzel is bizonyítva: lehet teljes életet élni,
ha a test esetleg gyarló, akkor is.
Szabó Lőrinc Nyitnikék című versének egy sora ragadott meg, melytől
nem tudtam szabadulni. „Volt, aki vesztett és nincs aki győz" Az ART *92
legékesebb cáfolata ennek a sornak, hiszen az igaz, hogy ezek az embertár
saink valamit elvesztettek, mert nem lehet övék esetleg a felszabadult
szaladgálás öröme, s lehet, hogy minden lépésért küzdeniük kell, de bebizo
nyították, hogy győztesek is egyben, hisz a legnagyobbat nyújtották, saját
magukat győzték le. Adamecz László, az országos rendezvény szervezője
mondta a következőket; „Csak bámulnunk kell, mit hoznak ki magukból".
Azt hiszem, ezzel fenntartások nélkül egyetérthetünk.
Végezetül álljon itt azok neve, akik megyénk hímevét fogják öregbí
teni a júniusban rendezendő országos fesztiválon: Deé Veronika, Cser
kész Ferenc, Horváth Béla, Király Ibolya, Léner István, Árvái Ilona,
Holpcrt Jcnöné, Horváth Kálmánná, Illés Sándorné, Kurányi Anikó,
Nagy István, Szabadosné Zöhrer Dalma, Szálai Irén, Takács Imre
valamint a kemenesmagasi dterazenekar.
A színpadi szerepléshez és a kiállításon való részvételhez sok sikert
kívánunk!
RL
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hogy szinte minden megegyezik
az 6 méreteivel, csak én 10 cen
tivel alacsonyabb vagyok.
- Fordítsuk le az előbbieket a
számok nyelvére.
- Amit fontosnak tartok: 167
- Szerintem a külső és a belső centiméter magas vagyok.
Az 1992. március 14-én lezaj tok legnagyobb részét ismertük.
- A választás előtt közvetlenül
lott „Pannon Szépe" választáson Először különböző szerepjáté kiegészíti egymást, s mindkettő
második helyezett lett az alsósá kokban kellett feltalálnunk ma nagyon fontos. Nekem külsőre azt hallottam, hogy nagy esélyes
gi Fülöp Mónika, aki a kőszegi gunkat: például milyen az az em mindig az olaszos, barna hajú fiúk lennél, csak a magasság vonat
Jurisich Gimnázium utolsó éves ber, aki szerelmes, szertelen tetszettek. De ez nem elég, ha be kozásában is a nemzetkőzi köve
telményeket (170-175 cm) kell
tanulója. Okos gondolatokat kel vagy éppen szórakozott, és a lülről üresnek találtam őket
lene az alábbi beszélgetés elé színpadon ezt tükrözve mentünk
-A verseny összpontszámában alkalmaznia a zsűrinek. Ez a hát
fűznöm, de bevallom, hogy szá végig. Érdekes volt, amikor pró milyen súllyal esett latba a külső, rány mennyire érződött számod
momra a szépség titok. Talán a báltunk felcsalogatni egy olyan valamint a szerepjátékok megol- ra a verseny alatt?
- A magasság döntő szerepet
tesi és lélek rejtélyes hamóniája,
játszott abban, hogy ki lett a
amely sajátos stílust kölcsönöz a
Miss Pannónia.
személyiségnek, s ezáltal érde
- Nem vigasztalásként mon
kessé varázsolja az egyént Ez
dom, de volt már olyan szépség
éppúgy igaz lehet, mint a szív
verseny Magyarországon, ahol
definíciója: szép az, aki nekem
egy alacsony hölgyet fogadott
tetszik... Bár takarítani készült,
szívébe a közönség, és azóta is
Mónika kedvesen fogad és ma
rendszeresen szerepel a médiák
gabiztos szerénységgel idézi fel
ban: Geszler Dorottyára gondo
az emlékezetes eseményeket
lok. Térjünk vissza a versenyre;
- Hogyan jutott eszedbe, hogy
milyen díjakat kaptál?
elindulsz a versenyen? Baráti ta
- A celli, a kőszegi és körmen
nácsra vagy teljesen saját ötlet
di önkormányzattól kaptam aján
volt?
dékokat, elnyertem az MMIK
- A Vas Népében jelent meg
különdíját és a második helye
a felhívás, de nem olvastam az
zettnek járó jutalmat Ezek kö
akkori számot Osztálytársaim
zött volt húszezer forintos vásár
hívták fel rá a figyelmemet, s
lási utalványtól kezdve famet
kérdezték, hogy nem akarok-e
szetig sok minden.
indulni. Először úgy véltem:
- Érettségi előtt állsz, mik a
nincs miért jelentkeznem Ami
további terveid?
kor láttam a plakátokat, mégis
- Egy remélhetőleg sikeres
felébredt bennem a belső kény
érettségit követően szeretném,
szer, hogy meg kellene próbál
ha felvennének a győri műszaki
nom. Március elseje volt a határ
főiskola informatika szakára.
idő, s aznap éppen az MMIK- Kedvenc időtöltésed?
ban voltunk. Egy hölgy váratla
- Versenyszerűen sakkoztam,
nul odajött hozzám, hogy lennekezdetben a cellieknél, majd a
e kedvem részt venni a választá
Haladáshoz igazoltak, de Kő
son, mert sokan jelentkeztek, de
szegről nehezen tudtam bejárni.
nagyon kevés közülük az igazán
Szívesen tanulok nyelveket:
megfelelő. Egy nap gondolkodás
oroszból most készülök a felső
után leadtam a nevezésemet
-A „Pannon Szépe" kiírásban fiút a nézőtérről, aki szimpatikus dúsa, illetve a különböző kérdé fokú, angolból pedig a középfo
kú nyelvvizsgára. Nagyon szere
mi szerepelt?
számunkra.
sekre adott válaszok?
- 160 centiméter feletti, angol
- Gondolom, jó szórakozás le - Szerintem a játékok egyálta tek táncolni, olvasni...
- Mit olvastál legutóbb?
nyelvtudással rendelkező, jó hetett... Vagy kicsit kellemetlen lán nem voltak döntőek. Miután
- A Júlia és a Denise regénymegjelenésű lányokat vártak a annak, akinek ez volt a feladata? lezajlottak, egyesével bemen
szervezők. Egy önéletrajzot és
- Sajnos, mi a nézőteret alig tünk a kilenctagú zsűrihez, akik újság számait
- Nyilatkoztad, hogy nem áll
fényképeket vártak tőlünk.
láttuk, csupán az első két sort és nek korábban már külön-külön
- Szüleid mit szóltak az elha nem tartozik a legkellemesebb benyújtottunk egy-egy életrajzot. na messze tőled a manökenség.
tározásodhoz?
élményeim közé, amikor magas Volt közöttük orvos, ott volt Azóta kerestek meg ebben az
- Nem vették komolyan, ami sarkú cipóben letipegtünk a vá Szombathely polgármestere, a ügyben?
- Már verseny előtt az öltöző^
kor először mondtam. Még egy lasztottunkért. Később hivatásos *91-es Miss Hungary és folytat
jó darabig nem örültek, de ami táncosokkal keringőztünk, majd hatnám. Mindegyikük számára be bejött egy fiatal budapesti fo¬
kor látták, hogy nem tudnak előadott jelenetekben kellett fel azt kellett kidomborítanunk, tóspár és megkérdezték, hogy
visszatartani, akkor belenyugod ismernünk az illemszabályok hogy ha mellettük dolgoznék, lenne-e kedvem kozmetikai cik
megsértését. A választás máso milyen tulajdonságaimat tudnák keket reklámozni, majd elkérték
tak.
- Miiyen feladatokat oldotta dik részében öltöztünk át estélyi hasznosítani. Természetesen leír a címemet A választás után es
ruhába és különböző kérdéseket tam, hogy beszélek angolul és télyi és menyasszonyi ruhák be
tok meg a verseny során?
- Szombaton reggel 9-kor meg intéztek hozzánk: péládul melyik oroszul. Alighogy beléptem, már mutatására kaptam alkalmi szer
kellett jelennünk, holott a válasz autó lenne a szívem vágya, mi záporoztak felém a kérdések eze ződést nyugati lapba.
- Köszönöm a beszélgetést és
ken a nyelveken. Megkérdezték
tás csak délután 5-kor kezdődött lyen a számomra ideális férfi...
Délig színpadpróbán vettünk
- Ezt a magas labdát le kell az adataimat és a tavalyi magyar sok sikert kívánok terveidhez!
szépségkirálynő megjegyezte,
Németh Tibor
részt, erre az időre már a felada ütnöm: mit válaszoltál?

