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Mindennapi
ádventünk

Az ádventi Jézus-várás ideje a legszebb
rész kicsinyek, nagyok életében, minden
esztendőben. Advent Jézus eljövetelét hir
deti. Ezért gyújtunk meg minden vasárnap
eggyel több gyertyát az ádventi koszorún. S
akinek van, gyeityafényes, ablakos ádventi Jézushoz hívogatnak, ott mindenütt vízre
papírházikója, mindennap nyithat rajta egy bocsátva vár ránk a mentőcsónak.
újabb ablakot.
Két ádvent között járunk. Két világnak,
Csak ennyi volna ádvent? Négy hangula egy földinek és egy mennyeinek a polgárai
tos, boldog hét? Sokkal több ennél! Ádvent vagyunk. Ne csak e világnak éljünk! Éljünk
ma azt hirdeti mindenekelőtt, hogy Jézus az örökkévalóságnak is! Nemcsak a kis Jé
Krisztus dicsőséges visszajövetele, s vele az zust kell várnunk, sokkal inkább a dicsőség
ítélet napja már itt van a küszöbünkön. Jé gel visszatérő Jézust, az ég és föld Urát,
zus: Ősi héber név. Krisztus: görög szó. A élők és holtak Bíráját. Egy nagy angol evan
kettő név - szorosan egymás mellett - azt gélista mondotta: „Naponta várom Isten Fi
jelzi, hogy az üdvösség elindult Izraelből és ának eljövetelét.*' Persze, nem tétlenül, Ölbe
ma is útban van minden égtáj felé. Az Úr tett kézzel. Krisztust hirdette és szolgálta
Jézus Krisztus visszajövetelére sok jel f i  mindenütL .
Nekünk is naponta vámunk kell Jézust.
gyelmeztet minket! Háborúk lesznek a föl
dön... éhínségek... pusztító földrengések... a Hitben. Szeretetben. Minden jóra készen.
bűn (s a bűnözés) elhatalmasodik... a szere Megtisztult lélekkel és tiszta lelkiismerettel.
tet meghidegül az emberszívekben... Sok Naponként megtérve az Atyához. Aki Neki
hamis tanítás születik, és az emberek fél hátat fordítva élt eddig, az most forduljon
relökik az Isten Igéjét. Inkább hisznek feléje. Aki Tőle sajnálta legjobban az időt,
mindenféle meséknek... Mindezek ellené az most ajándékozza Neki minden napját.
re is, az örömüzenet, az Evangélium eljut Tegyen úgy, mint a bibliai Énók, aki „az
minden néphez... A 19 évszázados szét Istennel járt és egyszer csak eltűnt, mert ma
szórtságban élő zsidóság már jó 30 éve gához vette Őt Isten". Énók, életének há
áramlik vissza, haza, a megszületett Izrael romszázhatvanöt esztendejében kitartóan
Istennel járt, vagyis, a mai ember számára
Állam területére...
Ezek a jelek, a fel nem soroltakkal együtt, érthetetlenül sok időt töltött Istennel. Nem
mind megvannak már! Jézus az idők jelei „áldozott" idejéből Istennek, hanem vele
töltötte minden idejét. Meg is lett az ered
nek nevezi őket.
A világ - mondotta Moody - egy rozoga ménye ennek: utódai, akik figyelték életét,
hajó. Pusztulása egyre közeledik. Mielőtt sokat meríthettek élete példájából, kitűnő
elsüllyedne, szálljunk be a mentőcsónakba. emberekké lettek. Ennek az egyetlen, meg
Ahol csak Isten Igéjét hirdetik, ahol csak áldott életű embernek az élete feljavította az
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SáGa szaküzlet Celldömölkön
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ti sarkánál nyílt üzlet tulajdonosá
tól, Márkus Imrénétöl tudom, hogy
elsősorban az a céljuk, a peremrész
lakóit ellássák a SáGa cég olcsóbb
áruival, készítményeivel. Az első
időszakban felmérik a fogyasztói
igényeket, aztán ennek megfelelő
en alakítják ki a kínálatot. Közbe
vetésemre azonnal megnyugtat,
hogy a kínálat később sem fog szű(Folylatás a 3. oldalon)

S U Z U K I

Sághy András
evangélikus lelkész

Tudósítás
a képviselő-testületi ülésekről

négyzetméteren

Hogy mennyire hiányzott vá
rosunkból egy baromfi-szaküzlet,
mi sem bizonyítja jobban, hogy a
kis boltocska az első három na
pon százezer forintos forgalmat
bonyolított le.
A 16 négyzetméteres helyi
ségbe lépve nem is gondolná
az ember, hogy 52 féle pulykaés baromfiterméket kínálnak itt.
A ligeti sportpálya észak-nyuga

utána következő generációk életét. Sok
ilyen emberre lenne szükség Celldömölk
szabadalmas városában, a szépséges Ke
menesalján és magyar hazánkban, min
denfelé.
Ádvent van, újra szép ádvent! Ádventi
csengettyűk, ádventi gyertyák, el ne anda
lítsatok minket! Mert úgy lehet, holnap már
kürtszó harsan a négy égtáj felé! Ádventi
jókívánság: „A ti jóságotok legyen ismert
minden ember előtt. Az Úr közel!" (Filippi
levél 4;5)

Celldömölk önkormányzatának november 3-i ülésén elhangzott,
hogy a távközlési koncessziós pályázat határideje 1994. január 3-ra
tolódott, de az elbírálás 60 napos időtartama 30-ra csökkent. Aki
befizette a 15 ezer forintot, az mindenképpen kap telefont, ha a
Rábacom elnyeri a koncessziót, amire jó esély van. A Kemenesaljái
Művelődési Központ 1993 novemberétől minden második vasárnap
zárva lesz, hétköznapokon viszont nő a nyitvatartás. A Hegyhát-Ke
menesaljái Vízrendezési Társulat 5,5 millió forintos pályázati ajánla
tával elnyerte a gázépítési fejlesztési program kivitelezésének lehe
tőségét.
/

teljes típusválaszték
lízing és részletfizetés
szerviz és alkatrész-utánpótlás

(Folytatás a 3. oldalon)

M O L N A R - M O L N A R
Autójavító, Gépjármű- és Alkatrész-kereskedelmi Kft.
9500 Celldömölk. Tompa Mihály u. 5/1.
Tel.: 250
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- Hogyan fogadtad a harmadik helyezést?
- Az eredményhirdetést hátulról kezdték.
A negyedik helyre először mindenkit beso
roltak, de én ezt nem vettem észre, és elköny
veltem, hogy az „indult még" kategóriában
végeztem. Megkaptuk az emléklapokat. El
képzelhető, hogy mekkora volt az örömöm,
amikor a dobogósok között újra hallottam a
nevem.
- Hallhatnánk valamit a „ hétköznapi" Bá
rány Dóráról is?
- Végül is nem titok, 22 éves vagyok. Az
általános iskola elvégzése után MÁV segéd
tiszti tanfolyamot végeztem, majd a
KUTHYKER-nél dolgoztam. Utána elvégez
tem egy boltvezetői tanfolyamot, most pedig
munkanélküli vagyok. Ennek ellenére sok az
elfoglaltságom, mert Szombathelyre járok
számítógép-kezelői és angol nyelvi tanfo
lyamra. Ez napjaim háromnegyed részét le
foglalja. Terveim közt szerepel magasabb
szintű nyelvvizsga megszerzése.
- Szabadidőm? Ha van ilyen, akkor szívesen
olvasok. Másik kedvenc időtöltésem a főzés.
Speciális vasi ételek elkészítését kedvelem.
Most éppen cicegesütéshez készülődöm Ez az
egyik kedvenc „nemzeti eledelem".
- Hogyan tovább, Dóra?
- Nem tudom. Egy biztos, a Miss Üniverse
Hungary versenyeket én játéknak tekintem.
Ennek ellenére a nagy problémám most ép
pen ezzel kapcsolatos. A továbblépéshez
szponzorra, szponzorokra lenne szükség. Azt
azonban eddig nem találtam, ezért lehet, hogy
vége az egész játéknak...
Szívesen tennénk, de sajnos ezzel a cikkel
sem tudunk segíteni, mert mire megjelenik,
vége már az országos döntőnek, s hiába kí
gyózik itt a szponzorok sora...
Hej, Dóra! Ha nekem sok pénzem lenne,
meg sem állnál a Miss Üniverse Hungary
címig! No, de stop! Épp Te mondtad, hogy
felnőttél már a tinikorból, nem jársz a felle
gekben. Úgy, hogy én is gyorsan visszaszállok a földre. A földre, amely mostanában elég
fagyos.

