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Velünk az Isten 
Bárhová megyünk ezekben a napokban, mindenült az ünnepre való 

készülődéssé! találkozunk. Nem éppen irodalmi kifejezéssel azt mond
hatnánk; az emberek „karácsonyt csinálnak".' Ennek a kifejezésnek 
negatív tartalmát mindnyájan érezzük. Magában hordja azt, amit érzé
keltetni szeretnék: olyan sokadrangú már, hogy mit is ünneplünk ilyen
kor. Olyan sokadrangú, hogy megemlékezünk-e Isten ajándékozó sze
retetéről és ebből a forrásból merítve élünk-e? A z emberek „ csinálják" 
a karácsonyt, ki-ki a maga módján és elképzelései szerint, a maga 
lelieiőségeihet és pénztárcájához mérten... 

Az ősi prófécia valóban szól arról, hogy készítsetek az Úr útjál! 
Készítsünk utat n szeretet számára! Meri ebben a világban, ebben az 
éleiben utat kell készíteni a szeretetnek. Egyik szívtől a másikig. Nem 
kell bizonygatni, tényekkel és érvekkel alátámasztani, hogy nem elünk 
örökké a szeretet fényében, pedig egy-egy meleg sugarát úgy tudjuk 
sóvárogni. Nem kell bizonygatni, hogy minden fény, amit a földön gyúj
tunk - még a karácsonyi gyertyaláng is - kialvó fény. Van értelme akkor 
állandó próbálkozásainknak? A Biblia bizonyságtételéből tudjuk: Isten 
szeretete újai kezdeti az emberiséggel az első karácsonykor, s ezért nem 
értelmetlen fáradozásunk, amit a szeretetért és békességért teszünk. 

Karácsony világraszóló ünnep: amit az afrikai forróságban éppen 
úgy megünnepelnek, mini az északi fagyos környezetben. Ünnep, 
amely hívőket és nem hívőkel összekapcsol szeretetben. 

Dc kicsoda is az, akinek szülelését ünnepli a világ? A történet 
megkapóan szép. Egy angyal, Islcn küldötte hírt adott a Józseffel 
jegyességben lévő Máriának mindarról, ami be fog következni. S ez 
nem más, mini amit már a próféták is megjövendöltek. 

S az örökkévaló vállalta, hogy emberi testünkbe öltözve megszüles
sen a betlehemi istállóban, hozzánk hasonló emberként. Vállalta, hogy 
világunkba jön - egy gyermekben, hogy valóság legyen: Immánuel, 
velünk az Isten. 

E csodálatos kinyilatkoztatásba beleremegett József és Mária, de a 
betlehemi pásztorok éppen úgy, mint a napkeleti bölcsek. E misztérium 
és titok kell, hogy bennünket is megragadjon és személyes megtapasz
talássá váljon: az örökkévaló Isten miérettünk, ma élő emberekért is 
jött ebbe a világba, hogy számunkra is valóság legyen. Isten gyermekei 
lehetünk, ö a Szabadító, aki szabadítást hoz félelmekből, reménytelen
ségből, céltalanságból. Megajándékozottal lehelünk, s ha ajándékát, bűn
bocsátó szeretetét hittel fogadjuk, a mi szívünkbe is adja az ö békességét, 
az Ö szeretetet. Mely képes terheket is hordozni, szereletét, békességét 
tovább sugározni. Ne féljünk elfogadni Isten ajándékát! A betlehemi fény 
ma ránk irányul, bennünket biztat és bátorít: „Ne féljetek, mert íme hirdetek 
néktek nagy örömet: Üdvözítő születeti!" 

Jézus Krisztus születése pillanatától nyitva a menny kapuja. Van Isten
hez vezető út, amelyei nem mi építettünk meg, hanem Isten készített el. 
Van lehetőség az Isten közelségébe kerülni. Velünk van! Ezen a lényen az 
sem változtatott, hogy a golgotai kérészien ítéletünket magára vállaló Jézus 
meghált ugyan, de feltámadt, s visszatért a ma még testi szemcink elől elzárt 
mennyei világba. Szentlelke által mégis kö/öiiünk és velünk van, bárhol a 
világban. Láthatatlanul, de megtapasztal hatóan. 

Karácsony eseménye hitre hív. Jézusban velünk az Isten. Jézusban 
feltárult az Isten szíve, aki bár ismeri életünket, ezi a világot, éne mégis 
odaadta egyszülöttet. „Meri úgy szerelte Isten a világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adia, hogy aki hisz őbenne, cl ne vesszen, hanem örök 
elete legyen." 

Ez a karácsony! Ez a szereld! Bálint László 

Sztrájk volt - sztrájk lesz? 3 ^ i 

Vasútállomás, november 23., hélfő, hajnali öt óra. A vonatok befutnak 
a legközelebbi állomásra, és nem indulnak tovább. A mozdonyvezetők és 
a kalauzok leszállnak a szerelvényekről, a vasúti dolgozók abbahagyják a 
munkái, a pénztárak ablakai elsötétülnek. Vasutassztrájk. A celldömölki 
állomáson nyoma sincs a hajnali forgalomnak. Egy-két diák a váróterem 
melegében szunyókál, az aulában néhányan halkan beszélgetnek, mások 
újságot olvasva várakoznak. A pénztár ab lakokban „zárva" felirat, mellet
lük és mindenütt a falakon sztrájkfelhívások, lájékoztatók. Csak az utasel
látó pavilon üzemel zavartalanul. Egy vasúti dolgozó készségesen ad 
felvilágosítást a közlekedés mai rendjéről. 

Odakint még alig dereng, csendes eső áztatja a síneket és a rajta várakozó 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Tájmúzeum Celldömölkön 
3> ^ ¿ 7 

Régi vágya teljesülhet Celldö
mölk lakosainak, ha létrejön a Vá
rosi Múzeum, amely - gyűjtőterü
lete révén - Kemenesalja tájmúze
umaként fog működni. Az elkészült 
tervezet szerint a minimálisan szük
séges 200 négyzetméter alapterüle
ten állandó és alkalmi kiállítótér, 
raktár és iroda is helyet kap. A szük
séges berendezésekkel együtt a mú
zeum létrehozásának költsége je
lenlegi árakon 1,6 millió forint. A 
Sághegyi Múzeum is részét képez
né, ezért egy gyűjteménykezelő és 
kél teremőr alkalmazását tervezik, 
akiknek éves bérigénye összesen 
620 ezer forint. A különböző ener
giaköltségekkel együtt mintegy 2,5 
millió forint szükséges az üzemel
tetés megindításához. A múzeum 
helyére három elképzelés is van: a 
volt nagyközségi tanácsház föld

szintje, az ún. Góíyafészkes ház 
vagy a Polgármesteri Hivatal jelen
legi épületének egyik szárnya. A 
múzeum törzsanyagátképezné: 

1. a Lázár-gyűjtemény (őskori, 
bronzkori leletek, amelyek a Ma
gyar Nemzeti Múzeum tulajdonát 
képezik); 

2. helytörténészek gyűjteménye 
(Dala József, Hetényi József); 

3. Móritz Sándor celldömölki szü
letésű festőművésznek az önkor
mányzat tulajdonában lévő képei; 

4. Szilágyi Mária keramikus ha
gyatéka, amelyet Celldömölknek 
ajánlott fel. 

A város muzeális értékeinek be
mutatásához szervesen kapcsoló
dik a római katolikus templomban 
lévő, gazdag anyagú kincstár felújí
tása és látogathatóvá tétele. 

N. T. 

Tudósítás 
képviselő-testületi ülésekről 
Celldömölk város képviselő-testülete 1992. november 11-én megtartott 

ülésén elhangzott, hogy a gázcseretelep 1,5 millió forintért az önkormány
zat tulajdonában maradt, az ellátás folyamatos lesz, bár formája még nem 
dőli el. Baranyai Attiláné dr. jegyzőnő szerint az általános rendezési 
tervvel kapcsolatos közmeghallgatás (bár a celli városrészen csak összesen 
15-en vetlek részt) Alsóságon és Izsákfán szinte falugyűlésjelleget öltött és 
a felmerült terveket a részönkormányzatok beépíthetik jövőbeli munka
programjukba. A közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi bére városi 
szinten 21 millió forintot jelent, amely gazdálkodási előlegből december 
15-ig kerül kiosztásra. A decemberi bérek kifizetésére azonban csak 1993. 
január 4-én lesz lehetőség. 

(Folytatás a 2. oldalon) 



Tudósítás képviselő-testületi ülésekről 
(Folytatásaz !. oldalról) 

JÓL ADÓZÓ C E L L I E K 
A helyi adókivetés tapasztalatairól szóló előterjesztés megállapította, 

hogy a tervezett 9 millió helyett év végéig közel 12 millió forint bevétel 
várhaló. Az 1991. július 1-tól bevezeteti iparűzési adó révén 1992-ben 
(szeptember 30-ig) löbb mint 6 millió forint folyt be. 1992. január l-lól 
érvényes a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adója, amelynek 
jóváhagyón mérteke, a kedvezmények által érintelt széles réteg és a beve
zetés alapos előkészítése eredményezte, hogy szeptember, 15-ig az előírt 
adó 98 százalékát befizette a lakosság. 

A városban működő művészeti csoportoknál néhány kiemelt területen -
kóruskullúra, képzőművészet és néptánc vonatkozásában - folyamatos 
fejlődés tapasztalható. A Liszt Ferenc Vegyeskar és a Tücsök bábegyüttes 
külföldi kapcsolatain túl fontos szerep illeti meg a környék kulturális 
életében az Ifjúsági Fúvószenekart és a Néplánckör Kulturális Egyesületet. 
Az amatőr művészeti csoportok anyagi támogatását az önkormányzat 
továbbra is az erre a célra elkülönített pénzeszközökből pályázat útján fogja 
biztosítani. 

Az önkormányzat december 2-i ülésén Makkos István polgármester -
úgy is, mint a RAB ACOM Rt. felügy el obi zotls ágának elnöke - beszámolt 
arról, hogy az rt. vezetésében ellentétek alakultak ki, fokozottan kell 
ellenőrizni az ügyvezető munkáját. (A polgármester jelezte, hogy a kiala
kult helyzetről bővebb tájékoztatást zárt ülésen fog adni képviselőtársai
nak). Utalt arra, hogy a távközlési törvény ugyan megjelent, a végrehajtási 
utasítás azonban csak 1993 első félévének végére várható. Baranyai 
AttHáné dr. ismertette, hogy közhasznú foglalkoztatás céljából pályázatot 
nyújtottak be, amely l - l fő celli és városrészi vezető, 1 adminisztrátor, 9 
segédmunkás és 3 szakmunkás alkalmazásának feltételeit teremti meg. A 
Hollósy tér 9. szám alatt nemrégiben átadott épületlel kapcsolatban számos 
építési probléma merült fel, amelyek rendezése még sok gondol fog okozni. 
Az építést végző, megszűnt Költségvetési Üzem felelőssége pedig a Cell-
szolg. Kft. révén az önkormányzatra hámi. Jelezte, hogy a Volán 1993 
elejétől áremelést kíván végrehajtani, melynek mértékéről a testületnek 
még az idén döntenie kell. 

A testület elfogadta és rendkívül alaposnak larlolla Molnár Lajos rendőr 
őrnagynak, a kapitányság vezetőjének beszámolóját a helyi közbiztonság 
megszilárdítása érdekében végzeit tevékenységéről, és elégedetten vette 
tudomásul, hogy az ország más részeiről érkezett rendőrök Celldömölköt 
a „béke szigeté"-nek nevezték. 

K I KÖLTSÉGET V E T , VIHART ARAT.. . 

