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Tizenöt gyertya
Ha lenne születésnapi tortája Celldömölk
városának, azon immár tizenöt gyertya ég
hetne. Tizenöt éve, hogy az akkori nagy
község városi rangot kapott, ami egy tele
pülés életében - akárhogy is vesszük - meg
határozó jelentőségű esemény. Még akkor
is, ha néhányan úgy tudják, a pártállamnak
titulált negyven eszlendőnyi politikai érá
ban elég volt, ha egy település jó „kereszt
apát" tudhatott maga mögött, mert általa
bármit elérhetett. No meg a nevezetes sta
tisztikai szemlélet is több olyan nagyközsé
get juttatott városi ranghoz, amely nehezen
felelt volna meg a kritériumoknak, de vala
miért rá került a sor.
Tegyük most mégis félre az ehhez hason
latos gyanúinkat és esetleges élményeinket,
különösen ilyenkor, a születésnapon. A vá
ros születésnapján. Celldömölk várossá lett
1979-ben, s az azóta eltelt időben sokféle
képpen bizonyították az itt éld emberek, ve
zetők és vezetetlek egyaránt, hogy akarják
a városi rangnak megfelelő élet feltételeit,
s ezért hajlandóak is tenni. Egy település
egyébként sem attól város, hogy ez hivata
losan kimondatik róla, hanem egy évekig,
sőt, évtizedekig tartó folyamat eredményeéppen lesz azzá. Ha pedig így van, akkor
az a tizenöt esztendő sem tekinthető mér
földkőnek, legföljebb egy hosszú folyamai
egy kisebb szakaszának.
Fizikusoktól tudom, hogy mérni csak ob
jektív eszközökkel és csalhatatlan műszerek
kel szabad. Az ácsmestertől meg azt hallot
tam, hogy egy mérés nem mérés. Ha tehát
ezek után mérlegre kívánnánk lenni a város
fejlődését, meg kellene határoznunk, hány
kilométer járda, út, gázvezeték épült tizenöt
év alatt Celldömölkön, hány család költö
zött új lakásba, mennyit költöttünk egyen
ként és valamennyien együtt, hogy városia
sabb legyen itt az életünk. Igen ám, csak
hogy ehhez hozzá lehetne tenni, hány kilo
méter járda, út, gázvezeték nem épült meg,
hányan várnak arra, hogy új lakásba köl
tözhessenek és hányan érzik úgy, a kelleté
nél kevesebbet költöttünk a városiasabb
életformára. Szóval ezzel sem lennénk
előbbre.
Nem marad más hátra, biztatok minden
kit arra, készítse el ki-ki maga az elmúlt
enöt év mérlegét. Igaz, ez az eredmény
tm lesz objektív, de arra talán mégis al
kalmas, hogy Celldömölk városának polgávezetőket és vezetetteket egyaránt kicsit
elg dolkodlassa ezen az évfordulón: hol
la . ma a település?
Burkon László
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Magánkézben a celli malom
A megyében található malmok közül a csepregi és a körmendi után a celldömölki kelt el
utolsóként. Információink szerint egy szakmai
befektető társaság, a győri székhelyű Polinvest
Kft. vásárolta meg a privatizációra érett, napi
72 tonna termény Őrlésére képes celldömölki
malmot, az adásvételi szerződést jóváhagyásra
benyújtották az Állami Vagyonügynökséghez.
Az új tulajdonos várhatóan január végén átveszi
az üzemet. Ezzel egyébként a megyében az őrlő
kapacitás 51 százaléka már magánkézben lesz.
Egyelőre nem tudni biztosat arról, hogy az új

Megyei képviselet
Az ország számos önkormányzatához hason
lóan a celldömölki is vitában, sőt, perben áll az
illetékes kormányzati szervekkel a gyógyszertár
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolat
ban. A képviselő-testület már korábban döntést
hozott arról, hogy igényt tart a város patikájára.
Az ügyben újabb fejlemény, hogy a kialakult
helyzetre való tekintettel a képviselő-testület
megbízta dr. Pusztai Gyulát, a megyei köz
gyűlés elnökét a város képviseletének ellátásá
val a vitás kérdésekben.
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Új Kenienesalja:

Mostantól kéthetente
Hatodik évfolyamát kezdte meg az idén ön
kormányzati lapunk, az Új Kemenesalja, amely
a megye jelenlegi városi lapjai közül a legna
gyobb múltra tekinthet vissza. Csak emlékezte
tőül felidézzük, hogy az első példány a várossá
avatás tizedik évfordulójára jelent meg, amit
még abban az évben három szám követett.
1990-ben havonta jeleni meg az újság nyolc
oldalon, majd egy évvel később már havi tizen
két oldalnyi olvasnivalót kaptak kézhez a lap
vásárlói. A mostani, hatodik évfolyamra sikerült
megteremteni az anyagi és a szellemi kondíci
ókat ahhoz, hogy az újság ezentúl kéthetente
eljusson az olvasókhoz. Az oldalszámot átme
netileg nyolcra csökkentettük megjelenésen
ként, de arra törekszünk, hogy rövid időn belül
ismét tizenkét oldalas újságot adjunk immár
kéthetente olvasóink kezébe.
A gyakoribb megjelenés lehetővé teszi azt is,
hogy még frissebb információkat közöljünk.
Egyúttal vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy leg
hűségesebb olvasóink előfizethessék, s így laká
sukon kapják meg az Új Kemenesalját, amely
1700 példányban jelenik meg.
A szerk.

tulajdonos továbbra is foglalkoztatja-e a malom
üzem dolgozóit, bár kevéssé valószínű, hogy
nem így lesz.
Értékesítésre kijelölték az egykori Vas Me
gyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat
celldömölki. Pozsonyi úti raktárát is. A nyolc
és fél ezer tonna termény egyidejű tárolására
alkalmas építményt az első körben egyben sze
retnék értékesíteni. A területe meghaladja a 16
ezer négyzetmétert. A raktárát várhatóan az év
első negyedében pályázat útján értékesítik.
b-n

Még ha napközis is

Az óra szent
A celldömölki képviselő-testület - nyilván
nem ok nélkül - még tavaly utasította a város
általános iskoláinak igazgatóit, hogy a napközis
tanórák védelme érdekében törekedjenek a pár
huzamosságok elkerülésére, egyszerűbben szól
va: a szakkörök, a sportfoglalkozások, a fakul
tációs programok és a zeneiskolai elfoglaltsá
gok lehetőleg a napközi előtt vagy után legye
nek.
Az igazgatók azóta már beszámoltak az in
tézkedéseikről. A Gayer Gyula Altalános Is
kolában délután háromnegyed három és negyed
öt között tanulnak a napközis csoportok. Az in
tézményben kettőig befejeződik az étkezés, így
az ebéd és a délutáni tanórák között megtartható
minden egyéb foglalkozás, beleértve a hittant is.
A napközis tanórák alatt csak olyan edzés és
szakköri tevékenység engedélyezett, amely
nem érinti a napközis tanulókat. Az iskolában
egyébként negyed öt után is lehet szakkört
tartani.
A Berzsenyi Lénárd Általános Iskola igaz
gatója úgy intézkedett, hogy náluk fél háromtól
negyed ötig legyenek a napközis tanórák. Az ezt
megelőző másfél órában tartják a sportfoglalko
zásokat, az énekkari próbákat, a környezetvé
delmi, a képzőművészeti és a néptánc szakkö
röket.
Hasonló a megoldás az Eötvös Loránd Ál
talános Iskolában is, azzal a különbséggel,
hogy a fakultációkat beépítették az órarendbe.
A tanórán kívüli elfoglaltságok túlnyomó több
ségét a napközi előtt tartják meg. Igaz ugyan,
hogy néhány esetben ütközik a hittanoktatás a
napközis tanórákkal, de ebből még nem szárma
zott probléma.
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Milyen lesz 1994?