Az egészet játéknak tekintem...

Dóra a szépség dobogóján
Hiába, no! Cellben már csak szép lányok közönség kitapsolt. Ilyesmi azért fordulhatott
teremnek. Tavaly Fülöp Mónika jutott az or elő, mert előzetes válogatás nem volt. Erről
szágos döntőig, most pedig az ugyancsak cel¬ viszont nem mi tehettünk.
li Bárány Dóra nevét röpítette szerte a sajtó.
- Ismerőseim, akik látták a megyei napilap
A Miss Üniverse Hungary területi versenyén címlapján megjelent fotót, szinte kivétel nél
Szombathelyen ő állhatott a dobogó harma külfelcserélték volna az első és a harmadik
dik fokára. Úgy is fogalmazhamánk, hogy ő
helyezettet. Mi erről a véleményed?
Vas megye szépe, hisz az első két helyet győri
hölgyek szerezték meg.
A Kodály-telepi lakás egyik szobájában Zoltán öccse és „vezérszurkolója" jelenlété
ben - beszélgetünk a történtekről.
- Hogyan kezdődőit, Dóra?
- Nagybátyám említette, hogy november 14én Szombathelyen lesz a szépségkirálynő-választás területi döntője, nekem is be kellene
neveznem Ezt az Ötletet családunk tagjai lel
kesen támogatták, végül is beadtam a dereka
mat. Nagybátyám segítségével beneveztem.
- Mik voltak a kritériumok?
- Csupán a 18 és 27 év közötti életkor volt
a feltétel, valamint az ilyenkor szokásos köz
ismert megkötések.
- Milyen volt a verseny belülről?
- A verseny napján reggel kilenckor talál
koztunk. Mozgáskoreográfiát tanultunk, ru
hát próbáltunk, frizurát készítettek nekünk.
Én szerettem volna az estélyihez és a fürdő
ruhához is más frizurát, de erre nem volt le
hetőség, ezért felraktuk a hajamat kontyba..
A lányok egyébként rendesek voltak, senki
sem viselkedett kirívóan. A verseny kezdeté
ig bátorítottuk egymást. Sajnos én az egyes
- A fotó nem biztos, hogy mindenki szá
sorszámot kaptam, ami köztudottan hátrányt mára előnyös. Az értékelésnél a szépség mel
jelent.
lett sokat számított a mozgáskultúra, a belső
- Először fürdőruhában vonultunk be, utá kisugárzás, egyáltalán, hogy ki hogyan tudja
na pedig estélyiben. A két bevonulás közt magát „eladni". Na és még egy dolog nagyon
volt az úgynevezett intelligenciateszt. A ver fontos volt, a testmagasság. A győztes Pálseny során nem izgultam különösebben, mert may Judit 180 centi. Nekem mondták, kár,
nem éreztem magam esélyesnek. Ugyanis hogy nem vagyok magasabb. 170 centi va
minden híresztelés ellenére sok szép lány volt gyok, a cipőm sarka 10 centiméter volt. Ha
az indulók között. Igaz, volt olyan is, akit a ennyi nem elég...

VÁLLALKOZÓK,

VÁSÁRLÓK

FIGYELEM!

1993. december 11-töl december 25-ig

ARANYKAPU
vásárt tartunk CELLDÖMÖLKÖN, a Piactéren.
MINDENKIT

SZERETETTEL

VÁRUNK!

REKLÁM- és CÉGTÁBLÁK
CÍMFESTÉSE,
falfestés, mázolás,
tapétázás

Felhívjuk a Celldömölk városban működő vállalkozók fi
gyelmét, hogy - a társasági adóhoz hasonlóan - a helyi kom
munális és iparűzési adóelőleget a várható, éves fizetendő adó
90%-ának megfelelő összegre

1993. december 20. napjáig ki kell egészíteni!
KÉSZÍTTESSE FEL AZ AUTÓJÁT
A TÉLI KÖZLEKEDÉSRE!

TÉLRE,

VÁLLALOK
- műszaki vizsgáztatást
- teljes diagnosztikát

BÁRDOSSY LÁSZLÓ

SEBESI SÁNDOR

FESTŐMESTER

Celldömölk, Tompa u. 4.

völgyi

Sitke, Vadkert utca 16.
GYORS

&

PONTOS

$

OLCSÓ
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SáGa szaküzlet
(Folytatás az 1. oldalról)

külni, s áraikat - melyek 10-20
százalékkal a szokásos alatt van
nak - sem fogják megemelni.
Az első három nap slágerei az
alacsony árfekvés miatt a konyha
kész áruk köréből kerültek ki, panírozott, elősütött termékek voltak.
Rendkívül népszerűek a májas ké
szítmények, melyeknek eltartható
sága 16—17 nap. Rengeteg fogyott
a kolbászfélékből is, amelyek a
debrecenire, illetve a füstölt kol
bászra emlékeztetnek. Nemcsak
gusztusos, hanem pikáns is az asz
pikkal összefogatott pulyka hússajt.
Ezen kívül még felvágottak, pácolt-

Celldömölkön
füstölt-fótt termékek színesítik a
választékot. A felsorolt termékek
mind pulykahúsból készültek.
Ezenkívül vásárolható a boltban
mélyhűtött baromfi is. Megtudom
azt is, hogy sokan kerestek darált ku
tyaeledelt, a továbbiakban ezt az
igényt is kielégítik.
A kiszolgálás udvarias. Aki nem
vásárol, csak tájékozódni óhajt, azt
is szívesen látják.
Ha a tulajdonos tartani tudja ma
gát a most meghirdetett üzletpoliti
kájához, gyanítom, a bolt hamarosan
ki fogja nőni a jelenlegi kis helyisé
get.
Kép és szöveg: völgyi

Tudósítás a képviselő-testületi ülésekről
(Folytatás az 1. oldalról)