Minden jót. Mónikai

Miss Kemenesalja '92
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Alsóság és Celldömölk
egyesítésének előzményei
A két település egykor mezővárosi rangot
viselt. E rangban megmaradni azonban csak
az tudott, amelyik megfelelt bizonyos köve
telményeknek, ezek közül a legfontosabb a
piacközponti szerep érvényesülése. Milyen
hatást tudott gyakorolni a helyi népességre,
annak életmódjára és milyen vonzása-tudott
gyakorolni a tágabb környezetre/A múlt
század elején Kis Czell már uralkodó, köz
vetítő' piacközpontnak számított. Ezzel ma
gyarázható az a fejlődés - később kiegészült
a vasúttal - amelynek eredményeként Cell
dömölk a századforduló után főleg a kisváros
képét és funkcióit mutatta, magában hordta
a további fejlődés lehetőségét. Alsóság
mindvégig megmaradt falusi szerkezetű tele
pülésnek. Vegyünk néhány példát a népesség
alakulására.
év
Alsóság
Celldömölk

1869
1770
1496

1910
2606
4606

1930
3580
6221

A lélekszám-növekdés okait nem elemez
ve annyit említsünk meg, hogy a terjeszke
désnek déli irányban voltak meg a feltételei.
Csakhogy nagyon közel volt a sági határ
árok, ami természetes gátat ugyan nem sza
bott a terjeszkedésnek, de a Jánosháza felé
vezető út mellett folytatásként épült házak
Alsósághoz tartoztak. Hol volt a határárok?
Erre vonatkozóan a hivatalos térkép mellett
egyéb jól érzékelhető jelek vannak. Az érke
ző ritka kivételtől eltekintve mindig a ke
reszttel találkozott először. A kereszt most is
megvan. A másik a kovácsműhely, ami szin
tén a község szélén működött, ez a ház is áll.
A következő ház már Ság volt. Itt kezdődtek
a két község közötti problémák.
1930-ban terjesztette elő kérését Celldö
mölk képviselőtestülete Alsósághoz tartozó
egyes ingatlanok Celldömölkhöz való átcsa
tolása ügyében. Mely területekről van szó?
Egyrészt a vasútig terjedő, már jól beépült
telkeket és bizonyára a további építkezések
hez a vasúttól a Pletnits major felé eső részt
összesen 331 kh és 121 öl területet akarták
elcsatolni.
1931: a főszolgabíró tárgyalásra hívta meg
Alsóság képviselő-testületét, napirenden az
elcsatolás ügye szerepelt. A képviselő-testü
let azzal bocsájtotta el képviselőit, hogy az
elcsatolás miatt a leghatározottabban tilta
kozzanak, mert az a község romlását okozná.
Elcsatolás után 211 földtulajdonos köztarto
zásait Celldömölkön fizetné, Ságnak pedig
2000 pengő kiesést jelentene, újabb pótadót
kellene kivetni. A főszolgabíró azt javasolja
az alispánnak, hogy az útmenti házas telkek
- 15 kh 897 öl - átcsatolása elengedhetetlen
közigazgatási érdek.
1932: az alispán határoz. Az elcsatolandó
földterületek tulajdonosai az átcsatolást nem
kérték, sőt, tiltakoznak ellene, a külterület
átcsatolása ellen Alsóság nagyközség tiltako
zik. Az átcsatolás keresztül nem vihető, mert
az új határvonal alkalmas lenne a községek

közötti határvillongásokra. Celldömölk kép
viselő-testülete az alispán határozata ellen a
belügyminiszterhez fellebbezett, aki az alis
pán határozatát helybenhagyta.
1933: a belügyminiszter utasította a megye
törvényhatóságát, hogy az egymáshoz közel
fekvő községek egyesítését rendelje el. Az
egyesítésre kijelölt községek között volt a mi
két községünk is.
1934: Celldömölk képviselő-testülete az
egyesítés mellett döntött. Alsóság erélyesen
tiltakozott. A főispán egyelőre levette a na
pirendről a két község egyesítésének ügyét.
Celldömölkön is találkozunk az egyesítés
ellenzőivel. Elismerik ugyan, hogy a két köz
ség összeépült, 23 ház áll a sági határban, de
mindkét helyen más irányt vett az építkezés,
a két község közötti rész belátható időn belül
nem épül be. Bölcs előrelátás. Az egyesülés
Celldömölknek hátrányt jelentene, mert Sá
gon az adóknak csak 60-65 százaléka folyik
be, sok a munkanélküli. A sági képviselők
gazdasági érdekekkel jelentkeznek, a celli
képviselő-testületnek mások az érdekei,
megindul az állandó gyűlölködés, ez nem
lehet érdeke senkinek. Teljes egyetértés volt
a már említett bel- és külterületek átcsatolá
sában. Ha korábban ez megtörténik, elesik az
az érv, hogy a két község Összeépült, az
egyesítés szóba sem kerül, hangoztatták. A
felszínen úgy tűnt, nyugvópontra került az

1938: a belügyminiszter a vármegye alis
pánjától javaslatot kér Alsóság és Celldö
mölk egyesítésére. Az indokok között szere
pel, a községek határa 6000 kh, a lakosság
száma meghaladja a tízezret, az egyesített
község a megye második legnagyobb városa
lesz, a jogszabályok nagyobb szabadságot
biztosítanak. A miniszter a két községet be
fejezett tények elé akarja állítani, olvashatjuk
a sajtóban.
1939: az elöljáróság ismét bejelentette,
Cellhez kívánja csatolni a sághegyi vasútig
folyamatosan kiépült utcarészt. A kör be
zárult, visszaértünk az 1930-ban tett első
előterjesztéshez. Ez hát a két nagyközség
egyesítésére tett kísérletek kimondottan
tényszerű, rövid története. Milyen megol
dás születik - ha nem jön a háború, mert
valamit tenni kellett volna - csak találgatni
lehet.
i 1950: az egyesítés megtörtént, ellenkezés
ről szó nem esett. A belügyminiszter sok
község egyesítését rendelte el három kategó
riában. Kis községek egyesítése, ide tartozott
Kenyeri-Rábakecskéd. A városokhoz csatolt
községek. A korábban már egyesített, de a
végrehajtást későbbre halasztott községek ki
sebb csoportja. Ide tartozott Ság és Cell.
Mind a három kategóriában egyszerre, 1950.
szeptember 6-án kellett az egyesítést végre
hajtani.