Az államháztartási törvény előírja, hogy a következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepciói november 30-ig a képviselő-testületnek be kell 

nyújtani. A tervezetbenmég vannak bizonytalansági tényezők, de a legfon
tosabb tételek kiszámíthatók. Bevételi oldalon a normatív állami hozzájá
rulás 183 millió forintról 221 millió forintra nőtt, de a személyi jövede
lemadóval összefüggő bevételek 76-ról 58 millióra csökkentek, összessé
gében 21 millióval lesz több a központi forrásból származó bevétel. Két 
jelentősebb változás a normatív támogatások köréből: településüzemelte
tési feladatokra 46 millió áll rendelkezésre a tavalyi 37 millióval szemben, 
a kibővült szociálpolitikai feladatok finanszírozási összege pedig 19 mil
lióról 31 millió forintra nőtt. A központi források növekménye a kormány 
igényclvciben megfogalmazott kiadások 35 milliós szintjéhez (bérfejlesz
tések stb.) képest még mindig 14 milliós hiányt jelent. 

A tervezet felvetette annak lehetőségét, hogy a közalkalmazottak és 
köztisztviselők 13. havi illetményét az intézmények gazdálkodják ki, s 
ennek érdekében beszerzési stopot kellene elrendelni, valamint átmenetileg 
korlátozni az intézmények bérgazdálkodási jogkörét. Rosta Sándorné, a 
GAMESZ vezetője ismertette a képviselőkkel, hogy a jelenlegi helyzetben 
egyhavi összeget bérből képtelenség megtakarítani és például a Gayer 
iskola esetében a dologi erőirányzatok 49 százalékát vinné el a 13. havi bér 
ki gazdálkodás a... A koncepció zárásaként javaslatokat tett a feladatok 
racionalizálására-szűkítésére, amelyek gyakorlati megvalósításának lehe
tőségeit a bizottságok meg fogják vizsgálni. 

KRÓNIKUSAN HIÁNYZÓ BIZOTTSÁGI TAGOK -
I D E I G L E N E S E N TÁVOZÓ KÉPVISELŐK 

A Szervezeti és Működési Szabályzat vitája során (az egészségügyi 
bizottság létszámbővítése kapcsán) felmerült, hogy a bizottságok működé
se a krónikusan hiányzók miatt gyakran veszélybe került. 

Vitát kavart a szabályzat azon rendelkezése, amely szerint „a képviselő
testület a településrészi önkormányzatok rendelkezésére pénzügyi keretet 
határoz meg az éves pénzügyi tervről szóló rendeletben. A pénzügyi keret 
kialakítása lakosságarányosan történik úgy, hogy a felosztás alapja az egész 
várost szolgáló feladatok jóváhagyása után fennmaradó, szabad rendelke
zésű keret". Varga László Csaba és Farkas Zoltán a „celli szavazógépe
zettel szemben" gazdálkodási garanciák megteremtését szorgalmazta. 
Kustos Lászlóné pénzügyi osztályvezető a közös feladatok arányának 
maximálását javasolta. Dr. Horváth András a létező gyakorlat alapján jelezte, 
hogy tudomása szerint eddig még nem történt hátrányos megkülönböztetés a 
részönkormányzatokat illetően, és jogi deklarálás helyett az erkölcsi felelős
ségethangsúlyozta. Baranyai Attüané dr. elmondta, hogy a fejlesztési kérdések 
önkormányzati hatáskörű, minősíteti többséget igénylő feladatok. A testület a 
szabályzatban szereplő eredeti megfogalmazást fogadta el. 

(Farkas és Hanzsér képviselő urak a vita hangnemén megsértődve el
hagyták az üléstermet.) 

Németh Tibor 

Hírek és rémhírek 
A hírek lehetnek igazak vagy nem 

igazak, de amint a 60-as években a le
gendás Illés együt tes énekel te: „A szó 
veszélyes fegyver, és van, aki fegyver
telen". Jelen esetben az olvasók fegy
vertelenek, akiknek nyugalmát és jóér
zéséi kell megvédenünk egy aljas és tel
j e sségge l alaptalan rémhí r tő l , misze
rint 1993. j anuá r l- iől 1500 forint adó 
terhelne minden egyes házi se r tésvá
gást . A jó l ér tesül lek m é g azt is tudni 
vélik, hogy az utas í tás „ le jö t t " az ön
ko rmányza tokhoz . 

Erről a törvényesség helyi letétemé
nyeséi, Baranyai Att i láné dr.-t, váro
sunk jegyzőnőjét kérdeztük: 

- Semmi ilyesmiről nincs tudomásom, 
egyébként pedig a mechanizmus nem 

így működik. Az önkormányzatnak van 
joga képviselő-testületi döntés alapján¬
helyi adókat kivetni. A központi adók 
pedig az országgyűlés hatáskörébe tar
toznak, kivetésük, behajtásuk nem ön
kormányzati feladat. 

- Tehát megnyugtathatjuk olvasóin
kat? 

- Teljességgel, mert a rémhírnek sem
mi alapja nincs. 

- Köszönöm a felvilágosítást. 
Mindezek mellett érdemes lenne azon 

elgondolkozni, hogy kinek állhat érdeké
ben az amúgy is tűrőképessége határához 
közelítő békés lakosság heccelése ilyen 
álhírekkel. Félő, hogy a választ soha nem 
fogjuk megtudni. 

FELHÍVÁS 
Celldömölk város képviselő-testülete az előző évi 

gyakorlatnak megfelelően pályáztatás úlján dönti cl a 
városban működő egyesületek, körök, klubok, intéz
mény keretében működő kiscsoportok, szakkörök tá
mogatását. 

A Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott pályázatok
nak tartalmazniuk kell a feladat megjelölését, melyhez 
a támogatást kérik (pl. speciális működési területhez, 
indokolt eszközbeszerzéshez slb.). 

Meg kell fogalmazni a pályázatban azt is, hogy az 
adott egyesület, kör, szakkör, klub milyen ellenszolgál
tatást nyújt a város lakosságának, annak egy bizonyos 
rétegének, illetve saját tagjainak. 

Az elbírálásnál, illetve a támogatás mértékénélatestülct 
a támogatásért nyújtott ellenszolgáltatást kiemelten veszi 
figyelembe. 

Az önkormányzati támogatásra készített pályázato
kat 1993. január 15-ig kell a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályára eljuttatni. 

Celldömölk Város Önkormányzata 



U J K E M E N E S A L J A 

Alsósági apróságok 
Együtt ¡1 menekültekért! 

Az alsósági katolikus egyházközség karilász 
szervezete gyűjtési akciót hirdetett a volt Jugo
szlávia területéről érkezett meneküllek számára. 
Az akcióhoz csatlakozott a részönkormányzat is. 
így - felekezetre való lekinlcl nélkül - kicsik és 
nagyok. Halatok és idősek, nagycsaládosok és 
egyedül élők hozták a ruhaneműt, a téli lábbelit, 
a tarlós élelmiszereket. Volt, aki óriás bőrönddel 
érkezeti, s a bőröndöt is ollhagyta. Más lollpár-
nát, dunnái küldött a nehéz sorsú embereknek. A 
plébánián és a kultúrházban hatalmas mennyisé
gű adomány gyűlt össze. November 3-án indult 
útnak a Sághegyaija Mglsz nagy teherautója a 
rakománnyal. Megállt még Izsákfán és Bobán is, 
hogy felvegye az ott lakók által gyűjtött, össze
készített csomagokat. Az úticél Szombathely 
voli, a karitász megyei központja. Az akciót dr. 
Koliai Jenő esperes-plébános szervczic. A tsz -
annak el lenérc, hogy az átalakulás nehézségeivel 
küzdöli - azzal támogatta a kezdeményezést, 
illetve annak lebonyolítását, hogy a szállítási 
ingyen vállalta. Köszönet minden közreműködő
nek! 

Vöröskeresztes vásár 

A Vöröskereszt alsósági szervezete használl-
ruha-vásárl szervezett novemberben. 5-10-100 
forintért leheteti venni gyermek- és felnöttruhát, 
átmeneti és télikabátot és sok minden mást. Aki 
nek a pénztárcája engedte, vehetett szakács
könyvel, reklámtáskát, képeslapot, ételízesítő 
spray-t, jálékfélél, fogkrémet, fogkefét, zoknit, 
élclmiszercsoniagot. 

Katalin-bál 

A Berzsenyi Lénárd Általános Iskola szülői 
munkaközössége az idei évben is megszervezte 
immár hagyományossá váll Katalin-bálját. A be
vételt teljes egészében az iskola tanulóifjúságá

nak rendezvényeire (Berzsenyi-hét), az osztrák 
cserekapcsolatra és az év végi jutalmazásra for
dítják. 

„Ott, ahol a patika áll..." 

Az i-rol már csak a pont hiányzik. (Bár lehet, 
hogy amikor ö n . Kedves Olvasó, e pár sort ol
vassa, már az sem!) Lesz patika Alsóságon. Hála 
és köszönet a Kiscelli Palika gyógyszerészeinek, 
akik vállalták létrehozását. Az Önkormányzat az 
orvosi rendelő épületében, a volt orvoslakásban 
biztosított helyet számára. Alapozás, malterozás, 
fcslés, takarítás. Gyorsan legyen minden kész. 
Dolgoztak itt a CELLÉP KFT., a CELLSZOLG 
KFT. alkalmazottai, Csőre Imre festői, takarított 
asszisztens, írnok, védőnő, s mindenki, aki akar
ta, hogy minél előbb nyíljon meg a gyógyszer-
szoba. Még szombaton is dolgoztak a gépek, 
hogy az udvar is elfogadható legyen. A gyógy
szerészek közben megvették a berendezést, hoz
ták a gyógyszerekéi. S mire november 23-áh jött 
az „engedélyező bizottság", „minden rendben 
találtatott". Milyen nagyszerű! Az orvos felírja a 
gyógyszert, és a szomszéd szobában már k i is 
lehel váltani. Helyben és azonnal. Lázasan, bete
gen, öregen nem kell többé buszra szállni, nem 
kell többé 36 Ft-ot (lehet, hogy jövőre többet!) 
Fizetni a jegyért. Ez volt az álom. Főleg az idő
sebbek álma. S úgy tűnik, most az álom megva
lósul! 

Szabás-varrás 

Lassan befejeződik az a szabás-varrás tanfo
lyam, melyet az Alsósági Klubkönyvtár szerve
zett gyesen lévő anyukák, nyugdíjasok és min
den érdeklődő leány és asszony számára. A tan
folyamsegíteni kívánja az egyre nehezebb körül
mények között élő családok ruházatának olcsób
ban, saját kezűleg lörténő előállítását. 

Szülésre előkészítő tanfolyam 

Hanzsér Elemémé védőnő szülésre előkészítő 
tanfolyamot indított az alsósági leendő kisma
máknak. A résztvevők kéthetente az Alsósági 
Klubkönyv tárban gyűlnek Össze és meghatáro
zott tematika szerint készülnek az élet eme leg
csodálatosabb pillanatára. 

Házhoz ment a télapó 

Házhoz ment a télapó Alsóságon a gyerekek
hez. Legalábbis azokhoz, akiknek szülei meg
rendelték e szolgáltatást az Alsósági Klubkönyv
tártól. Szegény télapó el is fáradt, mert sok kis
gyermeket kellett meglátogatnia. 

„Alit a vártán..." 

Katolikusok és evangélikusok közösen emlé
keztek decmeber 6-án Tanay Ferencre, volt alsó
sági esperes-plébánosra, aki élete 82 esztendejé
ből 46-ot Alsóságon töltött. „Állt a vártán..." -
mondta róla dr. Koltai Jenő. Akkor, amikor a 
háború viharai dúltak, akkor, amikor az 56-os 
események zajlottak. S később, a békésebb idők
ben is. Fehér Károly tisztelendő úr személyes 
emlékeit idézte fel együttmunkátkodásuk 10 esz
tendejéből. l f A pap élete" círnŰ vers elmondása 
után a résztvevők megkoszorúzták azt az emlék
táblái, melyet a katolikus egyházközség készít
tetett az Önkormányzat anyagi támogatásával. 

Karácsonyi hangverseny 

December 17-én, csütörtökön a Berzsenyi Lé
nárd Általános Iskola énekkara - az irodalmi 
színpad közreműködésével - nyilvános kará
csonyi hangversenyt rendez az iskola nagyter
mében. A műsor kezdési időpontja: 17.00 óra. 