A Kórház-Rendelőintézet munkájának tárgyalása során felmerült a
kérdés: kell-e ideggyógyász Celldömölkre? A szakmai érvek dr.
Márton Katalin foglalkoztatása mellett szóltak, aki május 1-je óta
bejáróként dolgozik. Ez utóbbi tény okozta a feszültséget, mivel a
doktornő lakásigénylési kérelemmel fordult a testülethez. Makkos
István polgármester megjegyezte, hogy korábban szinte minden or
vos kapott lakást és a város sokszor ráfizetett erre a nagylelkűségre.
Úgy vélte, hogy ha valaki hosszú távú megoldásként akar itt elhe
lyezkedni, akkor saját anyagi erejét is „dobja be" a cél érdekében.
Dr. Marék József orvos-igazgató kiemelte, hogy kialakították az
intézmény szerkezeti struktúráját, amely illeszkedik a Finanszírozási
rendszer követelményeihez és számítógépes hálózatukkal sikeresen
kapcsolódtak be az országos elszámolási rendszerbe. Az első félév
során lényegében zavartalanul és biztonságosan működtek. Az 1992.
december elején visszavont belgyógyászati osztályvezető főorvosi ki
nevezés azonban munkaügyi perbe torkollott, ami lassan egy eszten
deje húzódik. Az igazgató szerint a „személyi mentalitásokban nagy
lehetőségek, de nagy veszélyek is vannak. Sajnos, mi negatív irányba
mozdultunk el, de innen már csak felfelé vezethet út." A jelenlévő
dr. Mazúr Sándor hozzászólásában hangsúlyozta, hogy az egységes
és jórészt szociális jellegű beteganyag miatt a teljesítményfinanszíro¬
zás elégtelen lesz a területi ellátást biztosító kisvárosi kórházakban.
Várhatóan így nagyobb anyagi teher hárul az önkormányzatra, de a
vonzáskörzet betegeinek elveszítését nem szabad megengedni. A tel
jesítménykényszer és a szakmai létszárnminimum szorításában ver
gődik a celli kórház. Az Önkormányzat és a kórház közötti kapcsolatot
túlságosan szimpátián alapulónak tartotta. A testület az intézmény
első félévi beszámolóját tudomásul vette.
KEZELHETŐ MÉRTÉKŰRE CSÖKKENT A BŰNÖZÉS
Két hét múlva, november 17-én ismét találkozott a helyi döntéshozó
testület. Baranyai Attiláné dr. jegyzőnő elmondta, hogy a városi
bíróság visszaállításának ügyében az Igazságügyi Minisztérium fel
mérést készít a kérdésben a városkörnyéki települések álláspontjáról.
Ez minden valószínűség szerint nyomatékosíthatja a celli önkormány
zat korábbi határozatát. A legújabb információk alapján a címzett és
céltámogatási rendszer forrása jelentősen beszűkült és lehet, hogy a
celldömölki elképzelések is asztalfiókban maradnak.
Molnár Lajos rendőr őrnagy, a városi kapitányság vezetője a helyi
közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységről szóló
beszámolójában elhangzott, hogy a kapitányság területén 1993. szep
tember 30-ig 247 bűncselekmény vált ismertté. Ez 14 százalékkal
kisebb, mint az előző év hasonló időszakában és a csökkenés az
országos átlagnál valamivel nagyobb mértékű. A vagyon elleni bűn
cselekmények száma 17, míg a lopások száma 30 százalékkal keve
sebb 1992-höz képest. Idén 300 nyomozást indítottak el és az ered
ményességi mutató a tavalyi 59 százalékról 67-re nőtt. Az ismeretle
nes felderítési arány 56 százalék, ami jelentősen meghaladja a megyei
átlagot (40-45 százalék). Az adatok bizonyítják, hogy a területen az
1990/91-es évekre jellemző nagymértékű bűnözési hullám csillapo

dott, bár 2 év még nem elég hosszú távú következtetések levonásához.
534 közrendvédelmi szabálysértésre került sor: ezen belül a közleke
dési ügyek feltűnően nagy arányban, 43 százalékkal emelkedtek. (Kü
lönösen a külföldiek által elkövetett sebességkorlátozás gyakori je
lentős túllépése rontotta a statisztikát. Idén 40 közlekedési baleset
történt: 7 ember halt meg, 17 személy sérült meg súlyosan és 55
könnyebben. Nőtt a halálos és könnyű sérüléses, dc csökkent a súlyos
sérüléssel járó esetek száma. A képviselők megtudhatták, hogy a
működési területen jelenleg 5 személy önvédelmi pisztollyal, 4 pedig
gáz riasztófegyverrel rendelkezik, továbbá 159 golyós és 201 sörétes
lőfegyver van nyilvántartva természetes személyeknél.
A vezetőváltások idején, 1991-ben a celli rendőrkapitányságot meg
az utolsók között emlegették eredményeiket illetően. A helyzetjelen
tés azt tükrözi, hogy az állomány átszervezésével és oktatásával, a köve
telmények egyértelművé tételével és sok munkával sikerült elérniük, hogy
a korábban rohamosan növekedő bűnözést kezelhető mértékűre csökkent
sék.
1993-ban a Celldömölk Városi Polgárőrség kettévált és Balogh
József vezetésével 21 polgárőr kezdte meg a munkáját Alsóságon. Az
összesen 46 fővel működő szervezet a városban és környékén közel 4000
órás szolgálattal vigyázott a polgárokra s értékeikre. Az együttműködés
hasznosságát illetően jelzésértékű, hogy a polgárőrségből 3 személy fel
vételt nyert a rendőrkapitányság hivatásos állományába.
A közterületek állapotáról szóló beszámoló megállapította, hogy
fenntartásuk nem megfelelő szintű Celldömölkön. A relatíve egyre
csökkenő mennyiségű pénzt (1993-ban 13 millió forint) az intenzíven
gondozott zöldterületek körének, a gépi és kézi munka arányának és
az alkalmazott technológia felülvizsgálatával próbálják ellensúlyozni.
Az utak kivételével a közterületek fenntartását egyrészt a CELLSZOLG Kft., másrészt a közhasznú munkára szerveződött brigád
végzi. Az előbbi szemlélete túlságosan bevételcentrikus (sokszor fe
lesleges költségeket számol fel), az utóbbi pedig állandóan változó
állományú és működtetése természetéből adódóan bizonytalan. A
technikai színvonal nagyon alacsony: a gépek elavultak és működő
képességük egyre nehezebben biztosítható. Szemléletbeli hiányossá
gok is akadályozzák a hatékony munkát. Az egyik megközelítési irány
a rendelkezésre álló erőforrások egyenletes szétterítését képviseli, míg
a másik szerint a településen belüli gócpontokra koncentrálva a fenn
tartási intenzitás és a színvonal a centrumból kiindulva csökkenő
jellegű legyen. A váltakozó döntési elv felesleges feszültségeket ósindulatokat gerjeszt. A képviselők a hiányosságokból eredően szük
ségesnek tartották a városgondnokság kialakítását célzó előkészítő
munka felgyorsítását. Sebestyén László közterületfelügyelő beszá
molójában kiemelte, hogy intézkedései (21 hónap alatt 1800) előse
gítették a közterületek rendjének megóvását, az igénybevételek sza
bályszerűségét, javítanivaló azonban bőven akad.
A testület határozatot hozott arról, hogy a közelgő választási
kampányra tekintettel a plakátok, reklámok elhelyezési rendjének
kialakítása érdekében a pártok, jelöltek képviselőivel egyeztetésre
kerüljön sor.
Németh Tibor

UJ K E M E N E S A L J A
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Kettős emlékezés
dr. Kühár Flórisra
1893-1943-1993