Körkérdés az új év első munkanapján
Egy évvel megint öregebbek lettünk. Át
léptünk 1994-be, magunkkal hozva remé
nyeinket, félelmeinket, terveinket. Ki mi
lyen esztendőre számít? Milyennek látja,
képzeli 1994-et? Erről kérdeztem az új év
első napjaiban városunk lakóit, akik közül
nem mindenki vállalta névvel a nyilatkoza
tát.
- Én bizakodó ember vagyok. Biztatónak
látom ezl az évet a celldömölkiek számára is.
(Tima László, nyugdíjas.)
- Hogy látom 1994-et? Sehogy. Még se
hogy. Nincsenek terveim, munkanélküli va
gyok. Mit várok ettől az évtől? Még két mun
kanélküli segélyt... (Munkanélküli fiatal
ember.)
- Vizsgákkal kezdtem az évet, és cz nem
a legszerencsésebb évkezdés. Ilyen kezdet
után nem sok jói várok. De mivel Kaposvárra
járok főiskolára, természetesen szeretném si

Kossuth-centenárium

keresen befejezni ezt a tanévet. (Főiskolai
hallgató.)
- Siralmasnak látom, siralmasnak. Hát cso
dálkozunk a fejeseken, hogy ezt megengedik.
A betegekre még súlyt raknak a gyógyszer
rel? Nem hogy támogatnák őket, még a
gyógyszerárakat is felemelik?! Szégyen, ké
rem szépen. A minap ki sem váltottam az
orvosságot. Azt mondja a patikusnő, Béla bá
csi drága lesz. Mondom, csak kanalas orvos
ság, kedvesem. De külföldi, 260 forint,
mondja. Mondom, akkor egye meg, és ki se
váltottam. (Nyugdíjas bácsi.)
- Nagyon nehéznek látom ezt az évet, mert
nagyon megdrágult minden. A pénztárcámon
keresztül tudom lemérni a magam hangulatát
és a jövőt. Munkanélküli segélyen vagyok,
7000 forintot kapok, nem tudom, mi lesz így.
Az ember közérzetét nagyon befolyásolja az
az állandó feszültség, amit az okoz, hogy nem
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Emlékérmek és dombormű
Hazánk az idén emlékezik
Kossuth Lajos halálának száza
dik évfordulójáról. Ebből az al
kalomból a Kossuth Szövetség
emlékérmeket bocsát a nagy ma
gyar emlékét Őrző és ápoló sze
mélyek, közösségek és numizmatikusok rendelkezésére. Az ér
mek ötféle kivitelben, bronztól
az aranyozott ezüstig 700 forint
tól 6 ezer forintos árig vásárolha
tók korlátozott számban. Forgal
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mazásukra január végén kerül
sor. Igény esetén a Kossuth Szö
vetség címén: 1203 Budapest,
Lajtha L. u. 7. sz. alatt megrendel
hetők. A szövetség az érmek for
galmazásából származó hasznot a
centenáriumi év rendezvényeinek
finanszírozására fordítja.
A centenáriumi évforduló al
kalmából városunk dombormű
elhelyezésével szeretne adózni a
„leghívebb magyar" emlékének.

tudja, hogyan lehet így megélni. (Majomé,
munkanélküli.)
- Szuper lesz! Ha igaz a mondás, hogy azt
csinálsz egész évben, amit elsején, akkor szu
per lesz. És persze, ha sikerülnek a vizsgáink,
akkor biztosan jó lesz. (Horváth Erzsébet és
Bolla Renáta, végzős ipari tanulók.)
- Egyelőre kilátástalannak találom. Még
nem tudom, mit tudok csinálni. Vagy felvesz
nek a főiskolára, vagy bevisznek katonának.
Majd utána alakulhat az életem. (Képesítés
nélküli napközis nevelő.)
- Az országot illetően elég siralmasnak lá
tom ezt az évet. Félek, hogy Jugoszlávia lesz
itt is rövidesen. Politikailag zűrösebb lesz
biztosan ez az év. Gazdaságilag talán javu
lunk, vagy marad a helyzet. A másik viszont
az, hogy tudjuk, a magyar mindig lovas nem
zet volt, és ebben a pár ezer évben megtanul
hattunk volna rendesen felszállni a lóra. Ezt
azért mondom, mert általában mindig átesünk
a ló túloldalára. Most például így vagyunk a
vallással, és ezt nagyon rossznak találom.
OBgy fiatalember, eladó.)
Hajnal

Többen lettünk
Sok minden elmondható Celldömölkről, de az semmiképpen sem,
hogy idegenforgalmi centrum. Nyilván ezért olvashatunk ritkán kül
földiekről szóló híreket a különböző rendőrségi jelentésekben. A Cell
dömölki Városi Rendőrkapitányság idegenrendészeti ügyfélforgalma
sem jelentős, ha érkeznek is külföldiek rövidebb-hosszabb időre, a
többségük rokonoknál, ismerősöknél tartózkodik.
Tavaly nyolc személynek hosszabbították meg a kapitányságon a
tartózkodási engedélyét, hét személytől pedig megvonták. Ha mérle
get akarnánk vonni, azt is mondhatnánk, hogy a kapitányság „érde
keltségi területén" - nem számítva a születések és a halálozások ada
tait - hárommal többen lettünk. Egy személy kért ugyanis tavaly
kivándorlási engedélyt, a hazatértek száma pedig négy volt. Talán
ebből is látszik, hogy többen kívánkoznak vissza Kemenesaljára, mint
amennyien el akarnak menni innen.
- nl -

Faluházat avattak Tokorcson

Minden bizonnyal piros betűk
kel kerül a naptárba Tokorcson de
cember tizennyolcadika. Megáll
tak a mindennapok forgatagában
az itt élő emberek, hogy aki leheli,
ott legyen a kis község faluházá
nak ünnepélyes felavatásán.
Nemcsak örülhetnek, hanem
büszkék is lehelnek, hisz egy
olyan időszakban gazdagodtak a
8 és fél milliós létesítménnyel,
amikor sok helyütt a talponmara
dás is gondot jelent.
A régi iskolaépület felújításával
és megioldásával irodahelyisége
ket, orvosi rendelőt és várót alakí
tónak ki. Az emeleti részen kap
helyei a könyvtár, és hangulatos
kis társalgó is található még itt.
- A tervrajz, amelyei a buda
pesti Magasépítési Tervező Vál
lalat készített, tartalmaz még egy