ügy.

Ágh István

Búcsúzás
Kemenesaljától
Most ismerem meg az Őszt igazán,
lehullott rólam minden régi glanc,
falevelek labanc
árulási másnapom,
vonat-kaszabolás,
mérnöki nyugalom át a
gyermeki lábnyomon,
és ez az ősz nem a régi ősz igazán,
most ismerem meg e sötét vasúton,
tudom, ahogyan a vonat Pestre ér,
tudom, tudom, tudom.
Sarjúrendemet varjú váltja át
fekete zűrzavarrá az úton,
belsőmből arany levelek hullanak.
Máriás emlékeimet toUazom,
s beterítem, amit már elhagyok,
világossá ldn minden hatalom,
patanyomokon Mária fényességét viselem,
elhagyom, megfogalmazom,
tudom, ahogy a vonat Pestre ér,
tudom, tudom, tudom.

Köszöntjük Ágh Istvánt
abból az alkalomból, hogy nemrég
Kossuth-díjjal tüntették ki.

Kildos Gyula

Egyházi hírek
- Április 25-én egyházmegyei ifjúsági talál
kozó lesz Celldömölkön a református templom
ban 10-től 15 óráig.
- Április 29-30-án megismételjük a kedvez
ményes, svájci használt gyermekruha vásárun
kat a KMK-ban.
- Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagy
szombaton 18 órakor húsvéti előkészítő isten
tiszteletek lesznek.

Hírek
- Április elején megtörtént a Vágány
utcában a víz gerincvezeték kiépítése.
Ezzel már Celldömölk minden utcájá
ban van gerincvezeték.
- Idénfamegrendezik a Földtani Ter
mészetvédelem Napját, előreláthatólag
júnios 26-27-én.
- Megnyílt a hatósági húsbolt április
I -jétö! a Sági úti volt laktanyaépületben.
- Májusban búsbolt nyílik a Széche
nyi úti Hangya boltban.
- Ilonán 24 családi házas építési telket
alakított ki az önkormányzat
- Ostftyasszonyfán jóváhagyta a képvlselö'testület a község átdolgozott,
Összevont rendezési tervét
- Kemenespálfán az Iskolához torna
szoba kialakítását tervezi az önkor
mányzat
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Kulturális programok

KEK-hírek

Márciusban 27 esetben ren
delt el nyomozást a városi
Április 10. (péntek) du. 5 óra
Április 18. (szombat) de. 10
rendőrkapitányság. Egy nemeskor TavaszkÖszöntó. Jótékony órakor húsvéti hímestojásfestés
sági műsoros est a celldömölki gyermekeknek. Vezeti: Zsámbo- keresztúri lakos tett feljelentést
ismeretlen tettes ellen, aki feb
mozgáskorlátozottak javára. (Az ki Zoltánné.
adományokat a helyszínen elhe
Április 24. (péntek) du. 5 ruár 27-éről 28-ára virradóra
lyezett urnákban gyűjtik.)
órakor kamarakiállítás: Rongy lakásából ellopta gáztűzhelyét
Április 16. (csütörtök) du. 5 baba és csuhéjbaba játékok. A a palackkal együtt. A nyomo
órakor az alapvető bibliai tanítá játékokat készítette: Tuczainé zás során az elkövető ismertté
sok előadássorozata keretében Régvári Marietta. A kiállítást vált.
, Az egyház fogalma és szerepe a megnyitja: Hargitai József.
Egy celldömölki lakos tett
bibliában" címmel Szabó Attila Megtekinthető: 1992. április feljelentést ismeretlen tettes el
művészettörténet-tanár előadása.
24-től. május 12-ig.
len, aki 1-jére virradóra Alsó
ságon lévő üres házába beha
Városi könyvtár
tolt. A forrónyomos üldözés
Április 23. (csütörtök) du. 6 során az elkövető személye is
Április 10. (pénteken) 15 óra
kor a Gyermekkönyvtárban a órakor a Helytörténeti Csoport mertté vált, ellene az eljárás
Gayer Gyula Általános Iskola ülése. A búcsújárás szerepe Cell folyamatban van.
10-ére virradóra ismeretlen
Tücsök Bábcsoportjának bemu dömölk életében címmel Hor
váth Lajos előadása.
tatója.
tettesek betörtek az ÁMOR
bisztróba. Az ügyben az eljárás
folyamatban van.
Ádám Jenő Zeneiskola
A kemenesszentmártoni ter
Április 29. (szerda) este 6 óra
Április 10. (péntek) du. 5 óra
melőszövetkezetből
tettek fel
kor jótékonysági koncert a moz kor növendékhangverseny a ze
jelentést
ismeretlen
tettes
ellen,
gáskorlátozottak részére. Közre neiskola kamaratermében.
aki
2-án
egy
bikaborjút
ello
Április 29. (szerda) este 6
működik az ifjúsági fúvószenekar.
Április 25. (szombat) este 6 órakor kiállításmegnyitó a nö pott. Az ügyben az eljárás fo
órakor Ifjú tehetségek pódiuma. vendékhangverseny előtt: a lyamatban van.
A merseváti Polgármesteri
Mérei Tamás zeneakadémiai Berzsenyi Lénárd Általános
hallgató gordonkahangversenye Iskola tanulóinak rajzkiállítá Hivatal tett feljelentést ismeret
sa.
len tettesek ellen, akik 15-ére
a kamarateremben.

Kemenesaljái Művelődési

Központ

PREMIER

RL

• Kőfaragómunkákat,

Ez egy igazi
premier

virradóra betörtek a kultúrház
ba és onnan műszaki cikkeket
loptak el.
Ismeretlen tettesek ló-ára
virradóra behatoltak a Keme
nesaljái Csárdába, ahonnan
készpénzt tulajdonítottak el.
Az ügyben az eljárás folyamat
ban van.
A kemenesmagasi termelő
szövetkezet tett feljelentést is
meretlen tettes ellen, aki 17-ére
virradóra 9 zsák műtrágyát lo
pott el, mintegy 6 ezer forint
értékben. A forrónyomos üldö
zés során az elkövető személye
ismertté vált.
Végignézve a krónikát meg
állapíthatjuk, hogy a köz- és
magántulajdon tisztelete nincs
meg mindenkiben, s az eltulaj
donított dolgok skáláján a
készpénz és a bikaborjú egy
aránt szerepel. Sajnálatos tény
a dolgok gyors egymásutánisá
ga is. Csak bízni tudunk a ja
vulásban, melynek a lakosság
is részese lehet a rendőri mun
ka megsegítésével, ha erre
módja nyílik.

premier

O a legfrissebb
könyvújdonságokkal
O kazettákkal és lemezekkel
O extra papírárukkal, írószerekkel
O nyomtatványokkal
O ajándékötletekkel