Idén van száz esztendeje an
nak, hogy a XX. század katoli
cizmusának, de az egyetemes
kultúrának is jeles képviselője,
Kühár Flóris született. Ugyan
csak idén emlékezünk halálának
50. évfordulójára. E mementőból
Celldömölk is szeretné kivenni a
részét.
Dr. Kühár Flóris Pártosfalván,
Vas megyében, az egykori mura
szombati járás falujában született
1893. július 5-én. A bencés rend
be Pannonhalmán 1909. augusz
tus 6-án lépett. A kiváló tehetsé
gű ifjút a főapát Innsbruckba
küldte tanulni, ahol elnyerte a fi
lozófiai és teológiai doktorátust,
és itt is szentelték pappá 1916ban.
Kiváló szellemi és lelki felké
szültségének ékes bizonyítéka
az, hogy a fiatal papot a főapát
már a következő évben NyugatDunántúl egyik híres búcsújáró
helyére, Celldömölkre küldte
plébánosnak. Dr. Kühár Flóris
1917-tÖl 1922-ig volt Celldömölk
plébánosa.
Már itt megmutatkozott rend
kívüli tehetsége, amelyhez rend
kívüli szerénység és tisztesség
párosult. Nagy érzéke volt a lelkiekben-szellemiekben elmara
dottak megsegítéséhez. Az alsó
sági születésű Berecz Skolaszti
ka bencés nővér az ő ajánlóleve
lével és a tőle kapott feszülettel
ment Hanauer Á. István váci püs
pökhöz, aki őt Tiszazugra, az al
földi tanyavilágba küldte, a hit
élet és az iskolai oktatás meg
szervezésére. (A feszület a nővér
által építtetett templom főoltárán
volt, azóta - sajnos! - elveszett!)
Kühár Flóris 1918-ban megír
ta A Czelldömölki búcsújáróhely
rövid ismertetése című munkáját.
Ezt később dr. Nemes Vazul,
Celldömölk utolsó bencés plébá
nosa dolgozta át.
1921. november 6-án nagy fel
tűnést keltő javaslatot tett: az ál
talános és egyetemes kultúra ter
jesztésére alakuljon meg a Vas
vármegyei Kultúregyesület Cell
dömölki Köre!
1922-ben a főapát pannonhal
mi főiskolai tanárrá nevezte ki,
és ebben a minőségében tanított
1929-ig. Lélektani, bölcseleti,

teológiai és vallástörténeti kérdé
sekkel foglalkozott, és sorban je
lentek meg e témájú könyvei.
(Bevezetés a vallás lélektanába,
Bp. 1926. - A keresztény bölcse
let története, Bp. 1927.) Irodalmi
munkái mellett igen jelentős,
hogy a Pannonhalmi Szemlének
- amely 1993-ban újraindult 1926-tól 1929-ig alapítója és
szerkesztője volt!
Kühár Flórist 1929-ben nagy ki
tüntetés érte. Rómában a Szent
Anzelm bencés egyetemen tanít
hatott két évig. 1930-ban zarándok
szívvel című római útikalauzát írta
meg, előkészületül az 1933-as
szentévre. Ugyancsak rómában ír
ta, de Budapesten jelentette meg A
vallásbölcselet főkérdései című
könyvét 1930-ban.
1931-től 1935-ig ismét Pan
nonhalmán főiskolai tanárként
működött, majd 1935-től 1943ban bekövetkezett haláláig Buda
pesten volt házfőnök és címzetes
egyetemi tanár a Budapesti Hit
tudományi Akadémián. Főleg a
vallástörténetben mélyült el:
1936-ban Budapesten adta ki 2
kötetes Egyetemes vallástörténe
tét. Szépirodalmi munkái közül a
Szűz Mária élete a legközismer
tebb. (Bp. 1937.) 1940-től halá
láig alapítója és szerkesztője volt
a Katolikus Szemlének.
Fiatalon, 50 éves korában,
1943. november 23-án hunyt el
Budapesten.
Celldömölkön mindössze 5
évig működött, az idősebbek
mégis hálás kegyelettel emlékez
nek rá. Most, a kettős évforduló
alkalmából, mi is főhajtással tisz
telegjünk e tudós bencés papta
nár emléke előtt!
Dr. Koltai Jenő
plébános

1o\

A Mária-himnusz és szerzője

A Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság november 8-i rendezvényén
a Kresznerics Ferenc Könyvtárban a 90 évvel ezelőtt, 1903 szeptembe
rében Kiscellben születea dr. Magasi Artúr bencés tanárra, a költőre és
emberre barátként emlékezett Horváth Lajos nyugalmazott iskolaigaz
gató. Előadásának második részében Lancsics Bonifác bencés szerzetes
alakját idézte fel, aki 1725 és 1737 között - Koptík Odó elődjeként életének utolsó 12 esztendejét töltötte városunk legősibb zugában, Pórdömölkön.
A Szombathelyen született Lancsics - saját szavai szerint - Grazban
tanult logikát, majd elhatározta, hogy Szent Benedek rendjének szánja
életét. A novíciusi próbaidő letelte után 1694. november 11-én tette le a
szerzetesi fogadalmat. Lancsics már pannonhalmi évei alatt bizonyította
Regnum Marianum-i honosságának mély lelkiségét. Ez ídŐ tájt írta a
Magyarok Nagyasszonyának szinte minden magyar által ismert legked
vesebb himnuszát, amelyet Szoszna Demeter 1715-ben Pannonhalmán
másolt énekeskönyve örökített meg az utókor számára:
„Boldog Aszszony Anyánk, régi nagy Pálrónánk,
nagy ínségben lévén így szóllamlik hazánk:
Magyar országról, Pannóniárál,
ne feledkezzél el árva magyarokról."

A himnusz az évszázadok alatt népénekké vált és a szájhagyomány
velejárójaként szövege is módosult, A XX. század első felében így hang
zott az első strófa vége:
„Magyarországról, romlott hazánkról
Ne feledkezzél el szegény magyarokról."

A köztudatban a vers a század közepének hurráoptimizmusa által su
gallt „édes hazánkról" változatban ismert. Az imakönyvekben csak 5-6
versszakát találjuk a versnek, de az 1931-ben Harmat Artúr és Sík Sándor
szerkesztésében megjelent orgonakönyv 12 versszakot közöl.
Sajghó Benedek pannonhalmi főapát 1725-ben az apátság gazdaságá
nak fellendítésére küldte Lancsicsot Dömölkre. Itt - jószágkormányzói
teendői mellett - minden erejével azon szorgoskodott, hogy a település
egykori Máriás-kegyhely jellegét felújítsa. Jól ismerte amagyarság máriás
lelkületét, amit csak fokozott az akkoriban fellángoló „Magyarok Nagy
asszonya" (Patrona Hungáriáé) kultusz. Jellemző, hogy már jövetelének
első esztendejében Mária országa lelkes apostolaként Nagy boldogasszony
napjára zarándoklatra hívta a Kemenes-vidék papjait Dömölkre.
Lancsics Bonifác 1737 tavaszán súlyosan megbetegedett és április 25én elhunyt. Igaz bencést kísértek útjára, akik aznap Dömölkre siettek...
N.T.