Evangélikus ifjúsági nap 
Megyei rendezvény színhelye voli november 14-cn Alsóság. Vonallal, 

autóbusszal, személygépkocsikkal érkeztek a fiatalok, akik az evangéli
kus templomnál gyülekeztek. A Vasi Egyházmegye hívta gyermekeit a 
különböző gyülekezetekből, hogy együtt elmélkedjenek Krisztusról és az 
egyház kérdéseiről. 

Mintegy kilencven fiatal jön össze, hogy részese legyen az Alsóságra 
szervezett porgramnak. 

Vet/Í Istvánt, a helyi gyülekezel fiatal lelkészet, mint házigazdát kérde
zem a rendezvényről. 

- Ezt a találkozót eredetileg Bobára terveztük. Ez azonban különböző 
okokból nem jött létre, így Alsóságra helyeztük ál. Én személy szerint 
örültem ennek, hisz nem régóla vagyok itt, és szeretnem, ha a fiatalok 
éreznék, hogy a szívemen viselem a sorsukat, és egy kicsit élénkebb lenne 
az ő hitéletük is. Egyébként a szervezést már egy hónappale lőbb megkezd
tük a sikeres rendezés érdekében. 

- Kik vollak ebben a segítségérc? 
- Elsősorban Bálint László esperes úr, aki ezt az egész munkát koordi

nálja a megyében. Ezen kívül sok segítséget kaptam Koczor György gercei 
lelkésztársamtól, aki már több ifjúsági napot szervezett, kellő tapasztalattal 
rendelkezik c téren. Természetesen segítségemre voltak a helyi gyülekezet 
tagjai és az általános iskola is, ahol az étkezési lehetőséget biztosították. 

U 3 - Honnan érkeztek fiatalok? 
- Bevallom őszintén, nem tudok minden gyülekezetet felsorolni, de a 

helyieken kívül jöttek természetesen Celldömölkről és a környező falvakból, 
így Gércéről, Vönöckről, Nagysimonyiból, de voltak Sárvárról, Bükről, 
Szombathelyről, Körmendről is. 

- Mi volt a program? 
- Délelőtt 10 órakor kezdődött a templomban, áhítattal. Utána a gyüleke

zeti teremben dr. Lampérth Gyula, a soproni Berzsenyi Dániel Evangéli
kus Gimnázium 0"-íceum) igazgatója tartott előadást „Evangélikus nevelés 
evangélikus közösségben" címmel. Marton Tamás országos ifjúsági litkár 
pedig arról beszélt, hogy mit jelent evangélikus fiatalnak lenni a hétközna
pokban. A beszélgetés során tájékozódhattak a KIE (Keresztény Ifjúsági 
Egyesület) és a MEVISZ (Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség) 
által biztosított lehetőségekről, mint például az egyházmegyei gyülekezeti 
alkalmak, cserkészélet, táborozási alkalmak és egyéb lehetőségek. Délben 
közös ebéden vettek részt az egybegyűltek az általános iskola ebédlőjében. 
Ebed után közös játék és néptánc színesítette a programot. Fél háromkor 
meghúzták a harangot, és kezdetét vette a záró istentisztelet. 

- Lelkész úr! Hogyan ítéli meg az alsósági „csendesnap" sikerét? 
- Úgy vélem, hogy akik ezen az összejövetelen részt vettek, lélekben 

közelebb kerültek Istenhez és egymáshoz. Emellett sok értékes ismercltcl cs 
információval is gazdagodtak. 

- Mikor és hol lesz a következő evangélikus ifjúsági nap? 
- Január közepén lesz, de a helyét még nem tudjuk. 

-gyí 
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Sztrájk volt - sztrájk lesz? 
(Folytatása J. oldalról) 
három vonatot. Miskor ezek már javában róják a kilométereket. Az óra 
szerint csaknem 90 perc múlva indulnak a szerelvények. Az ajtó mellett a 
peronon két rendőr áll, beszélgetnek. Dolguk nem nagyon akad, nincs 
rendbontás, nincs hangoskodás, mindenki türelmesen várja a 7 órát. Né
hány vasutas sétál el a peronon, az csőtől a betonon keletkezett hatalmas 
tócsát kikerülve. Három nő érkezik, és a korlát mellett megállnak. Amikor 
odalépek hozzájuk és megkérdezem, mi a véleményük a sztrájkról, az 
idősebb asszony így szól: 

- Frankó gyerekek a vasutasok, hogy meg merték csinálni, sajnos kell 
ez a figyelmeztetés a kormánynak, és jó lenne, ha lenne eredménye. Bízok 
benne, hogy ezután változik a helyzet, húszezer ember elbocsátása egy 
kicsit sok, nem? 

- Nem okoz problémát, hogy ennyit kell várakozniuk? 
- Nem gond, megértjük, több helyen kellene így összefogni, sok prob

léma van az országban, amire nem figyelnek oda. 
Végigsétálok a peronon. Csendes nézelődésemet egy udvarias hang 

szakítja meg, ami arról érdeklődik, utazni szeretnék-e. Aztán közli, hogy 
melyik vonat mikor indul. A sztrájkról kérdezem, erre elkomorul az arca. 

- Nézze, nekünk nincs jogtalan követelésünk; a fizetésünknek a 70 
százalékáért dolgozunk; a vasút 4 milliárd forintot kap, 26 kellene. Meg 
lehet nézni a kocsikat, egy nagyobb esőben a fele beázik. Még sosem volt 
ennyire padlón a vasút - mondja és javasolja, hogy Heim Gézával, a 
Vasutas Dolgozók SzabadSzakszcrvczetének általános alelnökével beszél
jek ezekről a dolgokról. Heim úr éppen ekkor érkezik a vezénylőtiszti 
irodába és készségesen válaszol a kérdéseimre. 

- A sztrájkunk nem vasútellenes, hanem a vasútért van. Sajnos kormány
zatunk a MÁV-ot a költségvetésnél nem úgy állította be, ahogy az elvárható 
lett volna. Érdekünk, hogy a kormány és aparlament a vasutal fizetőképes
sé tegye, és ne következhessen be az, hogy 20 sőt 30 ezer embert elküldünk, 
1500 kilométer vasutat bezárunk. Celldömölköt, mini vasutasvárost na
gyon érzékenyen érintené, ha további leépítések történnének. 

- ö n szerint lesz eredménye ennek a megmozdulásnak? 
- Ennek talán még nem, de egy 2 vagy 3 naposnak decemberben már 

igen. Nem szeretnénk, hogy sor kerüljön rá, de ha kell, úgy nézi ki , hogy 
a bányászokkal és a közútiakkal együtt fog lörlénni. 

A beszélgetés után kilépek a peron hidegébe. Egyre többen érkeznek. 
Az állomás bejárata mellett néhány férfi áll csoportban. Hozzájuk lépek, 
de kérdésem hallatán, hogy mit gondolnak a sztrájkról, többen odébbáll-
nak. Egy fiatalember válaszol: 

-Hát . . . nem hiszem, hogy lesz hatása. Jogosnak jogos, de ennyi erővel 
mindenki sztrájkolhatna. Mindenkinek megvan az oka rá, mindenkinek 
rossz a helyzete. Az igaz, hogy ha a vasutat nem fejlesztik, akkor teljesen 
lerobban. De így nem is fog menni. Nem csak a pénzen múlik, hanem a 
hozzáálláson is. És a vezetők hozzáállása nem olyan. Régóta mondják, 
hogy nehéz a vasúinak, és senki nem tett semmit. 

Lassan 7 óra lesz, az állomás megtelik munkába, iskolába indulókkal, 
utasokkal. Az eddig csendesen pihenő vonatok benépesednek--7 óra után 
megszólal a hangosbemondó, közli a vonalok úticéljál és az elsoszercl vény 
kigördül az állomásról Budapest felé. Aztán pár perc múlva indul a szom
bathelyi és a tapolcai is. Nézem a távolodó vonatokat, aminl sölél füstöt 
pöfögve húznak ki az állomásról. Csak a kérdés marad: lesz-c eredménye 
a megmozdulásnak? Sikerül-e megegyezni a kormánynak és a vasút kép
viselőinek? 1904-ben már volt egy általános vasutassztrájk. Ugye nem kell 
megismétlődnie? Hajnal 

1 H •* I •* R •* E •* K 
»)W Celldömölk Város Polgármesteri 

Hivatala értesíti a város lakosságát, 
hogy 1992. december 31-én (csütör
tökön) az Ügyfélfogadás elmarad. 

Celldömölk Város Önkormány
zata Közművelődés i , Oktatási , 
Gyámügyi és Sport Bizottsága, va
lamint a város oktatási és közműve
lődési intézményeinek vezetői no
vember 25-én egyeztették a város 
1993. évi kulturális és sportrendez
vény tervét, valamint a nemzeti és 
állami ünnepek, jelentősebb évfor
dulók megünneplésének rendjét. 

Az ünnepi műsorok szervezési és 
előkészítési feladatát a Kemenesal
jái Művelődési Központ kapta. A 
zeneiskola, valamint az általános és 
középiskolák- művészeti csoportjai 
előzetes egyeztetés alapján az alkal
makhoz illő műsorral készüljenek fel. 

A celldömölki Gayer Gyula Ál
talános Iskola tanára, Bene Csilla 
tartolt előadást a zeneiskola kama
ratermében „Szocialisták az okta
tásról és a nevelésről" címmel. A 
kisszámú érdeklődő pedagógus 
eszmecseréje kél gondolat körül 
bontakozott k i . Az általános iskolai 
oktatás színvonalának további eme
lése, valamint a fokozottan hátrá
nyos helyzetű kisegítő iskolások 
sorsa. Az óvodai nevelés németor
szági tapasztalatairól a tavasz folya
mán szerveznek előadást Szabó 

Klára Németországban élő és dol
gozó óvónő közreműködésével. 

A Közművelődés i , Oktatási , 
Gyámügyi és Sport Bizottság 1992. 
december 8-án tartotta ez évi utolsó 
ülését, amelyen az 1993. évi önkor
mányzati munkaterv véleményezé
se hangzott el, majd a gyámügyi 
segélyek elbírálására került sor. 

1992. december 3-án tartották a 
város és városkörnyék ifjúsági vö-
Töskeresztesci egészségnevelési ve
télkedőjüket, melyen 11 iskola vett 
részt. Első helyezeti holtverseny
ben a celldömölki Eötvös L. Általá
nos Iskola és az egyházashetyei 
Berzsenyi Dániel Általános Iskola 
csapata lett. Harmadik helyen a vö-
nöcki iskola csapata végzeit. 

December 9-10-11-én a Celldö
mölki Református Gyülekezet és a 
városi vöröskeresztes szervezet 
rendezésébensvájci adományokból 
ruha- és cipősegélyek elosztására 
kcrüllsoranagycsaládosok részére. 

A R A N Y K A P U VASÁR lesz 
Celldömölkön, a piactéren decem
ber 10-től 23-ig. 

Kulturális programok 
KEMENESALJÁI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

December 17., csütörtök du. 5 órakor az Ország-Világjárók Baráti 
Körének, rendezvénye., A Sarkkörön túl Izland". Előadó: Weszelits Jenő. 

December 18-, péntek esie 6 órakor PA-DÖ-DÓ-konccri. 
December 19., szombat du. 4 órakor az Ádám Jenő Zeneiskola kará

csonyi hangversenye. 
December 22., kedd aulóbuszos színházlálogalás Zalaegerszegre, a 

HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ PADLÁS c. előadására. 
December 23., szerda de. 10 órakor karácsonyi díszítőverseny általános 

iskolásoknak. 
December 23., szerda du. 4 órakor jótékony célú karácsonyi műsor 

időseknek és mozgáskorlátozottaknakaKemenesaljai Vállalkozók Szövet
sége és a Kemenesaljái Művelődési Központ rendezésében. 