- később kialakítandó - 150 sze
mélyes kupolás részi is - mondja
Kovács Kálmán polgármester,
aki rendkívül szerényen, de azérl
boldogan mutogatja a létesít

ményt az érdeklődőknek. El
mondja még, hogy a kivitelező a
Cellszolg Kft. volt, mely egy év
alatl végzett a munkálatokkal.
Nagyon rossz körülmények

között, egy 100 éves, omladozó
épületben volt az orvosi rendelő
és a pulgármesteri iroda, illetve
van pillanatnyilag is, mert az át
költözés majd ezután kezdődik.
A berendezések elkészítéséhez
Összefogás kell, amit a falubeli
szakemberek megígértek.
A birtokbavétel után esztéti
kus körülmények között tudják
intézni ügyes-bajos dolgaikat a
tokorcsiak, és egészséges körül
mények közé kerül végre az
egészségügyi ellátás is.
Eddig nem tudtak még falu
gyűlést, sem közmeghallgatást
tartani, mert nem volt egy meg
felelő helyiség. Végre ez a prob
léma is megoldódott.
Mi pedig azt kívánjuk, hogy
minél előbb töltsék meg élettel az
új létesítményt, legyenek rá
büszkék és szolgáljon mindanynyiok örömére.
V. L.
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Újévi interjú a polgármesterrel
Nem ígérgetett felelőtlenül egy évvel ez
előtt lapunk újévi köszöntőjében városunk
polgármestere, Makkos István. Helyette sze
rényen úgy fogalmazott, hogy mindent meg
kell tennünk azért, hogy az új évben a túl
élésen kívül is lehessenek céljaink városunk
érdekében. Amikor az újabb év küszöbén azt
tudakoltuk, hogy mire számíthat a város
1994-ben, felidézte egy pillanatra az óévet.
- Nehéz év van mögöttünk. Ennek egyik
oka, hogy az 1992-es pályázatok elbírálása
nem történt meg időben, emiatt nem mertünk
új beruházásokba kezdeni. Látványosabb fej
lesztés ezúttal az alsósági városrészen történt,
ahol új ravatalozó készült, s mellette emlék
parkot alakítottunk ki. Átszerveztük az egész
ségügyi ellátást, át kellett vennünk a távhő
szolgáltatást, és gyarapítottuk a kórház mű
szerállományát. Minimális útfejlesztésre is
sort kerítettünk. Emeltünk a közalkalmazot
tak bérén, de még így is nagy a lemaradás a
megye több városához képest.
- A 94-es lehetőségeink? Az ország köz
ismert gazdasági helyzete miatt elsődleges
célunk a város intézményeinek fenntartása és
megfelelő működtetése. Ennek része termé
szetesen a január elsejétől kötelező közalkal
mazotti bértáblázat betartása. Az intézmé
nyek fenntartása mellett idén is szerelnénk
valamit felmutatni, maradandót alkotni. Kü
lönböző pályázatokon sikerült pénzt szerez
nünk. Ezek közül a legfontosabb a szenny
víztisztító megépítése, ami nem látványos do
log, de környezetvédelmi okokból feltétlenül
szükséges. Sajnos ez a csatornadíjak emelését
is jelenti majd. A beruházás megkezdése az
év végére tehető. Valószínűleg ez már a kö
vetkező önkormányzat feladata lesz, de arra
törekszünk, hogy ne legyen akadálya.
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• Február közepéig látható a zeneiskola
kamaratermében Soproni György szombathe
lyi festőművész kiállítása.
• Kisebbségek határon túl és innen cím
mel Zalatnay István államtitkár-helyettes tari
előadást január 23-án délután három órakor
áreformátos templomban.
• A veszprémi zeneművészeti szakközép
iskola növendékeinek hangversenye lesz ja
nuár 27-én délután két órakor a zeneiskolá
ban.
• Az Eötvös Loránd Általános Iskola
SZM-báljái január 22-én este hét órától
tartják a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban.
• Horgászok közgyűlése lesz január 23-án,
vasárnap délelőtt kilenc órálól a KMK-ban.
• Az ÁNI-MÁNI című zenés mesejáté
kot mutatja be a székesfehérvári Vörös
marty Színház január 26-án, szerdán dél
után kettő és négy órakor a KMK színház
termében.
• Kétezer forintot utalt át a Sághegyéri
Alapítvány számlájára Jáger Sándor. A kura
tórium ezúton köszöni a támogatást.

- A másik nagy beruházás az alsósági tor
naterem építése. Ezen még mindig viták van
nak. Ugyanis a pályázatra beadott terv költ
ségei igen magasak, 70 millió forintról szól
nak. Elképzelhető, hogy némi visszalépést
kell tennünk, hisz ma ekkora beruházásba
kezdeni luxus lenne. Napirenden van, mert a
céltámogatást nem akarjuk elveszíteni. Való
színűleg az év végén indulnak a munkálatok,
de az is elképzelhető, hogy csak 1995 elején.
- 5 millió forintot fordítunk a kórház mű
szereinek korszerűsítésére, amihez ugyan
ennyi céltámogatást kapunk. Tehát 10 milliót
szánunk e célra.
- Nagy álmunk, de talán nem marad illúzió
a városi strand rendbehozása. Mintegy 55
millióra lenne szükség a két medence korsze
rűsítésére, felújítására, az épületek rendbeté
telére. Mellette teniszpályákat szeretnénk k i 
alakítani. Az év elején mindenképpen dön
tünk, hogy bele merjünk-e vágni. Ha igen,
akkor a lakosság segítségét is kérni fogjuk.
- Mi lesz a beígéri telefonokkal?
- Ami nagyobb fejlesztés lenne még, az a
távközlés korszerűsítése. Erről a döntés már
nem a mi, hanem az illetékes miniszter kezé
ben van. Ha a Rábacom elnyeri a pályázatot
erre a térségre, akkor gyakorlatilag már már
ciusban megkezdődhetnek a munkálatok.
- Ebben az évben be akarjuk fejezni a gáz
programot. Az Égázzal kötött szerződésünk
szerint június végéig vállalják a kivitelezés
befejezéséi. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
eddig az időpontig mindenütt ott lesz a gáz,
ahová el lehel vezetni a városban.
- Kisebb út- és járdajavítások az idén is
várhatók. Reméljük, nagyobb sikerrel, mint
az elmúlt évben. S még egy fontos dolog. Az
önkormányzat nemcsak arra rendezkedett be,

¿1
Hirdetmény
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A Kresznerics Ferenc Könyvtár
nyitva tartása:
Felnőtt részleg: hétfőtől péntekig
(naponta) 9-18 óráig, szombaton 9¬
12.30 óráig.
Gyermekkönyvtár: hétfőtói pénte
kig (naponta) 13-18 óráig, szombaton
13-16 óráig.
A beiratkozási díj (egy naptári évre):
önálló keresettel rendelkezőknek 120 forint,
középiskolásoknak, egyetemi és fő
iskolai hallgatóknak, nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek, háztartásbeliek
nek (önálló keresettel nem rendelke
zőknek) - 50 forint,
általános iskolai tanulóknak és óvo
dásoknak 20 forint.
Szeretettel várjuk régi és új
inkat a Kresznerics
Ferenc
iárban.

olvasó
Könyv

hogy eladja az ingatlanait. Ellenkezőleg! Te
rületeket, épületeket kívánunk vásárolni. Je
lenleg a Sági utcának a Temetkezési Válla
lattal szembe lévő részének megvásárlása a
célunk azért, hogy jó helyen, viszonylag ol
csó áron juthassanak telekhez azok, akiknek
lakásépítési szándékuk van. Ebben az év
ben is fontos feladatunknak tekintjük a
rossz szociális körülmények között élők tá
mogatását.
- A szűkös anyagi lehetőségekhez mérten
sok szép tervről esett szó. Hisz Ön abban,
hogy ezek teljesíthetők?
- Hogy ezekből a tervekből mennyit sike
rül realizálnunk, attól függ, hogyan alakulnak
a bevételeink, s mennyire sikerül kedvező
kölcsönökhöz jutnunk. Én bizakodom.^
- Végezetül engedjék meg, hogy az Új Ke
menesalja olvasóinak, városunk minden pol
gárának békés, eredményes, boldog uj eszten
dőt kívánjak.
- Polgármester Úr! Köszönjük a tájékoz
tatást és a jókívánságokat.
völgyi