MAGASI ARTÚR

Karácsonyi evangélium
És szólt az angyal:
Békesség földön a jóakaratnak,
az embernek, ki Ádám vétke óta
botorkál bűnben és nem tudna lenni
szeplőtelen, ha templomokban élne
nappal és éjjel kenyéren-vizen,
akkor sem, soha...
És szólt az ember:
Dicsőség legyen Istennek a földön
a szeretet, mely sír, hogy vétkezik,
hogy jót akar és kétszer botlik egy nap,
mert szájában a lopott alma Ize,
s hiába eszmény, legszentebb segítség,
mégis a földhöz vonzódik a szíve ...
És szólt az Isten:
Bocsánat minden hívő bizalomnak,
mely elzarándokol a jászolig,
hogy gyermekei imádjon mint a pásztor...
s ha útja sziklás és megbotlik százszor,
vagy völgyön át vezérli el a csillag,
hol minden virág marasztal, igér,
de megy, mert szomjúhozza az igét,
bocsánat minden jámbor gyarlóságnak,
mert megtisztul és az Istenig ér ...
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Egyházi hírek

Kulturális programok
KEMENESALJÁI

MŰVELŐDÉSI

KÖZPONT

December 10., péntek este 8 órától DISCO az előcsarnokban.
December 17., péntek de. 9-12 óráig - HÁROM KIRÁLYOK zenés betlehemi játék.
December 23., csütörtök - karácsonyi műsor időseknek.
December 26., vasárnap este 7 órától vállalkozók bálja.
December 28., kedd este 7 órakor Kálmán Imre Csárdáskirálynő
cfmű operettje a veszprémi Petőfi Színház előadásában.
December 29., péntek este 8 órától előszilveszter fiataloknak. Ze
ne: PROFIL együttes.
ÁDÁM JENŐ

ZENEISKOLA

December 11., szombat este 7 órakor a Liszt Ferenc Vegyeskar
évzáró hangversenye és bálja a Szakmunkásképző Intézet aulájában.
Közreműködik: a kórus, vezényel: Süle Ferenc karnagy.
December 13., hétfő de. 9 óra: Ádám Jenő Népdaléneklési Ver
seny. Közreműködnek: Győr-Moson-Sopron, Esztergom-Komárom
és Vas megyei általános iskolás és zeneiskolás tanulók, valamint a
Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola növendékei.
December 15., szerda este 6 óra: az Ádám Jenő Zeneiskola szó
listáinak karácsonyi hangversenye a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont színháztermében.
December 17., péntek du. 5 óra: az Ádám Jenő Zeneiskola karácsonyi
hangversenye a Kemenesaljái Művelődési Központ színháztermében.
Közreműködnek: a zeneóvodások, az előképzősök, a vonószenekar és a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Szakmunkásképző Intézet leány
kara.
ALSÓSÁGI
KULTÚRHÁZ
December 11., szombat este 8 óra: Szőlőskert DISCO fiatalok
nak.
December 17., péntek este 7 óra: BACH SZILVIA humorista
előadói estje.
December 18., szombat 9-18 óráig: kisállat- és díszmadár-bemu
tató és vásár.
20 óra: Szőlőskert DISCO fiataloknak.
December 22., szerda délután 4 óra: klubkarácsony.
December 30., csütörtök este 8 óra: Szőlőskert DISCO fiata
loknak.
December 31., péntek este 8 óra: szilveszteri bál.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk
Születés: Németh László és Strommer And
rea fia: Richárd Felicián, Polák László és So
mogyi Andrea fia: Martin, Zsoldos Imre és
Hujber Lilla fia: Milán, Varasdi József és Rá
kóczi Mónika Mária leányai: Noémi és Eszter
(ikrek), Patyi Róbert és Boldizsár Anita le
ánya: Vivien, Szálai Zsolt és Gyimesi Ildikó
fia: Bence, Kiss Tibor és Salamon Katalin fia:
Roland Tibor, Kőhalmi Ferenc és Biczó Móni
ka leánya: Nikoletta Dina, Göcsei István és Er
délyi Ildikó leánya: Alexandra Edina.
Házasság: Pajor Tünde és Czenki Csaba.
Halálozás: Szolnoki Béláné sz. Mészáros Ir
ma, Dobai Jánosné sz. Csizmazia Irén, Szőke
Dezsőné sz. Szűcs Magdolna, Balogh Ernő.
Kemenesmihályfa
Születés: Lang Sándor és Lukács Anikó fia:
Sándor, Dobson Géza Tamás és Takács Ber
nadett Fia: Kristóf.
Halálozás: Főczén József.
Kemenespálfa
Születés: Farkas Jenő és Nagy Éva Rozália
fia: Dávid Máté.

4 o 5

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ - CELLDÖMÖLK
Ádventben minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali mise, minden
szombaton este 6 órakor ünnepélyes gyertyagyújtás.
December 24-én délután fél 3 órakor óvodások és iskolások számára
JÉZUSKA-VÁRÁS. Délután fél 5 órakor a fiatalok BETLEHEMI JÁ
TÉKA.
Karácsony éjszakáján éjféli szentmise.
Karácsony ünnepén és másnapján a templomban vasárnapi miserend
lesz.
December 31-én este 6 órakor hitéleti beszámoló és ünnepélyes év végi
hálaadás.
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ - ALSÓSÁG
Vasárnapokon de. 10 órakor, hétköznapokon - keddtől péntekig - du.
5 órakor ádventi szentmisék, rövid elmélkedéssel.
December 18-án du. 5 órakor: a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola
tanulóinak és a győri Liszt Ferenc Zeneművészed Szakközépiskola nö
vendékeinek közös karácsonyi hangversenye a templomban. Vezényel
Raffay Katalin tanárnő.
December 24-én du. 3 órakor: Jézuska-várás a templomban. - Éjfélkor
szentmise.
December 25., karácsony ünnepe. De. 10 órakor ünnepélyes nagymise.
December 26., a Szent család ünnepe. De. 10 órakor ünnepélyes
nagymise Alsóság családjaiért.
December 31., Szent Szilveszter estéje. Du. 5 órakor év végi hálaadó
szentmise.
REFORMÁTUS EGYHÁZ
December 24-én este 6 órakor istentisztelet, betlehemes.
December 25-én és 26-án istentisztelet úrvacsorai közösséggel, 25-én
legátus szolgálatával.
December 31-én este 6 órakor és január l-jén és 2-án délelőtt 10 órakor
istentisztelet.
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Vasárnaponként: délelőtt 10 órakor gyermekistentisztelet az imate
remben, délelőtt 10 órakor főistentisztelet a templomban (minden hónap
első vasárnapján úrvacsora).
Szentestén, december 24-én este 6 órakor istentisztelet.
Karácsonyi istentiszteleti rend:
december 25-én délelőtt 10 órakor és este 6 órakor,
december 26-án délelőtt 10 órakor és este 6 órakor,
december 31-én este 6 órakor óév esti istentisztelet,
január l-jén délelőtt 10 órakor és este 6 órakor újévi istentiszteletek.

Jánosháza
Születés: Marton Imre és Németh Erika Ro
zália fia: Imre, Kolompár Csaba és Bertalan
Piroska fia: Bálint
Halálozás: Váradi Ferenc, Koronkai Antalné
sz. Horváth Irma.
Duka
Születés: Tatai Péter és Farkas Szilvia le
ánya: Petra Szilvia.
Halálozás: Németh István.
Boba
Születés: Fonyó Sándor és Gáncs Jolán fia:
András.
Tokorcs
Születés: Tóth József és Kiss Márta Irén fia:
Mihály.
Kissomlyó
Halálozás: Pálfy Emma.
Kern enesk ápolna
Halálozás: Hóbor Józsefné sz. Horváth An
na.
Kemenesmagasi
Halálozás: Kiss Gyuláné sz. Czirók Hona.