December 26., szombat este 7 órakor a Kemenesaljái Vállalkozók 
Szövetségének zártkörű bálja. 

J a n u á r 2., szombat este 6 órakor ÚJÉVI STRAUSS-KONCERT. 
J a n u á r 8., péntek: du. 5 órakor HANS GUSZTÁV EDÓCS: Egyiptom 

című kiállításának megnyitása. 
J a n u á r 13., szerda de. 10 és du. 2 órakor a KOLIBRI SZÍNHÁZ 

előadásában: HUPIKÉK PÉTER. 
ÁDÁM JENŐ Z E N E I S K O L A 

December 18., péntek du. 5 órakor hangszeres szólisták karácsonyi 
hangversenye a zeneiskola kamaratermében. 

J a n u á r 23., szombat este 6 órakor ,Jfjú tehetségek pódiuma". A pécsi 
és a budapesti zeneművészeti főiskola növendékeinek hangversenye a 
zeneiskola kamaratermében. ? > "*i 

• Hosszú evek jó hagyományait követte a Kemenesaljái Művelő
dési Központ, amikor - mondhatni már szokásosan -- megrendezi i-
az iparművészeti kiállítást. Azért remek cz a bemutató, mert haza
vihető az ötlet ingyen, s ha pénzt tudunk áldozni rá , hazavihető a 
tárgy is. Nagyon sokszínű a/, idei skála. A keramikusok, textiiterve-
zök, ötvösök mellett üvegtervező és játék készítő is szerepel a kiállító 
művészek sorában. Az alkotások különbözőek, s mégis egységesek. 
Mindenikben ott látható az Ajándék, csak mej* kell látnunk henne. 
Ott rejtőzik már előre az ünnep melege, a csillagszóró illata, s ki nem 
mondott késztetés, hogy néha. megállást kell parancsolni magunknak, 
s tudni kell meghajtani Tejünket, térdünket. 
.'': A kiállítás.megtekinthető: december 22-ig. % WMMMÉM --M.ÍM • 
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Gordonkatanárok találkozója 
A celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola adott otthont az első alkalom

mal megrendezett regionális cscllótalálkozónak. A csellisták elsősor
ban - tanárok és növendékek - Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, 
Komárom-Esztergom megyékből érkeztek, de voltak érdeklődők 
Nagykanizsáról, Székesfehérvárról, Martonvásárról, Vácról, Siófokról 
is. Városunk polgármestere, Makkos Is tván mint „amatőr kolléga" 
köszöntötte a résztvevőket, közttik egykori csellótanárát, Wasztl Jánost 
a győri zeneiskolából. A regionális csellótalálkozó (rossz nyelvek 
szerint egyszerűen rövidítve: RECCS!) igénye a győri Ifjú Muzsikusok 
Fesztiválján merült fel. Ezen a kétévente sorra kerülő körzeti verse
nyen, valamint háromévenként Szolnokon az országos csellóverseny 
döntőjében találkozhatnak a gordonka tanárok. A verseny jellegéből 
fakadóan azonban itt kevés lehetőség akad egymás növendékeinek 
meghallgatására, s a személyes tapasztalatcserére. 

A fesztiváljel!egű celldömölki találkozó sokkal kedvezőbb alkalmat 
adott egymás növendékeinek meghallgatására, a kötetlen formájú ér
tékelésre. 

A találkozón három bemutató hangversenyt tartottak 27 tanuló 
részvételével. Az első kettőn két korcsoportra osztva adták elő válto
zatos műsorukat a meghívott zeneiskolák tanulói, örvendetesen sok, 
kevésbé ismert m ű hangzott el a nap folyamán. Minden tanár belátása 
szerint játszathatott növendékeivel versenymű- vagy szonátatételeket, 
előadási darabokat, illetve az előbbiek mellett vagy helyett etűdöket, 
cselló kamaraműveket . (Utóbbiak r i tkábban hal lhatók hangver
senyeken, zenei versenyeken.) Újdonság volt, hogy miután a tanulók 
bemutatkoztak, maguk konferálták be műsorukat. A harmadik záró
hangversenyen két zeneművészeti szakközépiskolás csellista szere
pelt: Somodari Péter és Deák György. A veszprémi, illetve a celldö
mölki zeneiskola korábbi tanulói több körzeti, országos és nemzetközi 
versenyen értek cl kiemelkedő sikereket. Mindketten ezen a hangver
senyen is igazolták tehetségüket, játékukkal élményt nyújtva, példát 
mutatva a kisebbeknek. A találkozó befejezéseként a celldömölki és a 
szombathelyi csellisták - Deák György, Makkos Dalma, Mohi Gergely 
és Kádi Erika - közös előadásában hangzott el Goltermann: Románc 
című csellókvartettje. 

A szeretet ünnepére is vásároljon hasznos ajándékot 
a család minden tagjának 

a MINI MARKETBŐL! 
F é r f i a k n a k k í n á l u n k : 
- Divatöl tönyöket , zakókat , nadrágoka t -

gazdag színválasztékban 
- Selyemingeket, selyem- és éksze rnyakkendőke t , 

amerikai nyakkendőket , nyakkendőtűke t , spanyolöveke t 
- Pulóverekel , mel lényeket , szabad időruháka t 

N ő k r é s z é r e : 
- Rövid és hosszú d iva tkabátokat 
- A l k a l m i plüssruhákat , kötött é s pamutpu lóve reke t 
- Se lyemblúzokat , pamut- és szöve tnadrágoka t 
- Francia és olasz gyapjúsálakat , sz t recsgarbókat 
- Sapkákat , bőrkesztyűket , k iegészí tőket 
- Kertész kismama farmereket 

Gyermekeknek: 
- Pufi tél ikabátokat , bélel t ker tész- és derekas nadrágokat 
- Hosszú pamutpulóvereke t , s e lyemblúzoka t 
- Fiú fehér alkalmi ingeket, flanelingeket 
- Sapkát , sálat, sz t recskesztyűt , pufikalapokat 
- Bélelt farmerdzsekiket, szabad időruháka t 

Ünnepi választékkal - ünnepnapokon is - várjuk! 

KELLEMES, BOLDOG KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK! 

Vásárlói szemmel a Babaházban és a Baby Bélinél 
Akinek gyereke van, annak nem kell magya

rázni, hogy mennyire természetes az az igé
nyünk, hogy gyermekünket szép és jő dolgok 
vegyék körül, okos játékokkal játszhasson, 
egészséges ruhákba öltözhessen. Ezért is külön 
öröm, hogy most, a karácsony küszöbén két ba-
babollról is írhatunk. 

Először a Széchenyi úton lévő Babaházba tér
tem be, és a tulajdonossal, Némcthné Bodnár 
Zsuzsannával beszélgettem. 

- Milyen árukészlettel várják a vásárlókat? 
- Baby-ruhákkal, kozmetikumokkal, játékok

kal, babakocsikkal és így tovább. Mindig azt 
hozunk, amire a vásárlóknak igénye van. 

- Honnan szerzik be az árut? 
- Ez változó. Ott veszünk, ahol találunk árut, 

persze figyelembe véve az árat és a minőséget. 
- Milyen játékokat tudnak ajánlani? 
- Atco, Barbie és Sindy játékaink vannak, s 

kínáljuk a legújabb társasjátékokat is. Tudjuk, 
hogy jelenleg még vannak kezdeti nehézségeink 
a beszerzés terén, de ezek majd idővel elhárul
nak, de változatlanul szeretnénk ahhoz tartani 
magunkat, hogy a kedves vevő mondja meg, 
mire van igénye. 

- Látok néhány babakocsit is. 
- Igen, jelenleg ez a néhány darab van, de ha 

kell, azt is hozunk. 

-Gyönyörűa kirakatban lévő terepasztal. V i l -
lanyvasútial is akarnak foglalkozni? 

- Ami a kirakatban van, az csak dekoráció, de 
fogadunk el természetesen megrendeléseket. 

- Milyen terveik vannak? 
- Sokrétű bolt szeretnénk lenni. Egy csomó 

meglepetést tartogatunk, amiket majd fokozato
san fogunk kijátszani. Ezt a boltot a kispénzűek 
boltjának terveztük, de aggodalommal várjuk a 
kétkulcsos áfa bevezetését és a kormányzat vár
haló üzletpolitikáját. 

A Babaházból átsétáltam a rendőrség méllett 
lévő Baby Bell bababoltba, ahol dr. Dienesné 
Görbe Erikával , az üzlet tulajdonosával beszél
gettem. 

- Milyen céllal hozta létre a boltot? 
- Hiánypótló célzattal, hisz ez ideig itt ilyen 

bolt nem volt, s szinte egy időben nyitottunk a 
Babaházzal. 

- Hogyan tudná jellemezni az árukészletét? 
- A cumitól a biliig minden kapható, ami 

közben van. Például cumiból is három cég ter
mékei kaphatóak: Baby-Nova, Chicco, Disney. 
A ruházati cikkek között a piciny trikóktól a 
többrészes felsőruházatig minden van. Szép a 
kínálatom babakocsikból, biztonsági gyerekülé
sekből, eietőszékekből. Kapható nagyon prakti
kus fürdető-, pelenkázőállvány is, ha valakinek 
arra van szüksége. 

- Milyen játékokat forgalmaz? 
- Csak eredetieket, kaphatók Mattel, Matchbox, 

Disney, Atco és Playschool termékek. Ezek egyike 
sem kisipari, hanem mind minőségi termék. 

- Honnét lehet ezeket beszerezni? 
-Mintegy 80 százalékban a Baby Bell ameri

kai-magyar kft.-tői. 
- Az árak? 
-Vevő im szerint meglepően alacsonyak, töb

ben megkérdezték már, hogy miért? 
-Lenneolyan dolog, amit kifejezetten ajánla

ni tudna? 
- Egy apróságot és egy nagyobbat, jó? Kap

ható egyfajta nagyon praktikus kombidressz a 
babáknak, ami atléta, bugyi és kising egyben. 
Alul kípatenlolhatő, megkönnyítve a pelenká-
zásl. A nagyobb dolog pedig az, hogy ha valaki 
biztonsági gyerekülést vásárol nálunk, akkor tőle 
évi 2500 forint kopási díjat leszámítva visszavá
sároljuk. Külön gondoltunk a kismamákra is. 
Nekik tudunk ajánlani mechanikus mellszívót, 
mellbimbó védőt, tejgyűjtőt. És itt mondanám cl 
azt is, hogy 6000 forint feletti vásárlás esetén 
előleg nélküli hitelt tud biztosítani a Répcelak 
és Vidéke Takarékszövetkezet. 

-Köszönöm a tájékoztatást, s azt hiszem azzal 
zárhatjuk ezt a sétát, hogy mindkél boltnak sok 
kisbabát és jó üzletmenetet kívánunk. 

RL 
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A 
Szemben az ál lomással - az 

ajtaja szinte mindig nyitva. Ta
lán ez a két mondat jellemezheti 
legjobban Imre Bélának és fiai
nak műhelyét . Benyitva renge
teg orvoslásra váró cipót látunk, 
valamint három embert, amint 
szorgalmasan munkája fölé ha
j o l , melyet csak egy-egy vendég 
érkezése miatt hagynak félbe. 
Jelen beszélgetéssel is csak rö
vid megál lóra sikerült késztet
nem Őket, s talán megbocsát ja a 
Kedves Olvasó , ha Bélával a ré
gi ismeretségre hivatkozva meg
őrizzük a közvet len t egeződő 
stílust. 

-Látom, van munkátok. Min
dig ennyi van? 

- Igen, általában így van. 
- Áruld el nekem, hogyan 

lesz valakiből cipész akkor, 
amikor a te fiatal korodban az 
volt a szlogen, hogy cipői a ci
pőboltból, és megfojtani min
denkit, aki nemhogy készíteni, 
de egyáltalán cipőt javítani is 

merészelne. Te mégis miért gon
doltad úgy, hogy ezt csinálod? 