Gimnáziumok

rangsora

Megyei második
a Berzsenyi
Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda
minden évben középiskolánként értékeli a
felvételi eredményeket. Ennek alapján tavaly
is rangsorolta azokat az iskolákat, ahonnét a
továbbtanulásra jelentkezők minimum egy
ötöde felvételt nyert valamelyik felsőoktatási
intézménybe.
A gimnáziumok listáján 138 tanintézet
szerepel. Vas megyéből hét gimnáziumot
rangsoroltak. Közülük a szombathelyi Nagy
Lajos Gimnázium ötödik, s a megyei máso
dik legjobb városunk gimnáziuma, a Berzse
nyi Dániel Gimnázium lett. Az országos lista
középmezőnyében, az ötvenötödik helyen ta
lálható a celldömölki gimnázium. A vizsgált
mutatószámok szerint Kemenesaljáról tavaly
a jelentkezők mintegy harmada lett egyetemi
vagy főiskolai polgár. A további rangsorban
az ötvenhatodik a kőszegi, hatvanadik a
szombathelyi Kanizsai Dorottya, nyolc
vanegyedik a körmendi, nyolcvanhatodik a
sárvári és száznyolcadik a szentgotthárdi
gimnázium.
ez
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Csillag született Celldömölkön a szeretet ünnepén
Csillag született Celldömölkön.
Csillag, mely beragyogta szívün
ket, megállított egy pillanatra a ka
rácsonyi készülődésben, az aján
dékvásárlások kavarában, hogy
emlékeztessen és figyelmeztessen
karácsony legfontosabb üzenetére:
a szeretetre. Mindazok, alak látták
a Karácsony '93 című műsort, ez
zel az élménnyel térhettek haza.
Rockzenészek, néptáncosok, vers
mondók, regösök és a gyermekkó
rus, valamint a hozzájuk társuló
technikusok által létrehozott szín
pompás fény- és hangtechnika
megdöbbentően újszerű és profi
műsort eredményezett.
Egy Kormorán-kazettával a ke
zében, egy ötletlel s jóadag lelke
sedéssel indult el Géczi József hó
napokkal ezelőtt, s barátai segítsé
gével szervezte a műsort. így vál
hatott a nagyszerű gondolat való
sággá, élővé.
- Még a nyáron született az Öllel
- mesélte Géczi József. - Felke
restem a művelődési központot és
mondtam, csinálok egy karácsonyi
műsort. Mindez elég furcsán hatott
mind a művelődési házban, mind a
polgármesteri hivatalban. Kérdez
ték, ki rendezi a műsort. Rozmán
László, feleltem, a zenei rendező
pedig Süle Ferenc. És ekkor ők
még nem tudtak róla. Végül is a
lermei kibérelhettem 15 ezer forin
tért, ami kedvezményesnek is szá
mítható. Aztán bementem Rozmán
Lacihoz, és fél óra beszélgetés után
azt mondta: megdumáltál, megcsi
náljuk. Ezután átmentem Süle Fe
rihez és vele is megbeszéltem.
Kiválasztották a megfelelő dalo
kat a Kormorán albumáról, papírra
vetették a dallamokat, Rozmán
László pedig verseket válogatott e
zenei anyag köré. Tanárok, diákok,
láncosok, zenészek és technikusok
mondtak igent a szokaüan felké

résre. A dolog működni kezdett. S
míg Géczi József barátaival az
anyagi feltételek megteremtéséért
szponzorokat keresett, addig a több
mint ötven szereplő gyakorolta, ta
nulta saját kis produkcióját. Hogy
aztán az utolsó estén minden apró
részlet a helyére kerüljön. Miért

ni indultak. A zenekar, a Profil
együttes is lelkesen készült:
- Láttunk benne fantáziát, ezért
vállaltuk. Teljesen más ez, mint
amit szoktunk zenélni, és sokan
úgy is gondolták, hogy mi csak egy
bulizenekar vagyunk. Ezért örü
lünk, hogy bebizonyosodik, másra

vállalták a szereplők ezt a felada
tot? Erről ők maguk vallottak az
előadások előtti utolsó estén, az
egyetlen összpróba szünetében.
- Szeretünk táncolni és örömmel
elfogadunk minden szereplési le
hetőségei - mondták a Balbakancs
néptánccsoport tagjai, miután a so
kadik táncot követően rövid pihe
női tartottak. - Horváth GyŐzŐ, a
koreográfusunk megkérdezte, mi
előtt elvállalta, meg tudjuk-e csi
nálni. Mi vállaltuk, megcsináljuk.
Bár nehéz a zenekarral együtt dol
gozni, hisz ők még soha nem ját
szottak így néptáncosoknak, mi pe
dig még soha nem táncoltunk így
rockzenére. Ennek ellenére nagyon
leiszik a dolog.
- Alszik ez a város nagyon, úgy
hogy ráfér ez a műsor - fűzte még
hozzá egyikük, mielőtt újra próbál-

is képesek vagyunk. S ha lesz még
hasonló műsor, és hívnak bennün
ket, szívesen vállaljuk.
Az énekkaros kislányok - akik
a zenekarhoz a háttérzenét adták egymás szavába vágva bizonygat
ták, milyen jó így együtt dolgozni,
az együttessel énekelni. Nováki
Éva tanárnő hangját nem először
csodálhattuk meg a színpadon.
- Pár éve énekeltem a Keme
nesalja Néptáncegyüttesben
mondta - s a Jocó tudta ezt. Most
pedig felkért újra. Egy moldvai
csángó dalt énekelek, és a végén
egy Fejér megyei gyűjtésből való
újévköszöntőt. Hogy mi tetszik
benne? Hogy nem az a megfásult
műsor, hanem egészen Új.
A késő estébe nyúló próbát a
pénteki előadások követték. Az el
sőt a gimnazisták néma áhítattal

4SV\ Régiótörténeti Népfőiskola

Alsósági
karácsony
Első ízben lartolta az iskola fa
lain kívül, a római katolikus temp
lomban hagyományos karácsonyi
hangversenyél a Berzsenyi iskola
kórusa. Dr. Kollai Jenő esperesplébános köszöntő szavai után a
magyar karácsonyi dalok mellen
osztrák, német, francia és dél-ame
rikai karácsonyi énekek és néger
spirituálék csendüllek fel Raffay
Katalin vezényletével. A műsort az
Ádám Jenő Zeneiskola sági tanu
lóinak hangszerszólói tették még
változatosabbá. Kocsi Nikoletta
fuvolán, Faragó Szabolcs pedig gi
táron működön közre. Az orgonakísérctet Magyar Zsuzsa adia.
- vl -