Várom
régi és leendő vásárlóimat,
valamint a közületeket

a PREMIER -ben,

a Széchenyi utca 12. alatt.
Telefon: 187.
Rozmán Ferencné

• síremlék-felújítást,
• betűvésést
3 hónapos
határidővel,
jó színvonalon
vállalok.
Szakács László
kőfaragó mester
Celldömölk, Bartók B. u. 9
Telefon: 381
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Celldömölkön járt Jim Sanders
ausztráliai misszionárius lelkész
Mielőtt bárki elfogultsággal
vádolna, igyekszem leszögez
ni, hogy a kíváncsiság és - ha
fogalmazhatok így - az újság
írói szimat vitt a Kemenesal
jái Művelődési Központba
március 21-én délután. Nem
akarom „kiprédikálni" és nem
akarom reklámozni Jim San¬
ders tevékenységét, hiszen a
talaj ingoványos, és a tények
mellé a hit az, ami odateszi a
nagyobb szeletet. Mindezek
mellett elmondanám a törté
néseket, s ki-ki döntsön belá
tása szerint.
A szinte teltházas nézőtéren
és az előtérben is Istent és Jé
zust dicsőítő dalok szóltak, se
gítve ezzel is az atmoszféra
megteremtését, majd röviddel
14 óra után megjelent Jim Sandcrs, aki tolmács segítségével
egyszerű szavakkal szólt a je
lenlévőkhöz. Elmondta, hogy ő
nem gyógyító, senkit sem gyó
gyított meg személy szerint.

Úgy véli, rajta keresztül, Jézus
gyógyít. A Szentírás részletei
vel támasztotta alá mondaniva
lóját, mely szerint a Bibliában
hatféle metódus van a gyógyu
lásra, s tulajdonképpen Jézus
már csaknem kétezer évvel
ezelőtt elrendezte a gyógyulást
és a gyógyítást.
A továbbiakban megtudhat
tuk, hogy eddigi működése
során hány betegségre nyúj
tott Jézus Krisztus rajta ke
resztül gyógyulást, s beszélt
Jim Sanders arról is, mennyi
re fontos, hogy valaki gyó
gyulása után eljárjon egy gyü
lekezetbe, hogy hitének erejé
vel megtarthassa gyógyult ál
lapotát.
A gyógyítás mechanizmusá
ról megtudhattuk, hogy a gyó
gyító kenetet be lehet fogadni,
de ellen is lehet állni.
„Ha kijössz, csukd be a sze
med és nyisd ki a szíved. Ne
nézz engem, mert én semmit

DR. MAROSFALVI FERENC
FŐORVOS
tüdőgyógyász ós anaestheslológus szakorvos

magánrendelőjét
megnyitotta
Celldömölkön, a Mikes u. 14. I. em. 4-ben.
Rendel; hétfőn és csütörtökön 17-től 19 óráig
AKUPUNKTÚRÁVAL KEZEL:

S fájdalmas mozgásszervi
betegségeket
S ízületi és gerincbántalmakat
/ krónikus emésztő-, légzőszervi és
érrendszeri panaszokat
/ " migrént, arcidegfájdalmakat
S elhízást, dohányzásról való
leszokást

sem tudok adni neked, Jézus
az, aki gyógyít" Ezeket mond
ta Jim Sanders a gyógyításról,
majd egy közösen elmondott
ima után következett a színpa
don a gyógyítás.
Szintén az elfogultság vádját
igyekezvén elkerülni közread
nék néhány véleményt, pro és
kontra.
„Húsz éve leestem a padlód
ról, nem tudtam lehajolni és
most meggyógyultam."
„Egy bizonyos bizsergésen
kívül semmit nem éreztem."
„Nagyon beteg voltam. Nem
tudtam a nyakamat fordítani.
Most meg tudok fordulni, és
hiszek abban, hogy a dagana
tos kinövésem is el fog múlni,
írja meg, tegyen bizonyságot
rólam, s arról, hogy Jézus oszt
ja a kegyelmét. Ilyen gazdag az
Isten."
„Éreztem, hogy kikapcsolok
egy pillanatra, mely később
hosszú időnek tűnt. Érdekes
volt"
„Nem tudtam ellazulni, tú
lontúl is arra koncentráltam,
hogy vajon mi történik velem,
és persze - lehet, hogy ezért semmi sem történt"
Folytathatnám még a felso
rolást, de azt hiszem, ennyi
elég.
A közönség távoztával egy
rövid interjúra kertem Jim Sanderst
- Fáradt vagy?
- Nem, egyáltalán nem. Él
veztem a dolgot, jó volt.
- Milyennek találtad az itteni
embereket?
- Nagyon jó volt velük
együtt lenni.
- Ausztráliai vagy, ugye?
- Nem. Amerikai, ezen belül
texasi vagyok, de Ausztráliá
ban élek.
- Hogyan tudsz kontaktust
teremteni az emberekkel? Ho
gyan gyógyítasz?
- Mint már mondtam a beve
zetőben, Jézus teszi rajtam ke
resztül. Ő segít kontaktust te
remteni. Sok függ az egyéntől,
aki odajön hozzám. Ha nyílt a
szíve, akkor könnyebb, s ha
másodszor vagy harmadszor
jön valaki, akkor már sokkal
jobban csinálja.

- Miért épp Magyarországra
jöttél?
- Isten küldött ide.
- Mikor?
- Közel két éve vagyok itt.
A rendszerváltás előtt a kör
nyező országokban működtem,
aztán jöttem ide. Úgy érzem,
Magyarországnak van jövője,
mert nincsenek etnikai problé
mái. Fontosak a gyerekek,
mert ők jelentik a jövőt. A ma
gyarok nagyon segítőkészek,
respektálják a kívánságaimat.
- Mit tudsz mondani azok
nak, akik nem hiszenk?
- A hit Jézustól jön. Ha va
laki becsületes és keresi Istent,
akkor ő felfedi magát Egyéb
ként a működésem során ateis
ták is gyógyultak meg.
- Mit mondasz, amikor meg
érintesz valakit?
- Azt például, hogy „Legyél
hívő", .Jézus a te gyógyítód"
- és ehhez hasonlókat A leg
főbb Jézus neve, ami segít
- Mit jelentenek a dalok,
amelyek állandóan szólnak?
- Nagyon fontosak a dalok,
sokat segítenek. Boldogok va
gyunk, ha keresztény zenét
hallhatunk.
- Mik a terveid a jövőre vo
natkozóan?
- Nagyon egyszerű. Ha le
het, visszajönni ide Celldö
mölkre, itt lenni Magyarorszá
gon, itt szolgálni az Urat.
Zárszóként csak néhány
mondat kívánkozik ide. Remé
lem, nem estem a pártosság
bűnébe. Nem akartam Jim
Sanders mellett és ellene sem
korteskedni. Egy dolog azon
ban kikívánkozik belőlem.
Nem Jim Sanders előtt akarok
fejet hajtani és nem azokat di
csérem, akik bot nélkül jöttek
el a színpadról és régen elfelej
tett mozdulatokat fedeztek fel
újra. Nem dicsérem sem egyi
ket, sem másikat. Valami előtt
azonban feltétlenül meg kell,
hogy hajtsam a fejem, ez pedig
nem más, mint Jimnek Jézusba
és rajta keresztül a gyógyítás
ba, néhány embernek pedig a
gyógyulásba vetett hite, akara
ta. Ami pedig tudvalevőleg he
gyeket is megmozgathat
Kozmán László
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Celldömölk
Születés: Rosta Zsolt és
Tóth Nóra fia: Szabolcs, Varga
Sándor és Somogyi Andrea le
ánya: Szilvia, Pirka Zsolt és
Németh Éva leánya: Eszter,
Kovács Lajos László és Hor
váth Andrea Mária fia: András,
Skriba Zsolt és Szabó Annamá
ria Jusztina fia: Máté, Kovács
István László és Tóth Márta
leánya: Flóra, Radó József At
tila és Horváth Tímea fia: Ri
chárd, Szakos Sándor és Nováki Erzsébet fia: Mátyás Már
ton.
Házasságkötés: Gulyás Mó
nika és Pethó" László, Kocsis
Melinda és Horváth Gyula,
Vargyai Judit és Biró Kálmán.
Halálozás: Sámson Gabriel
la, Gelesits Zoltán Lászlóné
Süle Mária, Géczi József, Né
meth Ferencné Mórocz Anna,
Kisvári Istvánné Kaltsics An
na, dr. Szalóky Lajosné Hor
váth Sarolta, Holpert Imréné
Komáromi Terézia, Sárközi Já
nos, Fülöp Dezső, Németh Pál,
Folter István, Gergye Jánosné
Horváth Julianna.