- Azé r t vá lasz to t tam ezt a 
szakmát , mert h iva tásomnak te
kintettem, hogy a c ipők javí tá
sa, s esetleg újak készí tése , ne 
maradjon el teljesen, valaki m ű 
velje ezt a szakmát . Persze sze
rettem is, hisz anélkül nem is 
lehetne csinálni . 

-Nehéz volt az önálló munkát 
elkezdeni? Itt, ezen a helyen 
nem olyan régóta vagy. 

- I t t ö t évve l ezelőt t kezdtem 
a tevékenységet , e lőt te a szövet 
keze tné l dolgoztam h u s z o n ö t 
évet. Talán emiatt nem is volt 
olyan nehéz az indulás , aztán a 
f iamat is idehoztam magam 
mel lé , mellettem ismerte meg a 
szakmát , az iskolát Szombathe
lyen végez te , de a gyakorlati 
munká t tőlem tanulta. M á r e lvé 
gezte az iskolát, de itt maradt 
továbbra, s hivatásául választot
ta ezt a szakmát . 

- Azt hiszem, nem értétek be 

ennyivel, hisz igazából családi 
vállalkozásról beszélhetünk a ti 
esetetekben. Mi is a pontos hely
zet? 

- Hát igen. Az egyik fiam 
után a más ik fiamat is idehoz
tam a vasútról , mert annyira fel
fe j lődöt t a j a v í t á s , s annyira 
szükség van rá, hogy őt is tudom 
foglalkoztatni. Korábban a fe
leségem is itt volt, de ő vissza
ment az eredeti h ivatásához, az 
egészségügyben dolgozik. 

- Mi a titka annak, hogy va
laki behoz hozzád egy tönkretett 
cipőt, s szinte újjávarázsolva vi
szi haza? Mennyire nehéz a fel
használt anyagok beszerzése? 

- Jelen pillanatban az anyag
ellátás tűrhető. 

—De nem jó. 
- N e m j ó , mert i t t Ce l ldömöl 

kön nincs egy e losztó , ahol be
s z e r e z h e t n é n k az anyagokat, 

nagyon sokat kel l utána menni, 
sok nap elveszik, amikor javí t
ha tnánk, mi pedig kényte lenek 
vagyunk áruér t j á rn i . Egyéb
ként minden anyagot lehet kap
n i , amire szükség van, dc sokat 
k e l l menni é r t e . I g y e k s z ü n k 
mindig a jobb anyagokat besze
rezni, s azzal dolgozni, mert ad
nának azért olyat is, ha nem fi
gye lnénk oda, mely a vendégek 
számára lenne kellemetlen, mert 
hamarabb e lvásna , e lőbb visz-
szahozná a lábbelit , s az nekünk 
is nagyon kellemetlen lenne. 
Amennyire tőlünk telik, igyek
szünk j ó munká t kiadni a ke
z ü n k b ő l , e r r e neveltem mindkét 
fiamat, hogy n e k ü n k minden 
lábbeli egyforma, s va la meny
nyit egyformán jó l kel l megja
vítani. 

- Konkurencia van a város
ban? 

^ é g y egy ötletet... 

Vállalkozók a vállalkozások korában 
Az „Egyéni vállalkozásokról" szóló V. tör

vény 1991. április elsejei hatállyal lépett ér
vénybe. Célja a magántulajdon egyenjogúsá
ga, a magántulajdon garanciája és a vállalko
zói befektetések védelme. A törvény kimond
ja, hogy egyéni vállalkozás alapítását bejelen
tés alapján, vállalkozói igazolvánnyal lehet 
gyakorolni. 

A recept tehát a következő: végy egy ötle
tet, keresd fel a Polgármesteri Hivatalt, válts 
egy igazolványt, aztán majd jön a siker... Ha 

Holla Gábor 

jön. Mert a dolog korántsem olyan egyszerű, 
mint ahogy sokan gondolták. A törvény ha
tályba lépését követően a gombamód szaporo
dó magánvállalkozók jelentős hányada tevé
k e n y s é g é n e k meg ind í t á sakor improvizá l . 
Számítások, alapos megfontolás nélkül, a si
ker reményében indult, így vállalkozása sem 
szakértelem, sem szakhatósági engedély te
kintetében, sem gazdaságilag nem volt meg
alapozott. Ezt mutatják a statisztikai adatok is. 
1990-ben (áprilistól) a kiadott vállalkozói iga
zolványok száma a vendéglátás területén 27, 
ipari tevékenység esetén 32, kereskedelmi te
vékenység vonatkozásában 69. Azóta ezekből 
25 vállalkozás megszűnt. 1991-ben vendéglá
tás terén 16 fő, ipari tevékenységre 29 fő, 
kereskedelmi vállalkozáshoz 96 fő váltott vál
lalkozói igazolványt, közülük 48 vállalkozás 
már nem működik. Az idei évben októberig 
százhatvanhármán kezdtek magánvállalko
zásba, azt közülük 22-en már visszamondták. 
Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a vállal
kozások között kevés a tőkeerős, nagy lét
számmal dolgozó magánvállalkozó. (A Pol
gármesteri Hivatal tájékoztatása alapján.) 

Az biztos, hogy vállalkozónak lenni nem 
könnyű. Az adóterhek, a konkurencia, a telí
tettség minden téren, a csökkenő vásárlóerő 
rányomja bélyegéi a magánvállalkozásokra. 
De hogyan vélekednek erről ők maguk? Ho
gyan értékelik saját tevékenységüket? Erről 
kérdeztük a celldömölki magánvállalkozókat. 

Egy vélemény a Helénából. 

B O L L A G Á B O R (Mezőgazdasági szak
üzlet): Még csak egy éve vezetjük vállalkozás
ban az üzletet, ezt megelőzően szerződésesek 
voltunk. Azt kell mondanunk, hogy az utóbbi 
évek egyik leggyengébbikét zárjuk az idén. Ez 
abból adódik, hogy nincs kiáramló bér, nincs 
vásárlóérték, nincs vásárlóerő, és ez folyama
tosan csökken, főleg, ha a kétkulcsos áfát is 
bevezetik. A munkanélküliek nem tudnak be
fektetni, korszerűsíteni. Munkahelyeket kellene 
teremteni, jo l fizető munkahelyekéi. Hogy kü
lönbség van-e a szerződéses üzlet és ezen fonna 
között? Talán csak az, hogy most mi fizetjük az 
SZTK-t, az adót, az áfát és sokkal több a gon
dunk. De ez a vállalkozás velejárója. 
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Imre Béla cipészműhelyében 
- Hál ¡11, városon belül, raj

iunk kívül van két c ipész , ha jó i 
tudom. 

- Vagy ne beszéljünk konku
renciáról, hanem inkább szak
mai barátságról, tiszteletről? 

- így van. Inkább arról kelle
ne beszélni , hiszen mindenki ér
zi saját magáról , hogy j ó mun
kál végzcl t-c vagy sem, és a ja
ví t ta tó , a kuncsaft úgyis oda 
igyekszik, ahol jobban kiszol
gálják. 

- Megkérdezném azért a srá
cokat is, hogy ilyen fiatalon mi
ért is választották ezt az egyál
talában nem divatos szakmát. 
Hány évesek vagytok? 

I m r e Ba lázs : Tizenhét múl
tam. 

I m r e Béla : Huszonegy va
gyok. 

- Visszatérve a lényegi kér
désre. Miért választottátok ezt a 

szakmát, ami egyáltalán nincs a 
kirakatban, csirizszaga van, a 
műhelybe alig süt be a nap, szó
val sorolhatnám a hátrányokat, 
de minek, hisz cáfolatként kelten 
is itt ültök. 

B a l á z s : Egyrész t azért , mert 
apu c ipész , és akkor továbbvi
szem ezt a szakmái , másrészt 
mert szeretem iscs iná ln i , hiszen 
apu mellett nőt tem fel a m ű 
helyben, segí tet tem neki, amit 
tudtam, most pedig már teljésen 
itt dolgozom. 

- Béla, te egy másik szakmát 
hagytál ott. Vagy a vasút ha
gyott ott téged? 

- Én hagytam ott a vasutat. 
Nem tudtam festőként elhelyez
kedni, s így ide jö t t em apu mel
lé, mert szükség volt rám. 

- Hogy érzed, el tudtad már 
sajátítani a szakma alapvető fo
gásait? 

- Fél éve vagyok itt , nagyjá
ból mindent tudok, nem is na
gyon kell irányítani, úgy dolgo
zom. Ha az ember meg akarja 
tanulni a szakmát , akkor meg is 
tudja. 

- Visszatérve a családfőhöz, 
a tervekről kérdeznélek. Ahogy 
nézem, kinőttétek a helyet. 

- A hellyel valóban gondja
ink vannak, lehet, hogy eladásra 

kerül, s így nem is merünk itt 
fejleszteni. Sajnos nem találunk 
olyat, mely ehhez hasonlóan j ó 
helyen lenne. Persze igyekszünk 
ezen a szűk helyen is úgy dol 
gozni, hogy mindenki elégedett 
legyen a munkánkka l . 

Köszönöm a beszélgetést, és 
további jó munkát kívánok a 
családi vállalkozásnak. 

Kép és szöveg: RL 

Kozmah Kercncnfi 

H E L É N A I P A R I S Z Ö V E T K E Z E T 
DOLG O Z Ó I (Fodrászat, kozmetika): 91-ben 
lettünk magánvállalkozók, tulajdonképpen 
kényszerből. Vagy ezt választottuk, vagy a 
munkanélküliséget, mert saját üzlet nyitására 
nem volt lehetősége mindenkinek. A 91-es év 
nekünk jót nem hozott, mert fel kellett emelni 
az árainkat. A villanyszámlától kezdve min
den emelkedett, SZTK-t kell fizetni, bérleti 
díjat kell fizetni, és vendég sincs annyi, mint 
korábban. Aki eddig eljött kéthetente, havon
ta, az most eljön két-három havonta. Nagyon 
sokat várunk a következő évtől, ugyanis sze
relnénk az üzletel megvenni, akkor nem kel
lene bérleti díjat fizetni, és az üzlet egy részét 

bérbe adnánk, mert ekkora helyiség nagy 
ennyiünknek. így talán könnyebb lesz. És per
sze, ha jön a vendég, nem lesz probléma. 

R O Z M Á N F E R E N C N É (Premier papír-
és könyvesbolt): Az idén januárban kezdtünk 
m a g á n v á l l a l k o z ó k é n t . Eze lő t t Berzsenyi 
könyvesboltként a Művelt Nép kezelésében 
működött az üzlet. Akkor az árut a helyünkbe 
hozták, már amit hoztak, viszont én olyat ho
zok, amit keresnek. Bár az árubeszerzés nagy 
gond, egy embert leköt, és különösen nehéz, 
hogy mindenhol csak készpénzért szolgálnak 
ki bennünket. A beszerzési források főleg a 
vállalatok, sok helyen nem úgy gondolkod
nak, hogy jó minőségű árut viszonylag olcsón 
kapjunk. Probléma, hogy napicikkekért, pél
dául egy T I X O szalagért több száz kilométert 
kell utazni. A könyvárusílást mindenképpen 
szeretnénk tovább vinni, de ha a kétkulcsos 
áfát bevezetik - és ez valószínű - akkor^nem 
tudom, kinek adunk el könyvet. Mert már így 
is egyre drágább a könyv. Mégis jobb így, 
magánvállalkozásban, bár naponta 10-12 órát 
dolgozunk, szívesen tesszük a felszínen mara
dásért. Tartok attól, így is egyre rosszabbak a 
kilátások. Mégsem kell azt mondanom a ve
vőnek, hogy nincs, hanem azt mondom, jöjjön 
be két nap múlva vagy a jövő héten, és addig 
beszerezzük. Többet dolgozunk, hogy talpon 
maradjunk, és a vevők elégedettek legyenek. 
Mert egy kereskedő számára ez elsődleges. 