Régiótörténet! Népfőiskola címmel előadássorozat indult Cell
dömölkön az Ádám Jenő Zeneiskolában. Célja, hogy erősítse a
lakóhelyhez kötődést, új ismeretekhez juttassa a hallgatókat, és
kísérletet tegyen egy érdeklődő közösség kialakítására. A rendez
vényt anyagilag támogatja Celldömölk Város Önkormányzat a, a
TIT celldömölki csoportja, valamint az MSZP celldömölki szer
vezete.
/
Eddig négy előadást bonyolítottak le. A következő programok:
Január 25.: Civil szervezetek a társadalomban. Előadó: Dr. Vitányi
Iván.
Február 1.: Egyházak, felekezetek. Előadó: Dr. Gergely Jenő.
Február 8.: Gazdaság és társadalom. Előadó: Dr. Kövesdi László.
Február 15.: Geológiai és természetföldrajzi jellemzők. Előadó:
Dr. Kikindai Kristóf.
Február 22.: Vadgazdálkodás, környezetvédelem. Előadó: Dr. Fa
ragó Sándor.
Március L : Szőlőtermesztés és hagyományai. Előadó: Dr. Bakonyi
Károly és Dr. Bakonyi László.
Az előadások kezdete: este fél 6, helye: a zeneiskola
kamaraterme.

nézték végig és vastapssal jutal
mazták. A másodikat az ipari isko
lások részére mulatták be. A két
előadás között beszélgettem Roz
mán Lászlóval, az Eötvös iskola
igazgatójával arról, hogy miért vál
lalta a rendezői és versmondói sze
repet.
- Mert szép - felelte egyszerűen.
- S az egy óriási dolog, hogy em
berek tudnak összehozni valamit
úgy, hogy függetlenül egymástól
mindenki dolgozik, és ebből a sok
részből összeáll ez a csodálatos
egész. Itt most ez történt.
A városi előadásra vasárnap dél
után került sor. Különös fintora a
dolognak, hogy az ingyenes belé
pés ellenére sem teltek meg telje
sen a széksorok. De akik eljöttek
megnézni ezt a tiszta-szép, szívet
megindító műsort, azok olyan él
ménnyel gyarapodlak, amilyenre
Celldömölkön még nem volt példa.
A műsort követően a szponzorok
nak, a szereplőknek, a szervezők
nek egy pohár pezsgő mellett kö
szönte meg a közreműködést Géczi
József.
- Az a katarzis, amit itt átéltek
az emberek, ami látszott az arcu
kon. Ez a siker. Azt szerettem vol
na megmutatni, hogy itt a szeretet
dominál. És fenn a színpadon is, a
zenészek, a táncosok, a versmon
dók között is, akik együtt csinálták
végig. És remélem, hogy fognak
még együtt dolgozni. Ez egy út
kezdete, szeretnénk egy alapít
ványt létrehozni, hogy még sok
ilyen műsor készülhessen. Az út
vége pedig valahol ott van, hogy
lesz egy jól működő városunk, iga
zi polgárokkal.
Karácsony rég elmúlt már, fé
nyei elsötétültek. De e kezdemé
nyezéssel csillag született Celldö
mölkön. Ne hagyjuk hullócsillaggá
válni!
Hajnal

Kié lesz
a műemlék?
A város önkormányzata nem
tartott igényt a Hollósy tér 2.
szám alatti műemlék épületre,
így az a Kincstári Vagyonkezelő
Szervezet (KVSZ) kezelésébe
került. Korábban voltak elképze
lések a hasznosításra, de a tárgya
lásokból végül mégsem lett üz
letkötés. Az elmúlt évben a
KVSZ nyilvános pályázatot hir
detett az ingatlan értékesítésére.
Ahatáridő 1993.december31-én
lejárt, de még az eredményhirde
tés nem történt meg. így egyelőre
nem lehet tudni, hogy gazdára ta
lál-e az egyre romló állagú épü
let, vagy újabb pályázatra lesz
szükség.
e

Hogyan tovább?

Villáminterjú a továbbtanulási lehetőségekről
Csaknem egy évvel ezelőtt részletes ismerte
tést adtunk olvasóinknak azokról a továbbtanu
lási lehetőségekről, melyeket városunk közép
iskolái kínálnak a végzős nyolcadikosoknak.
Most ismét megkérdeztük a két iskola igaz
gatóját, elsősorban arról, mi változott tavaly óta,
milyen új lehetőségekről tudnak beszámolni?
Tettük ezt azért, hogy segítsünk azoknak, akik
még nem döntöttek a hogyan továbbról.
A 410. Sz. Ipari Szakmunkáképző és Szak
középiskola kínálatáról Varga László igazga
tótól kaprunk tájékoztatást.
- Kínálatunk lényegében azonos az elmúlt
évivel. A szakmunkásképző részlegbe mintegy
120, a szakközépiskolai osztályba 30-32 elsőst
tudunk fogadni. Akik géplakatosnak, vasúd jár
műszerelőnek, vasútvillamossági szerelőnek, il
letve nőiruha-készítőnek jelentkeznek, azok
számára az oktatási helyei az iskola biztosítja.
Akik autószerelők, szobafestők, esztergályosok
vagy kőművesek szeremének lenni, azoknak to
vábbra is maguknak kell gondoskodniok gya
korlati oktatóról. Ha valaki egyedi jellegű kép
zést igényel (órás, kápritos, kalapos és más sze
retne lenni, a szülő keressen fel bennünket. A
szakközépiskolai beiskolázásnál némi változás
lesz az új tanévben. Ide eddig csak fiúk jelent
keztek, s asztalos szakmái szerezhetlek az érett
ségi mellé. Most 16 lányt is várunk.
Ók az érettségi mellett nőiruha-készítő szak¬
munkásbizonyítványt kapnak.
- Az előzetes szándékfelmérés alapján az autó
szerelői és vasútvillamossági szakon akadhatnak
problémák. Ebben a kél szakmában ugyanis több
jelentkezőt regisztrállak, mint a férőhelyek száma.
- Végül egy újdonságról. Mivel a tankötele
zettség 16 éves korig tart, az iskola úgynevezett
előképző osztályt indít azoknak, akik esetleg
kimaradnak a továbbtanulásból. Ok a következő
1 vagy 2 évben - megfelelő előmenetel esetén
- az iskola egyéb osztályaiba kerülhetnek.

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Születés: Tanai József és Kolonics Andrea leánya:
Annamária, Somogyi Sándor és Bokányi Ágnes
Éva Ma: Patrik, Nagy Tibor és Czillinger Erika fia:
Martin, Kiss István és Bártyi Krisztina fia: Balázs,
Liszies Péter és Gellért Csilla leánya: Tamara, La
katos Csaba és Péter Andra leánya: Alexandra,
Szabó Sándor és Kocsis Erzsébet fia: Sándor, Hu
szár Imre és Kocsis Csilla leánya: Dalma, Nagy
Zsolt és Szalóky Tünde Erzsébet fia: Gergő, Hor
váth Miklós János és Kulman Ildikó leánya: Haj
nalka.
Házasság: Remport Ilona és Simon László, Gruber
Marianna és Németh Gyula, Szarka Krisztina és
Gelesiis István Tamás, Szórádi Éva és Farkas Jenő
Csaba, Kolonics Tünde és Somogyi Zoltán, Dénes
Mónika és Horváth Attila Antal, Tólh Edil és Kó
bor László, Kurucz Krisztina és Kutasi Sándor,
Bakonyi József és Bogdán Katalin, Faragó Gabri
ella és Cseke Attila.
Halálozás: Farkas István, Pintér József, Kovács
Éva, Fábián Ferencné sz. Salamon Mária, Száll ár
Zoltán, Vass Lajosné sz. Szakos Mária, Rúzsa Im
re, Nagy Sándor, Németh Jenő, Varga Lőrincné sz.
Nagy Ágnes, Németh Ferenc, Kovács Hona, Trciber Józsefné sz. Molnár Mária.