Káldi Lajos tárlatáról
Azt is mondhatnánk akár, hogy a novem
ber a festészet jegyében telt Celldömölkön.
A zeneiskolában Dénes Lajos Szilveszter, a
Kemenesaljái Művelődési Központban Káldi
Lajos szombathelyi festőművész képeiben
gyönyörködhettünk.
A vendégkönyv tanúsága szerint sok láto
gatót vonzott a kiállítás, akik az elismeréssel
sem fukarkodtak. Ebben nincs semmi megle
pő, hisz Káldi Lajos képeit nézegetve egy
csodálatos világ tárul fel előttünk. Szinte
érezzük a hóvihar sűvítését, látni véljük a
csónak mozdulását, érezzük a virágok illatát.
Közvetve és közvetlenül, de minden ábrázo
lásban jelen van az ember, vagy jelképesen a
keze nyoma, az árnyéka és talán ez az, ami
élvezetessé teszi a képek közti időtöltést. Jel
lemző még a művészi megközelítésmód vál
tozatossága és az alkotói technikák (olaj, ak
varell) párhuzamos jelenléte is.
Bizonnyal ki lehet jelenteni, hogy mind
azok, akik megnézték Káldi Lajos tárlatát, él
ményekkel gazdagodva távoztak el.
RL
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Szerencsésen hazaértek

Rendkívüli időjárási és útviszonyok között, de szerencsésen haza
értek Ausztriából a Berzsenyi iskola nyolcadikosai. Mint előző szá
munkban hírt adtunk róla, a csoport tagjai egyhetes nyelvgyakorláson
vettek részt Neudauban. A tapasztalatokat a nevelők, szülők és a diák
önkormányzat közösen értékeli.
Felvételünk a hazaindulás előtti pillanatokban készült.
V. L .

[0%

Az emlékmű évfordulójára
Még áll a hegy magasában a
Trianoni emlékkereszt, amelynek
felavatásának hatvanadik évfordu
lója lesz 1994. szeptember 23ikán. Az évfordulóra készülni kell,
mindenekelőtt az emlékművet a
leomlástól meg kellene mente ú.

érdek, sőt világérdek is. Ebben a
szellemben szeretnénk a sághe
gyi ,jelet" megtartani, amihez
ezúton is kérjük a megértő segít
séget.
Támogatást ígért a vidékünk
ről Amerikába került magyarok

Annak idején nagy ünnepség
kereteben avatták fel. Még élnek
emberek, akik akkor azon az em
lékezetes napon jelen voltak. A
megmentéséért folyó mozgalom
nak nincs és nem is lehet semmi
nemű irredentaízű kicsengése. E
teherrel együtt kell vállalni, hogy
a szomszéd népekkel békében és
barátságban éljünk, ne tépdes
sünk fel sebeket. Bizonyítsuk,
hogy tragikus történelmi múl
tunkkal, amely nem csak Tria
nonnal azonos, úgy kívánunk él
ni, létezni, hogy az ne bántson,
sértsen más népeket, nemzeteket.
Ezért viszonzásul kívánjuk, hogy
a szomszédos országokban ki
sebbségben élő magyarság tör
vényes keretek között bizton
ságban maradhasson. Ez európai

egy csoportja és az alsósági I I .
világháborús emlékmű avatásán
részt vevő Für Lajos honvédelmi
miniszter is. Alapítványunk a
Sághegyért egyik céljául tűzte ki
az emlékmű megmentését. Sze
retnénk olyan támogatást is kap
ni, hogy akik dokumentumokkal
rendelkeznek e témával kapcso
latban, bocsássák azokat rendel
kezésre a készülő majdani kiállí
tás céljából. A dokumentumokat
az alsósági általános iskolába
kérjük eljuttatni.
Reméljük, hogy 1994-ben a
Sághegyi Turistaház is színvona
las működésbe kezdhet, ahol egy
évre Trianoni emlékszobát létesí
tenek különböző dokumentumok
felhasználásával.
D.J.

K E K - hírek
A Celldömölki Városi Balesetmegelőzési Bizottság a következők
ről tájékoztatta lapunkat. Októberben 7 személyi sérüléses baleset
történt, melyek során 3 fő súlyos, 5 fő könnyű sérülést szenvedett.
Novemberben mindössze egy személyi sérüléses baleset volt, mely
nek során egy személy sérült meg súlyosan.
A baleseti okok a korábbiakhoz hasonlóan: elsőbbségadás elmu
lasztása (három esetben), relatív gyorshajtás (2 esetben), figyelmet
lenség (3 esetben). A megtörtént balesetek vizsgálata során egyértel
műen megállapítható volt a járművezetők felelőssége. A megváltozott
időjárási és útviszonyok miatt nem történt személyi sérüléses baleset.
Sok helyen volt koccanásos baleset, de ezekről nem rendelkezik
pontos információval a rendőrség, mivel ha személyi sérülés nem
történik, akkor nem kötelesek a járművezetők a balesetet bejelenteni.
A tapasztalatok szerint a legtöbb koccanásos baleset a CelldömölkVönöck útszakaszon következett be. Ez az útszakasz különösen ve
szélyes az útburkolat minősége és az út vonalvezetése miatt.
Néhány jó tanács a balesetek megelőzése érdekében. Téli időben
gyakrabban szükséges a fékberendezések ellenőrzése. Balesetet okoz
hat a jármű kerekein mért fékhatás nagy eltérése. Havas, jeges úton
az egyik kerék leblokkolása könnyen a gépkocsi keresztbe fordulását
eredményezheti. A láthatóság érdekében érdemes fokozott figyelmet
fordítani a világító és irányjelző berendezések kifogástalan működé
sére, tisztaságára.
Néhány vezetéstechnikai jó tanács. Havas, jeges úton kerüljük a
hirtelen fékezést, a sebesség csökkentésére használjuk a motorféket,
vagy kapcsoljunk alacsonyabb sebességfokozatba. Főleg a hátsó ke
rékmeghajtású gépkocsiknál kerüljük a hirtelen kormánymozdulato
kat, mert esetleg a gépkocsi eleje megcsúszhat. Ha megcsúszik a
gépkocsi, a csúszás irányába való kormányzással és gázadással hoz
hatjuk egyenesbe a járművet
# # *
A Városi Balesetmegelőzési Bizottság által szervezett elméleti ve
télkedő döntője november 30-án volt az Eötvös iskolában. Hat álta
lános és két középiskola képviseltette magát 33 fővel. A kérdések
sorában a KRESZ mellett helyet kapott az elsősegélynyújtás, a bűn
megelőzés, és meg kellett felelni az általános műveltségre vonatkozó
kérdésekre is.
A középiskolások versenyében: 1. Mell Tamás, 2. Gombásl Csil
la, 3. Völgyi Erika, 4. Sütő Roland. így a középiskolás kategóriában
ők képviselik Celldömölköt a megyei versenyen.
Az általános iskolások közötti sorrend: 1. Szép József, Eötvös
iskola, 2. Grebenár Péter, Eötvös Iskola, 3. Somogyi Ferenc, Ber
zsenyi Lénárd iskola, 4. Szanlszló András, Bobai Altalános Iskola.
A fent említett négy versenyző alkotta csapat képviseli Celldömöl
köt a megyei versenyen.
A csapatverseny a következő módon alakult: 1. Berzsenyi Lénárd
Iskola, 2. Eötvös Iskola, 3. Kemenesmlhályfai iskola, 4. Bobai
iskola, 5. Ostffyasszonyfai Iskola, 6. Gayer iskola.
R.L.

MAGYAR

BAZAR

Éjjel-nappal arra várunk,
hogy ingyen hirdessen nálunk!
Tel.: 94/336-660.
A lap megjelenik minden kedden,
keresse a hírlapárusoknál!