S Z Á L A I I S T V Á N (személyfuvarozó és 
autómentő): A vendéglátásnak arra a formájá
ra, amit én csináltam, itt nincs kereslet. Szóval 
se a diszkók, se bálok nem mennek. Nincs rá 
igényük a fiataloknak, inkább elmennek v i 

dékre buliba. Ezért nem jött be. A taxizás sem 
egy megélhetési forrás. Cellben van négy taxi, 
valamikor csak kettő volt, az még talán meg 
tudna élni, de négy sajnos nem. Van olyan nap, 
hogy 90 forintot sem keresek. Az új taxistör
vény padlóra tesz mindenkit. Nálunk meg fő-

Szalai István 

leg. Taxi helyett az emberek inkább gyalog 
mennek. Az autómentés, amivel ugyancsak 
foglalkozom még csak most kezd beindulni. 
Egyelőre olyan kevés az autómentés, hogy 
abból sem nagyon lehet megélni. Nem hi
szem, hogy még egy magánvállalkozásba be
lekezdenék. 

Kép és szöveg: 
Hajnal 
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CELLDÖMÖLK és KÖRNYÉKIEK FIGYELEM! 
Kedvezményes tüzeltiakciónkat megkezdtük. Az alább felsorolt tüzelőanyagokból mindig van készlet!!! 

! 0 

Akác, cser tűzifa 300 Ft/q 
Akác, cser fűrészelt fa 330 Ft/q 
Pécsi iszapszén 340 Ft/q 
Ajkai diószén 380 Ft/q 
Ajkai kockaszén 438 Ft/q 
I. oszt. Tatai brikett 738 Ft/q 
Tatai gyöngybrikett 738 Ft/q 
Import szén 3500 kcal 598 Ft/q 
Import szén 6000 kcal 710 Ft/q 
FelsŐgallai rostált dara 598 Ft/q 

**ó 

*0, 
Kedvezményes házhoz szállítást vállalunk! Áraink a környéken a legolcsóbbak!!! Várjuk kedves vásárlóinkat, közületeket is kiszolgálunk. 

K E M E N E S K E R . B T . Celldömölk, Pápai u. is. 9500 

Kern enessömj énben, 
a Rákóczi u. 36. szám alatti 

kétszobás 
családi ház 
gazdasági épületekkel, 
nagy telekkel 
ELADÓ. 

Érdeklődni: CELLDÖMÖLK, 
Batthyány u. 42. szám alatt 
18 óra után. 

Vertikális szakipari részlegünk az alábbi szolgáltatásokkal áll az önök rendelkezésérc: 
- Reklámtáblák készítése, címfestése. 
- Gépjárművek festése, fényezése. 
- Személy gép kocsik, autóbuszok, teherautók, kamionok és pótkocsik alvázfestése. 
- Asztalos- és lakatosipari termékek egyedi legyártása. 

ÜL: KOVÁCS GYÖZÖ 

MAV Építési Főnökség 
CELLDÖMÖLK, 
Nagy Sándor tér 14. 
Telefon: 75. 

\ D I S Z K O N T 
Raktáráruházunk bővített 
kínálattal (tej, kenyér, 
péksütemény, hentesáru) és 
meghosszabbított nyitva 
tartással várja kedves 
vásárlóit! 
Celldömölk, Széchenyi u. 10. 

J n i Q 7 l f O N T 

Műveltségi verseny az Eötvösben 
Kodály Zoltán születésének 110., halálának 25. évfordulójára az 

Eötvös Loránd Altalános Iskola Kodály műveltségi versenyt hirde
tett. A versenyen, melyet 1992. december 2-án rendeztek, a Jánosházi 
Keresztény Szellemű Altalános Iskola, aSömjénmihályfai Általános 
Iskola, az Alsósági Altalános Iskola, a Gayer Gyula Altalános Iskola 
és a házigazda iskola egy-egy csapata vett részt. A zsűri elnöke Süle 
Ferenc volt, az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója. A jó hangulatú, 
szoros versenyben a 3. helyezett a jánosházi iskola, a 2. helyezett a 
sömjénmihályfai iskola, az 1. helyezett az Eötvös iskola csapata lett. 

Az Eötvös Loránd Általános Iskola szeretné hagyománnyá tenni 
az ilyen jellegű elméleti versenyeket. Jövőre még több iskola jelent
kezését várják. 

•m 

RAMARA 
F A R M E R S Z A K Ü Z L E T 
Celldömölk, Sági út 12/A (Patyolat mellett) 
A kínálatunkból: bolyhos gyermek- és felnőtt

pulóverek 10 színben; 
csíkos garbók; 
kőmosott garbók 6 színben; 
farmernadrágok, Ingek, 
dzsekik nagy választékban, 
kedvező áron kaphatók. 

Szüksége von a Nyugalomra? 
* Telephelyek, raktárak, vámszabadterületek 

biztonsági őrzése 
•* ö r - é s járőrszolgálat működtetése 
* Rendészeti szolgáltatás 
* Fegyveres biztonsági őrzés 
* Fegyveres pénzszállítás, pénzőrzés 
* Vagyonvédelmi, videofigyelő és 

riasztó berendezések szerelése 

V A S I N Y U G A L O M K F T . 
CELLDÖMÖLKI IRODÁJA "* Celldömölk, Nagy Sándor tér 9. 

file:///DISZKONT
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FIGYELEM! Ha eladni, vagy vásárolni kíván: HIRDESSEN AZ ÚJ KEMENESALJÁBAN! 
Hirdetését feladhatja az alábbi címen: SZOMBATHELY, Pf. 293.9701. Telefon: 94/13-586 

OPTIK4 
• SZTK-vény beváltása 
• Gyors szem üvegkészítés és -javítás 
• Kontaktlencse-ápoló szerek, tokok, szemüvegtörlők, 

szemüvegláncok és -zsinórok nagy választékban kaphatók. 
CELLDÖMÖLK, Dr. Gétin L. tér 13. 

Gondoljon 

a télre! 
Fagyálló folyadék kedvezményes áron kapható 
1,5, 10 kilós, 
valamint hordós kiszerelésben az alábbi címen: 

FEMO Barkácsbolt 
CELLDÖMÖLK, Sági u . 14. 

Hidegindítók, jégoldók és egyéb téli cikkek 
nagy választékban megvásárolhatók! 

I Miyoko, Seiko, Casio órák! | 
O l c s ó b b órák már 150, órae lemek 30 forinttól kaphatók. 
Márkás svájci é s Maxell ezüs toxidos (tartós) órae lcmek, 

magyar és import valódi bór és műanyag óraszíjak, fémcsatok 
nagy választékban. 

Borosgazdáknak , p incegazdáknak hordóorák a tulajdonos 
nevével feliratozva megrendelhe tők . 

Alkalmakra szoborórák, vadász fal iórák, „szovjet" bim-bam 
faliórák vásárolhatók. 

FARKAS KÁROLY órásmester 
Celldömölk, Dózsa u. 20. 

Műpadlót egész évben 
legolcsóbban Tokorcsról! 

1,3 m széles elsÖ osztályú 

2 m széles elsft osztályú 

2 m széles színhibás, vékony 

Domborminlas tapéta 

395 Ft/m 

1100 Ft/m 

150 Ft/m 

280 Ft/tekercs 

JÖJJÖN, N É Z Z E M E G ! 
Tokorcs, Erzsébet u. 2/A. 

KOLOMBUSZ DIVATÁRU 
Celldömölk, Kisfaludy S. u. 13. 

Ajánlatunk: német divatáruk, egyedi darabok 
m színes női cipők 
* ballonkabátok 
# pulóverek 
m nadrágok 
m gyermekdzsekik 

l U v , , v . 

Be akarja rendezni 
a lakását? 
Cserélni akarja 
a bútorait, vagy 
a műszaki cikkeit? 

Tekintse meg katalógusainkat, biztosan talál igényének meg
felelőt! 

Bútorok, műszaki cikkek, háztartási felszerelések és egyéb 
más termékek széleskörű választékával állunk rendelkezésére. 

GONDOLJA MEG! 
Bútoraink és minden termékünk kedvező áron vásárolható 

előjegyzéses készpénzfizetéses, vagy 24 hónapi kamatmentes 
részletfizetésre! 

Várjuk ö n t irodánkban: Celldömölk, Sági út 10. 

IDEA Diszkont 
Celldömölkön, a Baross úti 
Elektro Shopban. 

• Televíziók, 
• videók, 
• egyedi műholdvevők, 
• hűtők, 
• mikrosütők 
rendkívül kedvező áron. 

AKCIÓINKAT ÉS NAPI ÁRAINKAT KÍSÉRJE FIGYELEMMEL 
A MEGYEI NAPILAPBAN! 

Horgászok, vadászok, 
ha akarjátok, jól jártok! 

Botok, o r s ó k Í0 százalék árengedménnyel! 
Sörc t lósze r 17 F t / d k g (minden m é r e t b e n ) . 
Magyar, cseh, f inn g o l y ó s l ő sze rek 30-130 for in t ig . '( 
Diana légfegyverek , l égp i sz to lyok . 
9 m m Parabellum, 
Bock sö ré t e s puska kedvező áron! 

DINO horgász- és 
fegyverbolt 

Celldömölk, Dózsa Gy. u. 25. 
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C s a l ó v d 

Szerkeszti: B. Horváth Cecília 

^Mecénásokat kerestünk... 
és találtunk! 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
pénztámogatást nyújtottak ahhoz, hogy a Gaycr 
iskolában tanuló gyermekek élményszerűbben jut
hassanak történelmi ismeretekhez. „Szponzoraink
tól" kapott pénzen új, színes, izgalmas történelem
könyveket vásároltunk aziskolai könyvtár számára, 
és két alkalommal is meglátogattuk a Szombathe
lyen folyó régészeti feltárást. 

E kirándulásaink nagy élményt jelentettek a tanu
lóknak, amint ezt élménybeszámolóik is bizonyítják. 
Mindezt a sok új ismeretet és élményt köszönjük 
támogatóinknak: a Celldömölk Városi Önkormány
zatnak, Balogh Zsolt fuvarozó vállalkozónak, Né
meth István zöldséges vállalkozónak, Marics Sándor-
né temetkezési vállalkozónak és másoknak. 

Köszönettel tanítványaim nevében is: 
Bene Csilla 

Kellemes élmény 
a pápai 

katolikus iskolában 
A közelmúltban elintézni valónk akadt egy 

délután a pápai Szent István Katolikus Általá
nos Iskolában, ahova feleségemmel együtt 
mentünk. Az iskola épületének bejáratához 
közeledve az ajtóban tartózkodó diákok előre 
köszöntek és utat engedtek. Elámultunk. Mivel 
még nem jártunk ott és nem tudtuk, hol van az 
igazgatói iroda, az udvaron játszó gyerme
kektói érdeklődtünk. Az egyik kislány tüstént 
odaszaladt hozzánk és köszönés után udvaria
san ezt kérdezte: felkísérhetem? És már lépdel t is 
velünk az első emeletre. Megmutatta az irodát, 
aztán köszöni és futott lefelé. Ilyen jó érzés rég 
nem ért bennünket. 

Az igazgatónő, Gömbös Károlyné és helyet
tese, Gazdag Józsefné nagyon kedvesen, barát
ságosan fogadtak bennünket, majd dolgunk 
végeztével igen jó benyomással távoztunk. 

Dicséret illeti a katolikus iskola nevelő tevé
kenységét, amihez ezentúl is lankadatlan türel
met, odaadó munkát és sok sikert kívánunk! 
Példa lehet a többi iskolának és ekként szolgál
hat az egyházi iskolák ellenzőinek. 

Csorna Ferenc 

Városi Könyvtárban tartja közös összejöve
telét a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság ós 
a Honismereti Kor 1992. december I7-én, csütör
tökön délután 5 órakor. Katonáné Erdély Gyön
gyi kamarákiállftásával kezdődik az Összejövetel, 
melyet dr. Barsi Ernő győri népzenekutató kará
csonyi népszokásokról szóló előadása követ Köz
reműködik a celldömölki Kapisztrán Szent János 
Cserkészcsapat - bctlehemezéssel. Az év végi 
közös összejövetelt egy csésze forró tea melletti 
beszélgetéssel zárjuk. 