A Berzsenyi Gimnáziumban Vlnter József
igazgató tájékoztatója szerint a hagyományos
négyosztályos gimnáziumi oktatás mellett to
vábbra is folytatják a jól bevált hatosztályos
gimnáziumi képzési is.
A hagyományos gimnáziumba felvételi nél
kül juthatnak be a végzős nyolcadikosok. Első
sorban kitűnő és jó rendű tanulók jelentkezését
várják. Az elégséges eredmény kizárja a felvé
telt.
A négyosztályos gimnáziumban már az 1.
osztályba „lehozzák" a matematika fakultációt,
és emelt óraszámban, kiscsoportos formában
oktatják az idegen nyelveket. Két idegen nyelv
elsajátítása kötelező, mely az angol, a német és
az orosz közül választható.
Második osztályban a fakultáció tovább bő
vül, harmadik osztálytól pedig a tervezett to
vábbtanulásnak megfelelően választhatják meg
a tanulók az emelt szinten elsajátítandó tárgyakai. Egyebek közt a jól megtervezett és kivá
lasztott fakultációs rendszerének köszönheti az
iskola a hagyományosan jó egyetemi és főisko
lai felvételi eredményeit.
A nyolcadikosok felvételéről korán - már
március 7-én döntenek, így az eseüeg elutasí
tottak felvételi lapja az elsők közt érkezhet a
másodikként megjelölt iskolába.
A hatosztályos gimnáziumba a 6. osztály el
végzése után lehet jelentkezni. A tanulóknak
felvételi vizsgát kell tenni magyarból és mate
matikából. Figyelembe veszik a hozott pontszá
mokai is, amelyek a magyar nyelv és irodalom,
a matematika és a történelem jegyeiből tevőd
nek össze.
Akik ide szándékoznak pályázni, azoknak a
gimnázium várhatóan februárban nyílt napot
rendez. A pontos időpontot az iskolákkal tudat
ják, s lapunk is közölni fogja.
íme, a jelenlegi lehetőségek. Lehet töprenge
ni, merre tovább?
—gyi

Felhívás
A Kemenesaljái Berzsenyi Asztal
társaság irodalmi játékra hív minden
érdeklődőt a Kresznerics Ferenc
Könyvtárba 1994. január 24-én, hét
főn délután 6 órára.
A Magyar Kultúra Napja tisztele
tére szervezett játékunkat PAPP JÁ
NOS színművész vezeti.
Az irodalmi játék témája: Berzse

nyi Dániel.
3-5 fős csapatok a helyszínen is
alakulhatnak, de hasznosabb lenne,
ha a játék ismeretében korábban ala
kulnának és felkészülnének.
A játék a következő: egy kereszt
rejtvénybe rejtett Berzsenyi-idézetet
kell megfejteni. A csapatok sorban
kérik a meghatározásokat, és helyes
válasz esetén annyi pontot kapnak,
ahány új betűt beír a játékvezető. A
helyes választ adók plusz kérdést
kapnak: előbb 5, majd 10, később 20
pont értékűt.
5 pontos kérdések: Berzsenyi élete
és kora.
10 pontos kérdések: a Berzsenyi
műveiben előforduló latin és görög
kifejezések, nevek magyarázata.
20 pontos kérdések:
közismert
Berzsenyi-idézetek folytatása.
Játékos kedvében bfzva, örömmel
várják jelentkezését a könyvtárosok.

MERSEVAT

EGYHAZASHETYE

Születés: Lukács László és Pálffy Krisztina Gab
riella leánya: Bianka Etelka.

Születés: MÓTOCZ Gábor és Róka Katalin fia: And
rás.

KEMENESMAGASI

OSTFFYASSZONYFA

Születés: Nagy Ferenc és Jánosi Ildikó fia: Bence.

Születés: Gölü Sándor és Galambos Szilvia fia:
Ádám.
Halálozás: Horváth Imre.

KENYÉRI
Születés: Ferenczi Gábor és Módos Éva leánya:
Barbara.

PÁPOC
Halálozás: Herbaih Gáspárné sz. Szabó Anna.

NAGYSIMONYI
Születés: Bruckner Imre és Polgár Mária Rozália
fia: Gergő, Simon József és Horváth Andrea Mária
fia: Gergő Krisztián, Bónicz László és Körhöcz
Mária leánya: Patrícia.
Halálozás: Csizmazia László.

VÖNÖCK
Születés: Görög Csaba és Buti Beatrix fia: Erik
Csaba.

BOBA
Születés: Linka Tamás és Horváth Beáta leánya:
Amanda.
Halálozás: Horváth Ferencné sz. Sebestyén Mária.

N E M E S KERESZTÚR
Születés: Nagy Tibor és Veres Mária leánya: Esz
ter Erika.

KEMENESMIHÁLYFA
Születés: Józsa Sándor és Márton Gabriella le
ánya: Diána, Hajba Tibor László és Kun Éva fia:
Péter.
Halálozás: Varga Jánosné sz. Mesterházy Irma.

NEMESKOCS
Születés: Bolla Ferenc Róbert és Csendőr Nóra
leánya: Szimonetta.

SZERGÉNY
Születés: Harkai Gyula és SzecsŐdy Márta leánya:
Viktória.

KEMENESPÁLFA
Halálozás: Rosta Ferenc.

JÁNOSHÁZA
Halálozás: Király Gyuláné sz. Kovács Margit, Kö
ves Antalné sz. Vánkos Terézia, Kertész Aladámé
sz. Németh Erzsébet, Lendvay Ferenc.

KÖCSK
Halálozás: Csajbók Józsefné sz. Nagy Mária.
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A fő profil: szemüvegkészftés

SZTK-vényre

Szem előtt az Abért Optika
A celldömölki magánvállalko
zások és szolgáltatások egyre bő
vülő palettáján tizennégy hónap
pal ezelőtt jelent meg az Abért
Optika. A piactér mögött találha
tó kicsi, ám kívül-belül elegáns
üzlet bolt és műhely egyszerre.
Abért Lászlóné optometrikussal
az itt igénybe vehető szolgáltatá
sokról beszélgettünk.
- A bolt fő profilja a szemü
vegkészítés, ezen belül is első
sorban - s ezt talán kevesen tud
ják Celldömölkön - az úgyneve
zett SZTK-vények beváltása. Ma
még nem túl gyakori, hogy ma
gánoptikai üzletekben a rendelő
intézetben vényre felírt szemü
veget ugyanolyan térítés ellené
ben, mini az állami boltokban, te
hát a teljes ár tizenöt százalékáért
elkészítik. M i elsősorban erre
szeretnénk specializálódni Cell
dömölkön.
- Valóban, az emberek több
sége ma még úgy tudja, a „ma
szek" optikus drágább, mini az
„állami".
- Ha vényre vásárol nálunk
valaki szemüveget, a teljes ár 85
százalékát a társadalombiztosítás
megtéríti, csak a maradék tizenöiöl kell az ügyfélnek fizetnie.
Lehetősége van persze arra is,
hogy a vényre felírt szemü
veghez egy elegánsabb keretet
válasszon valaki, ilyenkor termé
szetesen meg kell fizetnie a teljes
árai a keretre, a kedvezmény a
lencsére továbbra is vonatkozik.
- Mennyi idő alatt készül el
önöknél egy szemüveg?
- Az egyszerűbb lencsékből