Anyakönyvi hírek
Jánosháza
Születés: Németh Miklós
Sándor és Desits Tímea Ilona
leánya: Tímea, Máthé László
és Horváth Erika leánya: Hen
riett Eszter, Müllner Tamás és
Simon Csilla Nóra leánya: Vi
vien Krisztina, Vacurka Sándor
és Hajas Judit Márta fia: Nor
bert.
Boba
Halálozás: Horváth Károly.
Nemeskocs
Halálozás: László Károly,
Fülöp Kálmán, Fülöp Dezsóné
László Ilona.
Egyházashetye

Kemenespálfa
Születés: Szatmári György
Zoltán és Pál Gyöngyi leánya:
Réka Fanni.
Halálozás: Tóth Ferencné
Varga Mária.

Cs&rtge
Születés: Jandrasovics Sán
dor és Keszthelyi Aranka fia:
Sándor, Keszthelyi Gyula és
Kolompár Elvira fia: Roland.

Kemenesmagasí
Házasságkötés: Szuh Anikó
Katalin és Németh Károly Hu
ba.
Halálozás: Verrasztó Ká
ról yné Vörös Rozália.

Sömjénmihályfa
Halálozás: Kurányi Sándorné Mészáros Rozália, Sebes
tyén Gyuláné Kovács Jolán,
Ambrus Kálmánné Gáncs Má
ria.

Nagysimonyi
Születés: Hencz László Er
vin és Farkas Ildikó Piroska
leánya: Zsófia.

Szergétty
Születés: Verasztó Károly
és Nagy Zsuzsanna fia: Péter.

Mesteri ;

Születés: Kovács Ferenc és
Pécz Szilvia fia: Máté.

Halálozás: Holbok Károly.

Köesk
J H B
Születés: Elekes Károly és
Németh Anna fia: Bálint.

Mersevát
Születés: Cseke István és
Hrabovszky Andrea Ilona fia:
István.

Tisztelt
Vásárlónk!

A CSOMA SÜTÖDE
naponta kétszer kínál Önnek

FRISS KENYERET,
PÉKSÜTEMÉNYT
a már megszokott jó minőségben,

REGGEL 6 ÓRÁTÓL ÉS
DÉLUTÁN 14 ÓRÁTÓL
a Koptik Odó u. 18. sz. alatti
kenyérboltunkban

Születés: Rajki Antal és Ko
vács Judit fia: Zsolt.
Halálozás: Giczi Elek.

Borgáta
Születés: Nagy Barnabás
Berthold és Görög Júlia Mária
leánya: Júlia.
Kemeneskápolna
Születés: Molnár István és
Németh Katalin fia: Norbert.

Celldömölkön,
m Baress u t c á b a n
SAMSUNG, GOLD STAR KÉSZÜLEKEK
- televíziók, videorekorderek,
mikrosütó'k, music centerek,
rádiós magnók, autórádiók SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.
Ugyanitt kaphatók
FJORD HŰTŐSZEKRÉNYEK
és MÉLYHŰTÓLÁDÁK.
Valamennyi termék eredeti garanciával.
ELŐLEG NÉLKÜLI HITELLEHETŐSÉGET
BIZTOSÍTUNK.
Üzletünkben használt műszaki cikkek
bizományba vételével
és eladásával is foglalkozunk.
VIDEOKAZETTA-KÖLCSÖNZÉS.
Nyitva tartás: munkanapokon 9-17 óráig
szombaton 9-12 óráig.
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Család o

Kemenesalja konyhájából

Vendégváró finomságok húsvétra
Sonkás kifli

d

Uj könyvek
a városi könyvtárban
A MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI KI KICSO
DA c. kötet minden eddigi hasonló jellegű kiad
ványnál nagyobb terjedelemben és részleteseb
ben szolgáltat friss és bőséges adatot kortársaink
ról, a legismertebb hazai és külföldi személyisé
gekről. Az adatgyűjtés lezárásának időpontja:
1991. szeptember 15.
A Hétköznapi pszichológia c. sorozat legújabb
kötetei megoldást kínálnak életünk buktatóinak le
győzésére: HAUCK, Paul: Mélyponton. Hogyan
másszunk ki a depresszióból? Fő a nyugalom! Ho
gyan küzdjük le frusztrációnkat, dühünket?
LAKÉ, Tony: A magány. Miért alakul ki és
hogyan küzdhető le?
A CSALÁDI AJÁNDÉKOSKÖNYV c.
összeállítás arra törekszik, hogy minden korosz
tály számára ajánljon kézügyességének megfele
lő, praktikus ajándékoznivalót Közeledik a hús
vét A könyv rengeteg ötletet ad apróságok elké
szítéséhez, amellyel kifejezhetjük figyelmessé
günket szeretteink iránt A tárgyak nagy része
maradékból elkészíthető, „csak" idő és némi kéz
ügyesség szükségeltetik hozzá.
Hanglemezajánlat a húsvéti ünnepkörhöz
MAHLER, Gustav: II., c-moll „Feltámadás"
szimfónia. Előadják a New York-i Filharmoni
kusok. Vezényel: LeonardBemstein. VIVALDI,
Antonio: Stabat Mater. (Liszt Ferenc Kamaraze
nekar) DVORAK, Antonin: StabatMater. (Cseh
Filharmónia Zenekara) SCARLATTI, Domeni¬
co: Stabat Mater. (Schütz Kórus, London)

•

50 dkg liszt, 25 dkg Rama margarin, 1,5-2
pohár tejföl, só (teáskanállal). A hozzávalókat
összegyúrjuk, 24 órát pihen, de legalább egy
estét. 2 cipót csinálunk belőle. Tölteléke: 1
doboz lunch-húst vagy darált füstölt sonkát
(kb.30-40 dkg-ot) 1 pohár tejföllel összeke
verjük. Másnap a tésztát, Jaéshá t" vékonyságú
ra kinyújtjuk és rádlizóval 9x9 cm-es négyze
teket vágunk, amelyekre szétosztjuk kis hal
mokban a t ö 1 teleket. Kifliket formálunk belőle,
tojássárgájával megkenjük, s forró sütőben ki
sütjük.

hozzáadjuk a citromok levét, a citromhéjat és
felengedjük 1 dl borral. Gőz fölött krémmé
főzzük, forrón a piskótára öntjük. Jól lehűtve
tálaljuk.
Rostos almaié

1,5 kgtisztítottalmát annyi vízben megfő
zünk, hogy jól ellepje. Leturmixoljuk. Ha ki
hűlt, hozzáadunk 1 üveg citromszörpöt, 2 dl
olympos citromlét 51 vizet felforralunk 30 dkg
cukorral. Ezt is kihűlve adjuk a leturmixolt
almához. 1 kávéskanál szalicilt tegyünk bele.
Ha nincs citromszörp, akkor a következő szi
ruppal készíthető el: 70 dkg cukor, 7 dl víz, 30
szem citrompótló.