Egészséges karácsonyt! 
December középpontjában a karácsony. 

Krisztus születésnapja áll. A FÉNY születése, 
növekedése a kozmoszban és bennünk. A sze
lídség, az erőszakmentesség, a szeretet ünnepe. 
Az előző évszázadokban meg 4 hetes böjttel 
készültek karácsony ünnepére. A böjt után a 
karácsonyi vacsorának kialakult népi szokás
rendje volt. Az ételek között első helyet kapott 
az alma, a dió, a mákostészta. A kalács mellett 
ott volt a sült tök, a méz, a lencse és a bab is. 
Érdemes elgondolkodni, hogy ezek az élelmi
szerek az egészséges ételek közé tartoznak. 

Az Alföldön Luca estéjén búzát vetnek egy 
tálba, s mikor kizöldül, egymásnak küldik 
ajándékként és a karácsonyi asztalra teszik. Ez 
a nagyon szép szimbólum, melyet tápanyagtar
talma miatt, ,,lsten mannájának" is nevezünk, 
betegségek megelőzésére, gyógyítására, az 
egészség fenntartására kiváló. A búzamag 
„Elet", a búzafű „élő táplálék", az életerő for
rása. 

A családi összetartozás jelképeként tegyünk az 
ünnepi asztalra személyenként l - l almát, mely
nek közepébe gyertyát szúrunk. E gyertya fényé

ből áradó csend, szeretet, béke tegye megelé
gedetté ünnepünket. 

Ne feledkezzünk meg azokról acsaládtagja-
inkról se, akiknek az édességet mértékkel lehet 
fogyasztani. Az ünnepi asztalról ne hiányoz
zon az ő bejglijük se. 

Bejglitészta 
Hozzávalók: 30 dkg diabetikus liszt (vagy 

sima liszt), 12 dkg vaj, 2 dkg glukonon, tej, 1 
tojás, 1 dkg élesztő, 5 g só, 1 kiskanál vanília
kivonat, 1 citrom reszelt héja. 

Diós töltelék 
Hozzávalók: 15 dkg darált dió, 7 dkg gluko

non, 1 dl tej, 1 citrom reszelt héja, 1 kiskanál 
vanília, 5 g őrölt fahéj. 

A tejet a glukononnal és az ízesítőkkel fel
forraljuk, a diót hozzáadjuk és kihűljük. 

Citromturmix 
Hozzávalók: 1 dl ci lromlé, 2 dl tej, 0,5 dl 

tejszín, 5 dkg alma fél citrom reszeli héja, 
2 dkg glukonon. 

Jó étvágyat.' Boldog karácsonyt a diétá
zóknak is! 

- S c h -

A meseíró pályázat 
nyertesei 

A Gyermekkönyvhét alkalmából, december 1-
jén értékelték a Városi Könyvtár gyermekkönyvtá
rának meseíró pályázatára érkezeit műveket. Első 
díjat kaptak a következők: Katona Bernadett 
(Gayer Gyula Általános Iskola), Kreif Noémi 
(GayerGyulaÁltalános Iskola), Mcsterházy Anna 
(Petőfi Sándor Altalános Iskola, Oslffy asszony fa). 

A legjobb mesékből jövőre válogatást közöl az 
Új Kemenesalja. Ugyancsak igényt tart a legsikere
sebb művekre a Vaskarika című gyermekmagazin. 

Könyvtári 
önyvszemle 

DESCHMANN Alajos: Kárpátalja műemlé
kei 

A hányatott sorsú, szép vidék, Kárpátalja évszá
zadokon át nemzeti történelmünk részese volt: a 
honfoglalástól a Thököly- és Rákóczi-szabad
ságharcig, múltunk fontos eseményeinek színterei 
találhatók e vidéken. A magyar történelmi várme
gyék (Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros) a két világ
háború között és után többször is gazdát cseréltek, 
s 1945 júniusa óta Kárpátalja egész területét a Szov -
jetunióhoz csatolták. Történelmi nevezetességei, 
műemlékei egészen a legutóbbi időkig - csaknem 
fél évszázadon át-szinte hozzáférhetetlenek voltak 
a magyar turisták számára. Történeimével, művé
szetének történetével az első világháborút követően 
a tudományos és szakkutatás sem foglalkozott kellő 
érdeklődéssel. A kárpátaljai származású szerző 
ezért elsősorban a 19. század második felében ke
letkezett és a hazai, főként budapesti közgyűjtemé
nyekben hozzáférhető dokumentumokra és saját 
utazásai során pontosított adatokra támaszkodva 
foglalja össze a Kárpátalja műemlékeire vonatkozó 
legfontosabb Ludnivalókat. 

VASI JÓZSEF 

Rorate 
Semmibe ballag az év. Jár... 
Zsákjában örömünk, gondunk. 
Lelkünk rég lekaszált rét már. 
Tarlón. De adventet még vár, 
hogy kérő imákat mondjunk. 

Régi jó-gyermek imákat. 
Mikor még szent volt a várás. 
Hittük, az élet szebb mát ad. 
Reménnyel mézeztük szánkat; 
s szűz hóban jó volt a járás 

hajnali csend tenyerében, 
mikor a falu, a házak 
békésen álmodlak éppen. 
S bennünk engcszlc lesképpen 
roratét várt az alázat. 

Tán hull az ég magasából 
szent, igaz isten-ígéret. 
S embert, ki nyomorban lábol 
megmenti sötét bajából 
mielőtt halálra érett. 

Igaz, bár bűnünk temérdek, 
szégyenli mindjük a bánat. 
S most, mikor miértre kérdnek 
megroskadnak a vén térdek 
s mellverés tölt meg szobákat. 

Hajnalunk ma is vak ében... 
Jöjjetek kis kézilámpák! 
Kézenfogva újra, szépen, 
mini rég-rég advent-sölétben 
vezessetek. Jászol vár ránk. 

S indulnak képzelet-fények. 
Havazik csendcsen itt lenn. 
Míg halkan felbúg az ének, 
tápászkodnak vén remények... 
eljön tán újra az Isten... 
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Átalakult a Sághegy alj a Termelőszövetkezet 
A magyar gazdaság, benne az agrárágazat közismerten nehézhelyzetben 

van. A kárpótlás nem a piacgazdaságra készülök igényeit fogalmazza meg, 
a tulajdonosi gazdaság pedig finanszírozási gondokkal küzd. Agrárágaza
tunk hátrányos helyzetben van a támogatott külföldi versenytársakkal 
szemben. Hiányzik az agrárpiaci rendtartás és az eltérő természeti adottsá
gokból fakadó hátrányok kiegyenlítése. Falun is nő a munkanélküliség. 
Ilyen és hasonló valós gondokról hallunk nap nap után. Ezért is kerestem 
fel Ságon a szövetkezet elnökét. Kovács Lajost. 

- Elnök Úr, kérem tájékoztassa olvasóinkat gazdaságuk helyzetéről, az 
átalakulásról és a jövőről. 

- Az 1968. január 1-je óta Celldömölk Sághegyalja Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetként ismert gazdaság 1992. november 11-e óta mint 
Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet működik tovább. Ez a 
tény, esemény a környezetünknek valószínűleg nem sokat mond, azonban 
nekünk, mint az átalakulást végrehajlóknak, az év legjelenetősebb feladatát 
adta. Törvény írta elő valamenyni szövetkezetnek, hogy függetlenül gaz
dasági eredményeitől, a szövetkezetben dolgozó tagok véleményétől, mű
ködésüket teljesen új alapokra helyezve át kell alakulniuk. Ennek érdeké
ben a megszokott zárszámadó és tervtárgyaló közgyűlésen kívül még 
három közgyűlést tartottunk, amelynek eredményeként elmondható, hogy 
eleget tettünk az elvárásnak, a törvényi előírásnak és átalakultunk. Erről a 
folyamatról később majd bővebben, most mindenekelőtt a szövetkezetben 
folyó gazdálkodásról, eredményekről szólok. 

- Tagságunk létszáma 363 fő, ebből aktív dolgozó 190, ezen kívül 39 
alkalmazott dolgozik szövetkezetünkben. Szövetkezetünk gazdasági, 
pénzügyi helyzete országos viszonylatban a legkedvezőbbek között van. 
Vagyoni helyzetünk is messze az átlagon felüli. Jelenleg 4150 hektáron 
gazdálkodik a szövetkezet. Működése Celldömölk, Alsóság, Izsákfa, vala
mint Nemeskocs és Boba községek mezőgazdasági területeire terjed. A 
szántó közel 3000 hektár. Két legfontosabb növényünk a búza és a kuko
rica. Mindkét növényt 1000 hektáron termeljük. Ezen kívül termelünk 
napraforgót, cukorrépát és lucernát. A több éve 180 hektár nagyságú 
cukorrépa-terület kizárólag háztáji művelésben, tagjaink kezelésében van. 
Az állattenyésztési ágazaton belül tejtermelő tehenészettel foglalkozunk. 
Tejtermelésünk évi 3 millió, az egy tehén állagában 6 ezer liter tej. 

- Ipar i ágazataink közül a legjelentősebb a festéküzem. Ebben az évben 
meghaladja a 200 milliós árbevételt, mely messze felülmúlja az előző évek 
eredményeit. Ezen kívül működik a szövetkezetben egy bontótelep, van 
építőipari tevékenységünk, melyhez a gázépítő részleg tartozik. 

- Szövetkezetünk évek óta eredményes munkát folytat. Az elmúlt öt év 
átlagában nyereségünk meghaladta a 37 millió forintot. Legeredményesebb 
évünk az 1990-es esztendő volt, ekkor nyereségünk 71 millió forintot ért el. 

- Amikor az eredményekről szólok, azt nem dicsekvésképpen mondom, 
azonban a jelenlegi közgazdasági helyzetben sok szövetkezetben csődel
járás folyik, sok már felszámolás alatt áll. Nyilvánvaló, a szövetkezetünk
ben elért eredmények elsősorban tagjaink, a szövetkezetben dolgozók 
munkáján múlott, illetve múlik, de feltétlenül hangsúlyozni kell a kedvező 

gazdasági szerkezetet is. Az eredményekről szólva látni kell, az ilyen 
eredményes gazdálkodás mellett sem lehetünk elégedettek, mert jővödel-
meink messze elmaradnak a más termelőegységekben dolgozók jövödel-
métől. Ilyen helyzetben mi is vártuk, illetve tovább várjuk a változást. 

- Az átalakulás megtörtént, de lényeges változás a gazdaságban, annak 
feltételrendszerében nem történt. Az átalakulással kapcsolatos törekvések
nél egy dolgot lehet konkrétan megfogalmazni, ez pedig az, hogy a régi 
rendszerben alakult és termelőszövetkezetként működölt gazdaság alakul
jon át, mindegy, hogy mivé, csak ne maradjon termelőszövetkezet. 

- Az átalakuláshoz kapcsolódó privatizáció nagyon sok célt szolgált, de 
semmiképpen sem hivatott arra, hgoy megoldja a mezőgazdaságban a 
magántulajdonra alapozott gazdálkodást, mert annak a legelemibb feltéte
lei hiányoznak. A vagyonnevesítéssel egyet lehetett elérni, az eddig közös
nek és oszthatatlannak mondott szövetkezeti vagyont névre szólóan neve
síteni kell, így valós, igazi tulajdonosai lesznek a szövetkezetnek, de azzal 
nem, hogy az így felosztott vagyont, munkahelyei ezek az új tulajdonosok 
külön-külön is tudják működtetni. A k i ebben reális alapot Iát, az körülbelül 
azt hirdeti, mintha egy toronyórából lehetne sok kis órát csinálni. Hogy 
mennyire nem életszerű a törekvés, mutatja szövetkezetünk tagságának 
viszonya az átalakuláshoz. 