néhány óra, de legföljebb egy
nap alatt, az egészen egyedi
szemüveglencséket maximum
két héten belül át tudjuk adni.
- A lencsét az orvos határozza
meg, ám a keretek közül az ügy
fél választhat. Milyen kínálatból
és mennyiért?
- A kínálat rendkívül széles,
szerénytelenség nélkül állítha
tom, hogy bármilyen kívánságot
képesek vagyunk teljesíteni. Az
áraink is nagyon kedvezőek. Ha
valaki vényre vásárol szemü
veget, általában háromszáz forin
tén megleheti. Ha igényesebb,
divatosabb kerclet választ, ár te
kintetében 980 forinttól kétezerig
elég bő a kínálat. Ezen túl extra
igényeket is ki tudunk elégíteni.
A legkülönbözőbb színek és for
mák megtalálhatóak a választék
ban, műanyagból és fémből ké
szült kereteket egyaránt tartunk a
boltban mintegy 1500-féle válto
zatban.
- Gyermekeknek is készítenek
szemüvegekel?
- Természetesen. Ha már iti
lartunk, szabadjon javasolnom a
szülőknek, hogy minél korábban,
a legjobb, ha már egyéves korban
elviszik az apróságokat szemor
voshoz, hogy idejében ki lehes
sen szűmi az esetleges látásproblémákai, amelyek szemüveggel
megjavíthatok. Minél később de
rül ki egy-egy ilyen probléma,
annál kisebb annak a valószínű
sége, hogy a felnövekvő gyer
mek valaha is elhagyhatja a
szemüveget.
- Eddig főleg a vények bevál-

OPTIK4
CELLDÖMÖLK, Dr. Géfin L. tér 13.
Nyitva tartás:

naponta reggel 9-től 12-ig,
délután 14-től 17-ig

tásáról beszéltünk, de nem esett
szó arról, mit tegyen az, aki
összetörte, elvesztette a szemü
vegét, netán orvosi vizsgálat nél
kül akar szemüveghez jutni.
- Az ilyen ügyfeleket is kor
látlanul kiszolgáljuk. A régi
szemüveg alapján újat készítünk,
illetve ha valaki elvesztette a
szemüvegét, s azi nálunk ké
szíttette, akkor sincs gond az
új elkészítésével. Mindenkinek
adunk egy adatlapot, így nem
okoz problémát az elveszett
szemüveg pótlása. Kicsit más
a helyzet, ha valaki szemorvo
si vizsgálat nélkül óhajt szem
üveget. Celldömölkön nem vég
zünk computeres szemvizsgála¬
tot, szombathelyi központunkban
viszont igen. Ha beutazik valaki
a megyeszékhelyre, mint ahogy
arra már volt is példa, a Thököly
utcában elvégezzük a vizsgálatot
és megkapja a szemüvegét. Akár
időpont-egyeztetés is lehetséges,
ha felhívják a 314-888-as tele
fonszámot. A szombathelyi és a
celldömölki boltunk napi tele
fonkapcsolatban van egymással,
minden kérési nagyon gyorsan
teljesíteni tudunk.
- Kontaklencsét is árusítanak
Cellben?
- Igen, méghozzá lágy lencsé
ket. Vizsgálat dönti el, hogy ki
hordhat kontaktlencsét, az ilyen
vizsgálatokat is Szombathelyen
végezzük előjegyzés alapján.
Nyolcszáz forintba kerül a vizs
gálat, ez az Összeg tartalmazza a
kontroll díját, illetve a kontakt
lencse-viselés betanításának a
költségét.
- Akárhogy is vesszük, ma
már nem olcsók a szemüvegek.
Tudnak adni valamilyen fizetési
könnyítést?
- Hogy mi olcsó és mi drága,
azt természetesen az emberek
pénztárcája határozza meg. Eb

ből a szempontból nagyon lénye
gesnek tartom, hogy az Abért
Optikában - mint már említettem
- igen bőséges a választék, ami
arra is jó, hogy mindenki azt a
szemüveget vegye, vehesse meg,
amit megengedhet magának.
Meg kell persze jegyeznem, az
emberek többsége ma még nem
az éppen aktuális divatot keresi a
szemüvegek között, mert nyil
vánvalóan az a drágább. Amióta
megnyitottuk a celldömölki bol
tot - ha szabad így fogalmazni - ,
üzletpolitikánknak az a lényege,
hogy az egyszerű embereket tud
juk maximálisan kiszolgálni. Fi
zetési könnyítésként azt tehetjük,
hogy a szemüveg kiválasztásánál
csak előleget kérünk, a teljes
összeget pedig csak az átvételkor
kell kifizetni. Mindemellett f i 
gyelünk aiTa is, hogy a szem
üveg, amely végső soron gyó
gyászati segédeszköz, ne rontsa,
hanem inkább javítsa viselője
küllemét, megjelenését. Ezért ké
szítünk ma már válaszvonal nél
küli lencséket azoknak, akik se
távolra, se közelre nem látnak
jól, illetve levékonyított lencsé
ket a korábbi vastag, nem éppen
elegánsak helyeit.
- Profilbővítés is volt a közel
múltban a celldömölki optiká
ban...
- Igen, megkezdtük a fali- és
karórák árusítását ugyancsak
széles választékban és kedvező
árakon.
- Végezetül árulja el kérem,
mit jelent az a kifejezés, hogy oplometrikus?
- A szakmában ez a legmaga
sabb végzettség, valójában azt je
lenti, hogy az illető szemvizsgá
latot is végezhet. Itt jegyzem
meg, hogy szombathelyi üzle
tünkben hetente két alkalommal
ambuláns szemorvosi ellátás is
van.
(X)

Ha jól akar látni, keresse fel az Abért Optikát!
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Nevezetes természet védelmi
területünk madárvilágában új je
lenségre figyelhettünk fel az el
múlt esztendőben. Nem kis meg
lepetéssel vettük tudomásul,
hogy a hely gazdag madárvilága
kiegészüli, de részben fogyatko
zott is. Kora tavaszon már meg
figyelhető volt, hogy egy hollópár kering a hegy magasában.
Kétségtelenül igazolódott a felte
vés, hogy költőhelyet keresnek
maguknak. Eddig ez a gyönyörű,
nagyméretű madár, amely jóval
nagyobb, mint a varjú (63 cm), a
környék erdős részein volt meg
figyelhető. Erről a vadászok
többször is beszámoltak. Sokszor
megfigyelhettük a magasban va
ló keringéséi és művészi repülési
mutatványait.
Hangja
mély,
„klong, klong", néha „krug,
krug", semmi mással nem té
veszthető össze. Számunkra sok
sok élményt nyújtott a hegyi
sziklákon való megtelepülése.
Négy fiókát költött, kirepülésük
után már hat hollóban gyönyör
ködhettünk.