Részeges piskótu
Hozzávalók: 1 kisebb doboz babapiskóta,
„Cinzano"
2 dl fehérbor, 5 dkg mazsola, 5 dkg dió, 3
egész tojás, 5 dkg cukor, 2 kisebb citrom
0,5 1 meggy szörp, 7 dl száraz vörösbor, 3 dl
leve, 1 citrom reszelt héja. A piskótát össze alkohol, 4 adag feketekávé, 2 keserúmandula
törjük, meglocsoljuk 1 dl borral, megszórjuk aroma. 1 hétig szobahőmérsékleten érleljük,
a mazsolával és a durvára vágott dióval. Si behűtve kínáljuk. Egészségükre!
mára keverjük az egész tojásokat a cukorral,
Beküldte: Bende Károlyné

\0\

fogyasztógépek használatáig. S természetesen
nélkülözhetetlen az erős akarat.
Golda Erzsébet
Sorozatunkban beszéltünk már a zsíros
Hóvirág orvosság a napfény okozta szep
0
bőrről és annak problémáiról, kezeléséről. Ma lők ellen
a sajnos nagyon ritkán előforduló normál
Hóvirágot (levél nélkül) egy porceláncsé
bőrről beszélünk. Jellemzői: üde, tompa fé szébe teszünk, s erre rácsavarunk kettő érett
nyű, bársonyos tapintású, feszes, egyenletesen citrom levét. Három napig állni hagyjuk,
festékezett, rugalmas. Ezzel a bőrtípussal van langyos helyen lefedve. Utána gézen (steril)
a legkevesebb gond, viszont nagyon kell rá átszűrjük, sötét üvegbe töltjük, most már
vigyázni, hogy sokáig ilyen maradjon. Sem hideg helyen tároljuk. Lefekvés előtt egy vatta
miféle erősen szárító vagy zsírosító anyagot vagy gézdarabka segítségével áttöröljük ar
nem szabad használni. A normál bőr házi cunkat. Esténként addig ismételjük a művele
ápolása: reggel az arcot hideg vízzel lemos tet, amíg el nem tűnnek a szeplők.
suk, majd tonizáló arcvízzel letöröljük. Este
Beküldte: Varga Andi
arctejjel tisztítjuk, majd félzsíros A-, E-, F-vitamint tartalmazó krémmel kenjük be.
Teakeverék arclemosáshoz: 1 g zsája, 1 g
kakukkfű, 1 g permetfű, 1 g levendula, 1 g
kamilla, 1 g cickafark. A teakeveréket meg
Húsvéti hármai, pünkösdi zápor, jó
főzzük, majd hűtőszekrényben tároljuk.
termés.
A tavasz kozmetikája
Száraz március, nedves április, bűvös
május: jó nevelő esztendő.
Télen a bőrünk kevesebb vitaminhoz és
A szőlősgazda az első tavaszi villámot
napfényhez jut. Az időjárás viszontagságai
figyeli. Ha ebben a piros rész a nagyobb,
nak ki van szolgáltatva. Ezért tavasszal több
$ok bor lesz abban az esztendőben.
Meleg György-nap, bőséges szemtermés.
gondot kell rá fordítani, hogy a télen kialakult
Hamarosan kezdődnek a nyári olimpiai játékok.
Meleg György-napon harmat van, nem
hibákat,
a
jó
idő
beállta
előtt
korrigáljuk.
Most induló, három hónapig tartó rejtvénypályáza
kell zab, lesz széna bőven.
Legfontosabb a bőr alapos kitisztítása, a meg
tunkon havonta két kérdésre várjuk a választ. Meg
Ha nagypénteken esik, fényes lesz a mák.
oldásaikat „Barcelona 92" jeligés borítékban kérj ük felelő vitaminpótlás. A tavasz kozmetikai
24. - Ahány nappal S/.ent György dÖU
eljuttatni az Új Kemenesalja Szerkesztősége, illetve feladatai közé tartozik bőrünk hozzászoktatámegszólal a béka, annyival hallgat
a Városi Könyvtár (9501 Celldömölk, Pf. 40.) címé
utána. (Hűvösre fordul az idő.)
sa az egyre erősödő napfényhez napozással,
re. A helyes megfejtést beküldök között három
- Ha Szent György-napkor a varjú
illetve soláriumozással. Lényeg a fokozatos
sportkönyvet sorsolunk ki. Jó szórakozást és sikeres
elbújhat a vetésben, Jó termés lesz.
megfejtéseket kívánunk!
25. - Szent Márk napján napkelte előtt
ság és mértékletesség. Már a nyárra gondolva
kell elvetni az uborka magját, hogy
1. kérdés: Az olimpiák első szellemi győztese,
a télen felszedett zsírpárnáktól tavasszal pró
bő termése legyen.
akii Cicero a „történetírás atyjának" nevezett.
báljunk fokozatosan megszabadulni. Erre
- Ha figyeltük Gyümölcsoltó napját:
2. kérdés: Kilencszeres olimpiai, nyolcszoros világamilyen ez a nap volt, olyan lesz a
és hétszeres Európa-bajnok sportolónő, aki az újkori többféle megoldás van a fogyasztó teáktól,
húsvéti ünnep napja áprilisban. N. L,
nyári olimpiákon a legtöbb érmet szerezte.
N. T. tablettáktól a sportoláson át az elektromos