- A vagyonnevesítéssorán tagjaink-elsősorban az aktív tagok-jelentős 
vagyonhoz, illetve üzletrészhez jutottak. Átlagosan az aktív tagokra teher
mentesen közel 1 millió forint üzletrész jutott. Ennek az üzletrésznek a 
kikérésére tagjainknak 75 nap állt rendelkezésére. Bőven volt idő arra, hogy 
döntsenek az egyéniben, vagy a szövetkezésben történő gazdálkodás kö
zött. Tagságunk 95 százaléka gondolkodott, gondolkodik a közösben, 
mindössze 21 fő jelentette be kiválási szándékát. Mindjárt hozzáteszem, az 
igényelt vagyontárgyak között elsősorban ipari tevékenység folytatásához 
szükséges eszközök szerepeltek. Mezőgazdasági tevékenységhez szüksé
ges eszközöket, termőföldet, tenyészállatokat kizárólag azok igényeltek, 
akik eddig is rendelkeztek jelentős háztáji tevékenységgel. 

- Szeretném hangsúlyozni a szövetkezetben dolgozók nevében, hogy 
kizárólag a biztonságosabb jövőt, a munkahelyet látják a szövetkezésben. 
Ennek a formának vannak meg a feltételei nemcsak itt a szövetkezetben, 
hanem az egész magyar mezőgazdaságban. Ezt egyik napról a másikra 
felborítani nem lehet. Igaz - főleg az utóbbi időkben — egyre többet hallani 
arról, hogy a mezőgazdaságban a privatizációs folyamat 15-20 évig is 
eltarthat, azonban a jelen törekvések még mindig a nagyüzemek szétzilá
lására, köznyelven: szétverésére irányulnak. Pedig ha ez sikerül, akkor nem 
tudom mi lesz az előttünk álló 15-20 évben a jelenleg még nagyüzemben 
dolgozókkal, és mi lesz az ország élelmiszer-ellátásával. Tudomásul kelle
ne venni, politikai célokért ezeket nem szabad feláldozni. Változtatni kell, 
meg kell adni a mezőgazdasági munkának, a mezőgazdaságban dolgozók
nak a kellő megbecsülést, és ehhez talán még megmenthetők a világhírű 
magyar mezőgazdaság eredményei. 

- Elnök Úr, köszönöm a tájékoztatást. 
Káldos Cyula 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Dezső Péter és Kollár Rita Erzsébet fia: 
Péter, Szálai Zoltán és Horváth Éva leánya: Ale
xandra Éva, Nagy Csaba és Varga Violetta le
ánya: Tímea Violetta, Kazári Zsolt és Baranyai 
Eszter leánya: Patrícia, Ilcsik Norbert és Talabér 
Andrea fia: Bence, Gulyás László és Faragó 
Gyöngyi leánya: Dóra, Heim Géza László és 
Szabó Katalin fia: Géza, Palotás Csaba Norbert 
és Morvái Ilona leánya: Nikoletta, Prépost Attila 
és Csajbók Irén leánya: Nikolett, Rába Ferenc és 
ör i Ibolyka fia: Dávid, Kiss Dénes és Kiss Ágnes 
leánya: Dóra. 
Házasságkötés: Diósi Márta Erzsébet és Marton 
JenŐCsaba, Szalóky Tünde Erzsébet és Nagy Zsolt. 
Halálozás: Fekete Mihály, Asbóth Emil, Varga 
József, Tomori Endre, Somogyi Tibor, Hetyei 
Lászlóné Eszter Mária, Nagy Lászlóné Koltai 
Erzsébet, Mesterházy Sándorné. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Góman György és Kolompár Erika 
leánya: Vivien Erika. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Horváth József és Dobó Katalin fia: 
Tamás. 
Halálozás: Kelemen István. 

NAGYSIMONYI 
Születés: Németh Attila János és Farkas Ildikó 
fia: Szilárd. 

KARAKÓ 
Születés: Jenci József és Szép Ilona leánya: Zsa
nett. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Vörös Károly és Csefkó Ildikó Karoli
na leánya: Eszter. 

NEMESKOCS 
Születés: Berki Tivadar és Molnár Tímea le
ánya: Dalma. 

KÖCSK 
Születés: Mestery Károly és Sipőcz Krisztina 
fia: Szabolcs. 

KELÉD 
Halálozás: Czigány József. 

KENYÉRI 
Születés: Ró/inán Miklós és Dobos Er/scbci 
leánya: Melinda 

KEMENESKÁPOLNA 
Születés: Bogdán György és Horváth Ilona fia: 
János György. 
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Kézilabda 
Vas megyei rangadóval fejeződött bc a férfi kézilabda NB LT-es bajnok

ság. Az ellenfél a Szentgotthárd 2. helyezett együttese volt. Az ideges 
hangulatú mérkőzésen a „múlt és a jövő" csapatai mérkőztek. A korosabb 
és rutinosabb vendégek az első félidőt egygólos előnnyel zárták. Igaz, négy 
hétmétercst hagylak ki a cclliek. A második félidőben a fiatal erőkből álló 
CVMSE olyan sebességre kapcsolt, amit nem tudtak követni a vendégek. 
Kár, hogy a hétmétereseket ebben a játékrészben is sorozatban kihagyták. 

C V M S E - C E L L K O L O R - S z c n t g o t t h á r d Kézi labda Klub 20:18 
(7:8). Celldömölk, 700néző. V.: Pass, Vida. CVMSE: H O R V Á T H - T ó t h 
(1), BAGICS (3), MÁRCZI (4), GULYÁS (1), GÓCZE (4), FONYÓ (2). 
Cs.: Simon, CSÓRI (3), NAGY (2), CSIZMAZIA G., Kiss. 

ÖSZ1 VÉGEREDMÉNY 
12 10 
12 9 -
12 8 1 
12 8 -

1. Vonyarcvashegy SE 
2. Szentgotthárdi KK 
3. Simonlornya BTC 
4. Mecsek nádasd SE 
5. CVMSE-CELLKOLOR 12 

296:238 
313:294 
308:297 
304:303 
287:266 

20 
18 
17 
16 
14 

^ Öröm az ürömben 

Az öszi megyei labdarúgó-bajnokságban nagy csalódást okozott a 
CVMSE felnőtt csapatának igen gyenge szereplése. Annál nagyobb 
örömet viszont az ifjúsági csapatelső helyezése. Álló sor, balról jobbra: 
Sebestyén Attila edző, Horváth László, Szabó Zsolt, Bogdány Tamás, 
Horváth Dezső, Hérincs Csaba, PcthŐ Szilárd, Németh Tibor, Kerék Ba
lázs, Varga Norbert, Sebestyén Norbert. Guggolnak: Szabó Csaba, Varga 
László, Rúzsa Norbert, Csefkó József, Szabó László, Pázsi Imre, Horváth 
Zsolt II., Horváth Gábor. 
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Két győzelem, egy vereség 
Két hazai győzelem után a lista

vezető otthonában vereséget szen
vedett a CVMSE NB JTf-as asztali
tenisz-csapata. Eredmények: 
C V M S E - P á p a 15:3. A két csapat 
között nagy voll a tudásbeli különb
ség. Győztesek: Tarr S.-Botfa és 
Máthé-Balázs párosok, valamint 
Tarr S. (4), Botfa (4), Máthé (4), 
Ötbei( l ) . CVMSE-Györ i Műsza
ki Főiskola 11:7. Az elmúlt évi baj
nokságban gyengén szereplő főis
kolások kitűnően erősítettek a Győ
ri Elektromosból. Tarr S. és Botfa 
ellen azonban kénytelenek voltak 
fejet hajtani a győri játékosok. 
Győztesek: Tarr S. (4), Botfa (4), 
Máthé (2) és Tarr S.-Bolfa páros. 

Ajka-CVMSE 11:7. Nagyon iz
galmas és szoros mérkőzést vívott 
egymással akét, kitűnő erőkből álló 
csapat. Erre mi sem jellemzőbb, 
mint az, hogy a döntő játszmákban 
Máthé 17:11 -ről veszített, míg Tan 
S. 27:25-re. Tarr Sanyikának ez 
volt a bajnokságban az első játsz
mavesztése! Győztesek: Tarr S. (3). 
Botfa (2), Máthé (1) és Botfa-Tarr 
S. páros. 

Asztali teniszezőink az Ajkaelle¬
ni vereség után a Szombathelyen 
első ízben megrendezett Szatmári 
emlékversenyen vigasztalódtak. 
Tarr S. az első helyei, míg Botfa és 
Máthé a harmadik helyet szerezte 
meg. 

Sportról röviden 
- Az Eötvös Loránd Általános Iskola 7-8. osztályos fiú csapata 

Veszprémben, a Báthory Kupán 2. helyezést, míg Csornán, a Kará
csony Kupán elsó" helyezést ért el. Mind a két tornán 6-6 csapat vett 
részt. Veszprémben, Nagy Zsolt a mezőny legjobb, míg Németh Tibor 
a csapat legjobb játékosa, Csornán pedig N é m e t h Gyula a mezőny 
legjobb kapusa különdíjat kapta. 

- Harmincnyolc csapat nevezett kézilabdából és labdarúgásból az 
alapfokú diák körzeti bajnokságokba. A tizenöt körzetben folyó küz
delmek közül már néhány helyen befejeződtek a mérkőzések. Körzet 
bajnokként a városi döntőbe kerültek: labdarúgás I—II—III. korcsoport
ban: Celldömölk, Berzsenyi Lénárd Általános Iskola, I I - I I I . korcso 
portban: Jánosháza Batthyány Általános Iskola. Kézilabda fiú I I - I I I 
korcsoportban: Celldömölk, Gayer Gyula Általános Iskola, leány ü l 
korcsoporban: Vönöck, Általános Iskola. 

- Ötödször rendezik meg Celldömölkön a sportcsarnokban a Szil
veszteri Kupát labdarúgásból. A mérkőzéseket, a jelentkezők számától 
függően, december 28-29-30-án 8.00 órától öt korcsoportban játsszák le. 

. Q Rendhagyó tudósítás a Csapó Csaba Emléktornáról 
Már maga a cím is torokszorító. Torna egy 

tizenhét éves srác emlékére. Az olvasók bizonyá
ra alig ismerik, akik közelálltak hozzá, azok alig 
tudnak belenyugodni most is. Celldömölkön csak 
múltja volt a kosárlabdának, jelene nem. Aztán 
jött Csabi - Vagy CsaCsa, ahogy az osztály hívta 
-s a korábbi játszadozás, amit mi képviseltünk, 
egyszerre JÁTÉK lelt, gyönyörű, küzdelmes és 
emberi. CsaCsa játszott, s a második gimnáziumi 
év már meghozta az első városi szintű tornát, 
melynek szervezője, játékosa, szurkolója is voll, 
attól függően mit kellett tenni, vagy mihez volt 
kedve. Aztán jöttek még tornák, csapatok, s a 
kosárlabdának lassan jelene is lett Celldömöl
k/in. Minden tnérkőzéssorozatnak a következő 
tcrvezgetésével lett vége. Majd eljött a nyár is
mét, s a tompa, bénult döbbenet, hogy más hibá
jának vétlen áldozataként CsaCsa meghalt az 

országúton. Barátai kosárlabdát temettek el ha
lála után két nappal, s olyan mélyen csöndes lett 
az osztály, ha róla esett szó. Nehéz elhinni, nehéz 
belenyugodni. Emléket kell állítani neki, nem 
követ, ércet, hanem játékot, azt, amit ő magas 
szinten müveit és mindennél jobban szereteti. Az 
emléktorna ötlete Molnár Jánostól származott, aki 
már az első tornál is együtt szervezte CsaCsával. 

Alltunk a megnyitón és emlékeztünk. Csapó 
Csabi már biztosan egy egészen más kosárpá
lyán zsákol, ahol nincsen soha fault, és mindig 
bemegy a hárompontos dobás... 

Hogy ki lett a győztes? Nem fontos. A legna
gyobb győztes a JÁTÉK! így van ez rendjén, ez 
Csábinak is tetszene. 

Jövőre, veletek, ugyanott! 
- r -
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