MAGYAR BAZAR
SZERKESZTŐSÉGE
Szombathely, Marx Károly u. 4.
•WMÍ
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Veretlenül az élen

Egy fordulóval az őszi évad befejezése előtt már bajnoknak tekinthető
a CVMSE NB ILI-as asztalitenisz férfi csapata. Az Obráz István edző
által felkészített versenyzők mind a nyolc mérkőzésen győztesen hagyták
el a termet. A novemberi eredmények:
November 6. - CVMSE-Mosonmagyaróvár 15:3. A mérkőzés hőse
az ifjúsági korú játékos, Ölbel Péter volt, aki bátor játékával mind a négy
ellenfelét legyőzte. Eredmények: Tarr S. (4). Ölbei (4), Botfa (4), Máthé
(2), valamint a Tarr-Botfa páros.
November 13. - Keszthely-CVMSE 6:12. Szoros játszmák ellenére
biztos győzelmet értek el a celli fiúk. Eredmények: Tarr S. (4), Botfa (2),
Máthé (2), Ölbei (2), valamint a Tarr-Botfa és Máthé-Ölbei páros.
November 20. - CVMSE-Györl Főiskola 10:8. Az őszi szezon leg
szorosabb mérkőzését hozta a főiskolások elleni találkozó. Szerencsére
Máthé az utolsó mérkőzést hozni tudta, s ezzel sikerült a győzelem.
Eredmények: Tarr S. (4), Máthé (2), Botfa (2), ölbei (1) és Tarr-Botfa
páros.
November 27. - Sopron-CVMSE 7:11. A párosok elvesztése után az
egyéniben nagy küzdelemben bizonyították a fiúk, hogy nem véletlenül
állnak az első helyen. Eredmények: Tarr S. (4), Máthé (3), Botfa (2) és
Ölbei (2).

1^

Sporthírek
- A CVMSE utánpótlását képe

ző Eötvös I I . korcsoportos leány
kézilabdázók 16-10-re nyertek Ta
polcán.
- A Veszprémben rendezendő
hagyományos Dunántúli Kupa
korosztályos kézüabdatomára a
CVMSE öt csapattal nevezett be.
- Harkály Tibor és Darabos Sza
bolcs november 25-én sorkatonai
szolgálatra vonult be. Az NB II-es
kézilabdacsapat továbbra is számít
játékukra.
- Hosszú sérülés után Tóth Ró
bert november 20-21-én már ered
ményesen mutatkozott be a Vas
megyei serdülő kézilabda-váloga
tott csapatában. Sajnos Fonyó
László még gipszcsizmát kényte
len viselni.
- Boznánszky Gábor váratlanul
lemondott a labdarúgó-szakosztály
vezetéséről. Lemondását nem in
dokolta meg. Távozását a sport
egyesület elnöksége és a labdarú
gók is sajnálattal vették tudomásul.
- Az időjárás nem kedvezett a
labdarúgócsapatnak. Az utolsó
mérkőzést a tavaszra halasztották,
így a Kemenesalja elleni találko
zón nem szerepelhet Dobány Gá
bor, akit a burgenlandi csapata két
mérkőzésre adott kölcsön.
- A sérült labdarúgók közül a
sportkórházban megműtötték Já
nosa Istvánt, míg Nyéki Sándor já
rógipszet kapott. Reméljük, hogy
mindketten rövidesen felépülve já
tékra jelentkeznek.
- November 30-áig a labdarúgócsapatnál átigazolásokról nem volt
szó, ugyanis eddig senki sem ke
reste meg az együttest

Az első válogatott
Iskoláink és a CVMSE kézilab
dacsapatainak sok szép eredménye
városunkban ismert. Az iskolák és
a sportegyesület kapcsolata egyre
markánsabb arculatot ölt Erre fi
gyelt fel a Vas Megyei Kézilabda
Szövetség is, amikor - egy játékos
kivételével - a celldömölkieket ne
vezte be a Békés Megyei Kézilab
da Szövetség által kiút serdülő vá
logatottak országos tornájára. Az
elmúlt számunkban megírtuk,
hogy a pécsi selejtezőből a celliek
jutottak az Újkígyósi döntőbe.
A Tini Nemzeti Sport legutóbbi
számában örömmel olvastuk az
alábbi sorokat: Jó benyomást kel
tett a főleg celldömölkiekre épülő
Vas megyei gárda is, bizonyítván,
hogy az ország északnyugati részé
>r
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ben is egyre többet foglalkoznak a
sportág utánpótlásával." A négyes
döntőben nem szégyen a negyedik
hely Budapest, Békés és Hajdú-Bi
har korosztályos válogatottjai után.
Sőt, buszkék lehetünk arra, hogy
Lendval Roland személyében
gólkirályt köszönthetünk. A leg
büszkébbek pedig arra lehetünk,
hogy Farkas László, a serdülő vá
logatott szövetségi kapitánya,
TÓTH RÓBERTET meghívta a
válogatottba. Gratulálunk a csapat
nak, Süle Nándor edzőnek. ROBI,
neked sok szerencsét kívánunk, él
jél a lehetőséggel és lehetőleg ne
fejezd be a válogatottságot a ser
dülőknél. Eredmények: Vas m.¬
Budapest 20-27, -Békés m. 21-21,
-Hajdú-Bihar m. 22-25.

Rövid értékelés a labdarúgó-csapatról
A labdarúgócsapat új szakosztályvezetéssel, edző
vel és sok új játékossal kezdte a megyei L osztályban
a bajnokságot A felkészülési mérkőzések, az Ausztri
ában megnyert kupa és a Barcson megrendezett négy
város tornája után úgy nézett ki, hogy nem lesz gond
az ősszel. Az első öt mérkőzés még ezt igazolta, de a
Bük elleni hazai vereség és az Ikervár elleni szoros
eredmény már sejtette a szakvezetéssel, hogy leült a
gárda, és nincs rendben minden a fejekben. A csapat
megfelelően edzett, de a legnagyobb problémát az je

Tudósítás
a kupameccsről
A CVMSE az első félidő kö
zepéig tartotta a lépést NB l-es
ellenfelével szemben. Ekkor 7:6
volt az eredmény. A nyíregyhá
ziak megrázták magukat, és
gyorsan elhúztak (13:7), amiből
a szünetig a hazaiaknak sikerült
valamit lefaragniuk. A második
félidő első felében kiütközött a
kétosztálynyi különbség a két
csapat között (20:10). Ezután fel
váltva estek a gólok, és a celliek
néhány szép találattal szereztek
örömet szurkolóiknak.
Két olyan, összesen 20-25
percnyi időszaka volt a találko
zónak, amit a vendégek 13:1
arányban nyertek, de a mérkőzés
nagyobb részében a hazaiak
egyenrangú ellenfelek voltak. A
CVMSE-ből feltűnő volt Bagics
játékkedve: 10 gólja önmagáért
beszél, de a csapat többi tagja is
dicséretet érdemel.
-bor

lentette, hogy lelkileg kellett felrázni és a mérkőzések
re ráhangolni a játékosokat Ez sajnos csak az utolsó hazai
mérkőzésre sikerült igazán. Addig viszont három olyan
pontot veszítettek el, amely tavasszal nagyon hiányozni
fog. A harmadik helyezés ennek ellenére elismerést ér
demel. Sok munka van ebben a fiatal együttesben, és
reméljük, hogy jó téli felkészüléssel, megfelelő hozzáál
lással a tavaszi fordulókban sok örömet szereznek szép
számú szurkolóiknak és támogatóiknak.
Szabó István