Olimpiai fejtörő

Szépségápolás
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házásra, építtetésre. Ezért tettük meg üzleti ajánlatunkat Támo
gatást kaptunk az önkormányzattól az elképzelésünkhöz egy
belvárosi társasház és egy lakótelepi tömbház építése tekinteté
ben.
- Mi ebben az üzlet az önkormányzat számára?
- Több variáció szóba jöhet Vagy megvásároljuk az építési
területet, vagy lakást, illetve üzletet adunk az önkormányzatnak
a terület árának megfelelő összegben. Gondolom, a városnak sem
Újszerű üzleti ajánlattal kereste meg a közelmúltban - számos közömbös, hogy rövid időn belül lakáshoz juthat, amit mondjuk
más önkormányzat mellett - a celldömölki Polgármesteri Hivatalt szociális célokra hasznosíthat. Elképzelhető még, hogy az önkor
a PROMO-INDRA Consorcio Kft, amely egy portugál-magyar mányzat is a lakásvásárlók között lesz. Ez az első lépés, amit az
vegyesvállalat, s eddig javarészt gépkocsik csoportos részletvá igényeknek megfelelően követ a többi. Reményeink szerint ha
sárlási formában történő értékesítésével foglalkozott. Most az marosan nagyobb kínálatunk lesz ingatlanból. Nem csupán a
ingatlanpiacon próbálkoznak valami hasonlóval, ami a gépkocsik város tulajdonában lévő üres területeken óhajtunk építtetni, ha
tekintetében már bevált A részletekről Molnár Györgyné, a kft. nem bekapcsolódnánk a tömbrehabilitációba, illetve magánsze
mélyektől is vásárolunk telket Várjuk továbbá olyan, ingatlannal
szombathelyi irodájának vezetője tájékoztatott:
- Előrebocsátom, hogy alapos előkészület, illetve Budapesten rendelkező vállalkozók ajánlatát, akik értékesítésre szánt lakást
és az ország számos nagyvárosában már megtett konkrét lépések építenének.
után jutottunk el Celldömölkre. A dolog lényege, hogy társasá
-Említette, hogy egy-egy vásárlói csoport megalakításához 120
gunk úgynevezett vásárlói csoportokat szervez azokból a magán tag kell. Mi történik, ha Celldömölkön ennél kevesebb igényt
személyekből és vállalkozásokból, akik, illetve amelyek lakáshoz sikerül összegyűjteni?
vagy üzlethelyiséghez kívánnak jutni, ám ehhez ma nincs meg
- Nem feltétel, hogy egy-egy ingatlantársaságnak a tagjai
felelő tőkéjük. Tudjuk, sokan vannak így. Az általunk kínált ugyanabban a városban lakjanak, ami azt jelenti, hogy a celldölehetőség egy tíz évig tartó takarékossági rendszerre épül, ily mölkiek csatlakozhatnak az ország egész területén általunk szer
módon már a részletek fizetése közben hozzájut az igénylő az vezett társaságokhoz. A lényeg az, hogy az igénylő bekapcsolód
jon ebbe a takarékossági rendszerbe. Az ingatlan helyét termé
ingatlanhoz.
szetesen ott választja ki, ahol akarja.
- Bocsásson meg, de ez így túlságosan egyszerűen hangzik...
- Ilyen egyszerű az egész.
- Hol gyűjtik össze az igényeket?
- Lássunk egy konkrét példát!
- A Szombathely, Rózsa Ferenc körút 2. szám alatt lévő
- Jelentkezik nálunk valaki, aki új lakást szeretne, csatlakozik irodánkban várjuk az érdeklődők jelentkezését Telefon: 13-751,
az egyik mgaüantársaságunkhoz, amely valójában egy százhúsz 11-es és 35-ős mellék. Hangsúlyozom, most még csak igényfel
tagú vásárlói klub. A megszerezni kívánt ingatlanok árát a tagok mérésről van szó. A jelentkezőket megbízottunk személyesen
részletekben fizetik tízéves futamidő alatt A részletfizetés kamat fogja felkeresni.
mentes, a kezelési költség 2,5 százalék, amely magában foglalja
(X)
egy speciális biztosítás díjtételeit is. Az ingatlantársaság minden
tagja - így emberünk is, aki a lakásra pályázik - közgyűlésen
• DIAGNOSZTIKA • ALKATRÉSZ •
értesül a társaság beruházásairól, s ez az a fórum, ahol a tag
sorsolás útján vagy licitálással - törlesztőrészletek egyösszegű
befizetésének felajánlásával - megszerezheti az általa kiválasztott
ingatlanhoz való tulajdonjogot.
- Legkorábban mikor juthat hozzá emberünk a lakáshoz?
Autójavító, Gépjármű- A társaság indulását követő 18 hónap múlva, de legkésőbb
és Alkatrész-kereskedelmi Kft.,
ü'z éven belül.
9500 CeUdömölk, Tompa út 5/A, tel. 250.
- Mennyiért jut hozzá a lakáshoz?
- A mindenkori piaci áron. Legyen mondjuk egy lakás ára
Rövid határidővel VÁLLALJUK:
3 millió forint. Ha valaki semmilyen indulótőkével nem ren
• dízel- és benzinüzemű gépkocsik
delkezik, annak ezt az összeget, plusz a kezelési költséget kell
diagnosztikai vizsgálatát, javítását,
törlesztenie 120 hónapig. Ez a legelőnytelenebb pozíció. Ha
valaki képes ugyanezt az összeget fele idő alatt, tehát 60 hónap
• alkatrész biztosítását,
alatt letörleszteni, biztos, hogy öt éven belül hozzájut a lakás
• LADA, LADA SAMARA, 126 P
hoz. A legelőnyösebb helyzetben van, aki befizeti előlegként
személygépkocsik garanciális
a vételár 25 százalékát, amely a mindenkori lakásár 25 száza
és garancián túli szervizelését, javítását.
lékának felel meg, s ezt az összeget nem terheli semmilyen
költség. Ugyanakkor neki az elkövetkezendő tíz évben keve
TOVÁBBÁ:
sebb lesz a törlesztőrészlete, s ugyancsak Öt éven belül meg
kapja az ingatlant.
• minden nyugati gépkocsihoz
- Haladjunk tovább ezen az utolsóként megjelölt úton, és
MONROE típusú lengéscsillapítók
tételezzük fel, hogy emberünk már az első közgyűlésen magához
értékesítését, beszerelését,
szoríthatja Fortunát, mert a sorsolás nyomán megszerzi az általa
• Celldömölkön és környékén
megjelölt lakáshoz való tulajdonjogot.
csak nálunk CASTROL termékek
- A törlesztőrészlet addig csak egy átlagár volt, amely ettől
teljes választékát kínáljuk.
kezdve a konkrét lakásra vonatkozóan módosul. A tag joga, hogy
A nálunk vásárolt olajjal történő
az építkezés alatt kétszer módosíthat még az elképzelésein, meg
olajcsere esetén a munkadíjból
választhatja a burkolatokat és kisebb alaprajzi változtatásokat is
50 százalék kedvezményt adunk.
kérhet.
- Hogyan lesz képes kielégíteni a várhatóan jelentős igényeket
a PROMO-INDRA Consorcio?
• kenőolajok • olajszűrők • légszűrők •
- Csak akkor, ha elegendő lehetőségünk lesz a városban beru

Új lakás - öt éven belül, kamatmentes részletre

A Promo-Indra ajánlata
az ingatlanpiacon
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^ SPORT ^

eredmények - események ^

Ismét az országos
döntőben
Az idei tanévben is elsöprő Eötvös fölény
jellemezte a Vas megyei diákolimpia általános
iskolás leány torna döntőjét. A március 21-én
Szombathelyen megrendezett versenyen Czupor Ferencné edz<5 felkészítésével az iskola
lomászai az alábbi eredményeket érték el:
Csapatban: 1. Eötvös Loránd Altalános Isko
la „A" csapata (Buü Mónika, Somogyi Judit,
Holczer Helga, Tánczos Júlia, Hende Ildikó,
Mesterházy Anna). 2. Eötvös „B" csapata
(Dobson Eszter, Szélesi Anikó, Imreh Noémi,
Sulyok Diana, Bah Beáta, Nagy Anita).
Egyéniben: 1. Somogyi Judit, 2. Leibinger
Éva (Szhely, Bercsényi), 3. Tánczos Júlia és
Holczer Helga.
Az országos döntó"t április 12—14-én Eszter
gomban rendezik. Sok sikert kívánunk Éva néni
lányainak.

- A testnevelési tagozatos iskolák megyei
terematlétikai bajnokságán a 6 körös futásban
a II. korcsoportos Gulyás Balázs (C. Eötvös)
első, míg 30 m-es futásban harmadik helyezést
ért el. Czirók Norbert (C. Eötvös) a 6 körös
futásban negyedik lett
- Az általános iskolák megyei atlétikai te
rembajnokságán Németh Szabolcs, a Gayer
Gyula Ált. Isk. tanulója kiemelkedő ered
ménnyel, 1:50,6-os idővel nyerte meg a 6 körös
futást.