7M6
Három csapat,
egy edző
A 410. Sz. Ipari Szakmunkás
képző és Szakközépiskola három
csapattal vesz részt a megyei
diákolimpia kézilabda-bajnoksá
gában. A IV. korcsoportban fiú
és leány, míg az V. korcsoport
ban fiú csapatot neveztek. Mind
három csapatot Tamás Gábor
testnevelő tanár irányítja.
Eredmények: Tv*, korcsoport
leány: Celldömölk-Vasvár 4:10;
Egészségügyi, Szhely 10:28; -Jurisics, Kőszeg; 25:27; -Orlay,
Szombathely 6:23; -Tinódi, Sárvár
3:30. Fiú: Celldömölk-Egész
ségügyi, Szombathely 20:21; -Jurisics, Kőszeg 25:27; -Savaria,
Szombathely 14:10; -Orlay, Szom
bathely 28:30; -Mezőgazdasági,
Vép 26:20, -Tinódi, Sárvár 32-9.
V. kcs. fiú: Celldömölk-Mezőgaz
dasági, Kőszeg 35:27; Savaria,
Szombathely 40:21;-Orlay, Szom
bathely 10:20; -Mezőgazdasági,
Vép 34-24.

Teremfoci
December 27-30. között a
celldömölki
sportcsarnokban
rendezik meg a hagyományos
Szilveszteri Kupa teremfoci par
kettgálát. Öt korcsoportban ve
télkedhetnek a serlegekért a csa
patok. Nevezni december 15-ig
lehet a Polgármesteri Hivatal 16os szobájában.

Celldömölkön

a Magyar Bazár
terjesztésére
helyi lakosok
jelentkezését
várjuk!

Cím: Magyar Bazár
Szerkesztősége
Szombathely,
Marx K. u. 4.
Telefon:
94/336-600
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Január elején az erdőgazdaság az erdőfelügyelóség engedélye alapján tarvágással leter
meli az izsákfai parkerdő faállományát. Erre a
fák túlcrettsége miatt van szükség. A tulajdonos
kéri a lakosságot, hogy a munkásokat a munka
során senki ne inzultálja, hiszen azok jogszerű
en járnak cl.
A tervezett aszfaltozás a Kodály lakótelepen jó
ütemben haladt, ennek azonban gátat vetett a hir
telen jön hóesés. A folytatás az időjárás függvé
nyeben, előreláthatólag csak tavasszal várható.
A földgázhálózat építési programja november
ben a Petőfi és Kassa utcákban zajlott, mindkét
helyen jelentős százalékban kívánta a lakosság
igénybe venni a fent említett energiahordozót

* **

A nagytemplom előtti téren a régi Mária-kút
mellett a három elöregedett japán cseresznyefát
kivágják. Pótlásukra piramistölgyeket ültetnek
majd. Hársfákat kell kivágni a templom északi
oldala mellett, mivel azok felnőttek a platánok
alá és így életterük leszűkült, természetes el
pusztulásuk várható.

* * *
Celldömölk Város önkormányzatának 11/93.
sz. környezetvédelmi rendelete értelmében tilos
környezetet szennyező, vagy károsító anyagot
használni városunk útjain a csúszás megakadá
lyozására, így a korábban használt ipari só he
lyett magnézium-kloridot szórnak az útra, mely
nek hatásosságáról a lakossági vélemények elég
egyöntetűek - tekintve az utak állapotát hava
záskor és utána s mely vélemények idézésétől
ezúttal ellckintünk.

* **

A szennyvíztisztító berendezés technológiá
jára december végén ír ki pályázatot az önkor
mányzat. Az előzetes információk szerint 8-9
komoly pályázó várható, akik közül a legked
vezőbb ajánlat birtokosa láthat neki a kivitele
zési munkáknak jövő év tavaszán.

* **

Az életveszélyessé váll tantermek kiváltására
nyert pályázat keretén belül felújításra kerül az
Eötvös és Gayer iskola közös technikaépülete.
A kivitelezésre benyújtott pályázatok elbírálása

*t»
december végén lesz. Az elképzelések szerint a
következő tanévet már a felújított épületben
kezdhetik a tanulók.

* **
A Magyar Vöröskereszt városi vezetősége
november 25-én tartotta az általános iskolások
fogászati és testápolási vetélkedőjét. A jó han
gulatú vetélkedőn 10 iskola 50 tanulója mérte
össze tudását. A vetélkedő győztesei: 1. helye
zett: Horváth Dóra, Vönöck, 2. helyezett: Parádi
Zsuzsanna, Celldömölk, Eötvös iskola, 3. helye
zett: Miltényi Hajnalka, Celldömölk, Eötvös is
kola. Az első három helyezett a december 4-én
megrendezett megyei versenyen vett részt

* **
A Vöröskereszt városi vezetősége az egyedül
élő idősek számára december 23-án karácsonyestet rendez, ahol rövid műsorral és ajándékok
kal ünneplik együtt a közelgő szeretet ünnepét,
Jézus születését.

* #*

A Kórház-Rendelőintczct 1993 júniusától a
PROVIDENCIA Osztrák-Magyar Biztosító
Rt.-vei felelősségbiztosítást kötött 28 orvos, 108
egészségügyi szakdolgozó és 2 gazdasági-mű
szaki dolgozó személyére. A biztosítási díj
összege 1993-ban 113 660 forint A szerződés
szükségességét az egészségügyben egyre gya
koribbá váló, a betegek részéről kezdeménye
zett kártérítési igények indokolják.

* # *

A „Kemenesalja Kórházáért Alapítvány"
javára 1993 első félévében 186 ezer 209 fo
rint adomány érkezett, így június 30-án 760
ezer 150 forint szerepelt az alapítvány szám
láján.
20 személy közhasznú munkavégzésének tá
mogatására pályázott az önkormányzat a Vas
Megyei Munkaügyi Központhoz 3 millió 686
ezer forint összegben. A Foglalkoztatási Alap
ból igényelt támogatás mértéke nem haladhatja
meg a közvetlen költségek 70 százalékát, ezért
az 1994. évi pénzügyi tervben erre a célra 2
millió 429 ezer forintot kell tervezni a munka
végzéssel járó egyéb költségekkel (szállítás, ét
kezési hozzájárulás stb.) együtt
* * #
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A turistaszálló átalakítása során az eredeti
funkció megtartása mellett egy komfortosabb,
családias hangulatú panziórész jön létre a te
tőtérben központi fűtéssel, kényelmes búto
rokkal, megfelelő számú és színvonalú vi
zesblokkal. Két olyan apartman kialakítására
is sor kerül, amelyek méltó körülményeket
fognak biztosítani a városba érkező illusztris
vendégeknek. Az átépítés terveit Baranyai
Dezső építész és Sellyei Gábor belsőépítész
készítik.

* **
Szita Antal vállalkozó munkatársaival de
cember 2-7. között részt vett a lipcsei nemzet
közi turizmus kiállításon, s erre az alkalomra
német nyelvű színes propagandaanyagot és a
sági borról ismertetőt készítettek.
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Az 1993. május 28-i jégverés következté
ben a közel ezer személy által bejelentett kár
összeg meghaladta a 45 millió forintot. Cell
dömölk 814 ezer 286 forintot kapott a károk
enyhítésére. A segélyalap egyenlő arányban
történő felosztása fejenként mintegy 800-900
forintot jelent, ezért kérik a bejelentőket,
hogy ezt az összeget ajánlják fel közérdekű
célra, a Sághegy javára.
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A hely, ahol játszva vásárolhatsz!