Alapfokú
diákversenyek

- Az általános és középiskolák alapfokú asz
talitenisz megyei döntőjén az alábbi eredmé
nyeket érték el a celldömölki iskolák verseny
zői: IJJ.^ kcs. leány csapat: 3. C. Berzsenyi
Lénárd Ált. Isk. (Horváth Anikó, Remport Ve
ronika.) UI. kcs. egyéni: 3. Rúzsa Katalin (Ber
zsenyi). IV. kcs. leány csapat: 1. C. Berzsenyi
Dániel Gimnázium (Baráth Katalin, PŐcze Ju
dit). IV. kcs. fiú csapat 3. C. Berzsenyi Dániel
Gimnázium (Fülöp Ernő, Henter Pál).
- Az asztalitenisz diákolimpia megyei dön
- Az alapfokú kosárlabda megyei döntőben
tőjében szép celldömölki sikerek születtek. Az a C. Berzsenyi Dániel Gimnázium IV. korcso
általános iskolák ITJ. korcsoportos egyéni baj portos fiú csapata bronzérmes lett Tagjai: Már
nokságát ölbei Péter, az Eötvös Loránd Alt kus T., Mell T., Csizmazia G., Csapó Cs.,
Isk. tanulója nyerte meg. Párosban ölbei Péter Henter P., Varga N., Sütő R., Busznyák Cs.
és Vas Zoltán a második helyen végeztek.
- Az általános iskolák I. korcsoportos körzeti
Ugyancsak második helyezést ért el a középis tomaversenyét Sárváron rendezték, eredmé
kolák IV. korcsoportjában Tarr Péter, a Berzse nyei: Fiú csapat 1. C. Berzsenyi Lénárd Ált.
nyi Dániel Gimnázium tanulója, ölbei és Tarr Isk. 2. C. Gayer Gyula Ált. Isk. Egyéniben: 1.
az országos döntőbe kerültek.
Hajas Attila, 3. Sebestyén János, mindkét ver
- A megyei diákolimpia megyei döntőjébe senyző a Berzsenyi L. Alt Isk. tanulója. Leány
jutottak az Eötvös Alt. Isk. leány kézilabdázói csapat 3. C. Berzsenyi Lénárd Ált Isk. Egyé
is. A kis körzeti döntőben Sárváron 10:10-re, niben: 2. Agárdi Renáta (Berzsenyi).
- A testnevelés tagozatos általános iskolák
míg Celldömölkön ll:9-re végeztek a Nádasdy
Alt. Isk. csapata ellen. A celldömölki mérkőzést megyei teremlabdarúgó-bajnokságban az Eöt
megelőzően a Kereskedelmi Bank anyagi segít vös Alt Isk. II. korcsoportos csapata a 3. he
ségével Lentiben és Keszthelyen vehettek részt lyezést érte el.
- Befejeződött a házi kosárlabda-bajnokság
felkészítő tornákon, ahol harmadik helyezést
a gimnáziumban. A lányoknál az 1/C. míg a
értek el.
- Május 16-17-én Celldömölkön, a Sport fiuknál a 3/A osztály csapatai lettek a bajnokok.
csarnokban kerül megrendezésre a kézilabda A dobóversenyt a lányoknál, Hűlik Hajnalka
diákolimpia középiskolai IV. korcsoportos fiú 130, a fiúknál, Csizmazia Gábor 123 ponttal
és leány csapatok megyei döntője. A megyei nyerte meg.
döntő résztvevői lesznek a 410. Sz. Szakmun
kásképző csapatai is.
- A sakk városi diákolimpia döntőben az
Eötvös Alt. Isk. tanulói közül az I. korcsoportos
Nagy Zoltán végzett az első helyen. Kolompár
Zsolt harmadik lett.
- A Kuthyker támogatásával március 29-én
a gimnáziumban kosárlabda kupát rendeztek. A
kupán hét csapat vett részt Az első helyet
Skriba Zsolt csapata nyerte el, melynek tagjai
voltak még: Hűlik László, Bakó István, Kovács
István, Márczi Győző, Bebesi József és Bálint
- Kemenesalján az Eötvös DSE és a Kenyéri István. A második helyezést Kovács Zsolt, míg
Tsz SK keretében működik atlétikai szakosz a harmadik helyezsét Piri Tamás csapatai sze
tály. Az 1991. évi országos egyesületi pontver rezték meg.
senyben az Eötvös DSE 14 bajnoki ponttal a
- Az Eötvös DSE fiú kézilabdacsapata már
113., míg a Kenyéri 4 bajnoki ponttal a 135. cius 21-én Ajkán, a Hungalu Kupán bronzér
helyezést érte el.
mes lett. A toma legjobb kapusa részére fel
- Vas megye 1992. évi mezei futóbajnoksá ajánlott tiszteletdíjat a csapat kapusa, Dénes
gán a kenyériek az alábbi helyezéseket érték el: Ákos kapta.
Fiú gyermek korcsoport (1980. évf.) csapat
- A 410. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet
versenyében és leány gyermek korcsoport és Szakközépiskola Diáksportköre az idén har
(1980. évf.) csapat versenyében első helyezet madszor rendezte meg a .Március 15." kézilab
lek leltek. Leány gyermek korcsoport (1980. da kupát. A tonán hat fiú és hat leány csapat
évf.) egyéniben: 2. Bogdányi Tímea, 3. Geiger indult A rendezők fiú csapatának harmadszor
Mónika. Fiú serdülő ,JB" korcsoport (1977. is sikerült elnyerni a kupát, amit végleg vitrin
évf.) egyéniben: 2. Szabó Tibor. Reméljük, jükbe zárhatnak. Eredmények: Leányok: 1.
hogy ez évben többet hallunk a szakosztály Bánki D. Tatabánya, 2. Sárvári Gimnáziu, 3.
működéséről és jó eredményeiről.
Sárvár Szakmunkásképző. Fiúk: 1. 410. Sz.
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Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola, 2.
Bánki D. Tatabánya, 3. Gayer Gyula Ált Isk.

Győzelemmel
kezdtek
a kézilabdázók
Március 28-án rangadóval indult a kézilabda
NB Il-es bajnokság. A negyedik helyezett Szi
getvárt látta vendégül a CVMSE. Mivel jó
mérkőzést ígért a találkozó, sokan voltak kíván
csiak az új edző, Somlai Károly átszervezett
csapatára. A sérülés és egyéb okok miatt tarta
lékosán felálló hazaiak jó iramú, izgalmas mér
kőzésen tartották itthon a két pontot. A sok
helyzetet elpuskázó hazaiak megérdemelt győ
zelmet arattak a kitűnő Szigetvár ellen.
CVMSE-CELLKOLOR-Szigetvár 24:23
(12:11). 400 néző. V. Pass, Vida (Z-egerszeg).
CVMSE NEIZER - TÓTH Á. (4), Fonyó (2),
Skriba (2), GULYÁS (2), BAGICS (9), CSŐRI
(5). Cs.: Harkály, Tarczi, Tóth A., Tóth R.,
Redőcs. Edző: Somlai Károly.

Az NB I I további
menetrendje
április 4.
április 11.
április 19.
április 25.
április 30.
május 3.
május 9.
május 16.
május 23.
május 30.
június 6.
június 13.
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