A holló a Hunyadiak címermadara is, és több híres költe
ményben olvashatunk róla. Em
líthetjük Kisfaludy Károly Mo
hács című versét, amely a pusz
tulásról szól, a történelmi tragé
diáról. Verse elején felsóhajtva
említi: „Hollószárnyaival lebe
gett a zordon enyészet". Petőfi
a következő sorokat írta A
puszta télen című versében: „A
rónára halvány ködök települ
nek, / S csak félig mutatják / A
betyár alakját, / Kit éji szál
lásra prüszkölve visz a ló...
/ Háta mögött farkas, feje
fölött holló".
Ezek a költemények mada
runkkal kapcsolatban a pusztu
lásra utalnak. De látni kell, hogy
élőhelyén hasznot hajt azáltal,
hogy az elpusztult állatokat táp
lálkozására fordítja, tisztítva ez
zel a környezetet. Véletlenszerű
ség, hogy éppen abban az évben,
a holló megjelenése idején érte
hegyünket a nagy természeli csa
pás, azonban ez nincs összefüg
gésben madarunkkal. Viszont a
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Celldömölki eseménynaptár
1744
250 éve
Nemesdömölkön felavatták az evangélikus templomot. Kis Czellben pedig elkezdődött a római katolikus templom építése.
1764
230 éve
Pór Döntőikről az új kis czelli apátságba költözött át az apát.
1774
220 éve
Ez a dátum olvasható a sóház tervrajzán, amely a város első típus
terv szerint épült háza. (Ma rendőrség.)
1799
195 éve
Meghalt Böröndi Vendel, Nemesdömölk kanásza, aki gyógynö
vény-receptjeiről vált híressé.
1834
160 éve
Kresznerics Ferenc hagyatékát - 200 ősnyomtatványt, 70 kötet kéz
iratot, több földtérképei, 1060 kötet régi könyvet, és 7268 darab régi
pénzt - az Akadémia megvásárolta.
1849
éve
Edvi Illés Pál nemesdömölki lelkész, akadémiai tag a szemtanú
hitelességével tovább írta a szabadságharc helyi eseményeit megörö
kítő krónikáját.
1854
140 éve
A helységnevek értelmezéséről, a Sághegyről, a kemenesaljai rossz
népszokásról, a nők fej viseletéről, a kölcsönös tegeződésről adott hírt
a helyi tudósító.
1864
130 éve
Ságon a szüret ideje október 17. Az apátnak 13 akó bora lermett.
Somlyón a szüret ideje október 24., az apátnak 35 akó bora termett.
1869
125 éve
Járási székhelyek lakossága: Celldömölk - 1469, Körmend - 4238,
Sárvár - 3418, Vasvár - 2335, Szentgotthárd - 938 fő.
74
120 éve
Ebben az évben létesítették a zsidó temetőt. Korábban Simonyiban
temették halottjaikat.
1879
US éve
Megalakult a Kis Czelli Önképzőkör. Minden Lag egy idényben
1
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eltűnt a Sághegyen

madártani tudomány kimutatja,
hogy ahol a holló megjelenik, ott
környezetében nem tűri meg a
többi ragadozókat. így a Sághe
gyen korábban fészkelő vörös
vércse most eltűnt. Erdélyi Gyula
pápai omitológus erről ezt írja:
„Ami a vörös vércsével való
összeférhetetlenségét illeti, erről
Chernél István írt annak idején,
eszerint nem tűri meg fészke kö

zelében a varjú, a szarka, a vörös
vércse fészkelési szándékát". így
a holló megjelenésének értéke
mellett ára is van.
Szükségesnek látszik, hogy a
sághegyi madártani tanösvé
nyen feltüntessük a hegy mada
rai sorában a holló jelenlétét ab
ban a reményben, hogy állandó
sul.
Dala József

legalább háromszor szavalt, vagy felolvasott. Kél írásbeli dolgozatot
készített és év közben valamelyik tagtársával három dolgozat szintű
levelet váltott.
1889
105 éve
19-en iratkoztak be az Alsófokú Ipariskolába. 5 cipész, 4 szabó, 3
kovács, 2 asztalos és l - l csizmadia, borbély, bábsütő, nyomdász ta
nuló.
1894
100 éve
A miniszter elrendelte az adóhivatal felállítását.
1899
95 éve
Hiányos ismeretei folytán nem tudott a kistermelő idejében véde
kezni a szőlőbetegségek ellen - írja a Kis Czell és Vidéke. Alagút
épült a Pápa-Dömölk országúton.
1904
90 éve
Celldömölkről és környékéről 257 személy vándorolt ki főleg Ame
rikába a jobb megélhetés reményében, sok volt közöttük a 18-20 éves
hajadon.
1909
85 éve
Kőbánya vállalat alakult. Lázár Ferenc és Mittelmann Mór 50 évre
bérbe vették a Sághegyet. Villanyvilágítást kapott Celldömölk.
1914
80 éve
A lakosság számának és az egészségügyi követelmények növeke
dése miatt szennyvízcsatomázás kezdődött.
1939
55 éve
Határkiigazítási tárgyalások folytak Celldömölk és Alsóság között.
Javasolták a két község egyesítését. Megszüntették a Baros utcai te
metőt.
1944
50 éve
Bekövetkezett a celli zsidóság elhurcolása. A hitközségben a sági
akkal együtt 550 személyből 453-an meghaltak.
1949
45 éve
Alsóságnak 3445, Celldömölknek6108, Izsákfának: 732 lakója volt.
1964
30 éve
Meghalt Lázár Jenő, a bazaltbánya főmérnöke, régész. 1930-tól
rendszeres ásatásokat végzett. Saját költségén egy múzeumot hozott
létre.
Összeállította: Kátdos Gyula
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SPORT
Csak az iskolák

eredmények - események ^

dupláztak

Új nevek a Szilveszter Kupán
Az 1993. évi szilveszteri teremfocira minden eddignél több nevezés
érkezett. Az öt korcsoportban meghirdeteti focigálára 66 csapat ne
vezett. Sajnos az első játéknapot az időjárás nem fogadta kegyeibe,
így hal általános iskolai csapat kénytelen volt lávolmaradni a tornáról.
A négynapos parkettfoci sok-sok izgalmat és helyenként látványos
játékol hozóit. Jól szórakoztak játékosok és nézők egyaránt.
Az I . korcsoportban (5-6. osztály), akárcsak tavaly, az idén is az
Eötvös Loránd Ált. Isk. csapata nyerle el a kupát. A győztesek: Bera
Gábor, Szita Gergely, Dákai Gábor, Czirók Norbert, Németh Norbert,
Sali Ákos, Kiss Péter, Szakái Tamás, Nagy Roland és Németh Tamás.
A II. korcsoportban (7-8. osztály) is a tavalyi győztes, a Berzsenyi
Lénárd Ált. Isk. csapata állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A
Kuckár József, Fárkis Roland, Gaál István, Rajczy Balázs, Vörös
Lajos, Bogdán Tibor, Csói András, Kovács Gábor, Somogyi Ferenc
és Fekete Róbert összetételű ságiak veretlenül lettek elsők.
A III. korcsoportban (serdülők) hat csapai küzdött az első helyezé

SPORT
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sért. Sajnos, Szabó András, a győztes Bárnevolna MSE legjobbja a
kissé túlságosan is heves küzdelemben lábtörést szenvedett. Dicsére
tére legyen mondva a csapatnak, hogy Andris nélkül is legyőzték a
döntőben az alsósági Kimaradt Fiúk csapatát 2-0-ra. A csapat tagjai
voltak: Baranyai Attila, Döbrönte Csongor, Nagy Zsolt, Pozsonyi
Mihály, Szabó András és Takács Balázs.
A IV. korcsoportban (ifjúsági) 15 csapat mérte össze erejét. A
döntőben az FC Selejt nagy küzdelemben győzte le a Facérok 2.
csapatát 2-1-re. A győztes csapat tagjai voltak: Dávid Koméi, Sárközi
Zsolt, Busznyák Csaba, Nagy István, Szabó Csaba, Gulyás Gábor,
Pozsonyi Zsolt, Burján Csaba.
Az V. korcsoportban (felnőtt) 34 csapat - tízzel több, mint 1992ben - 11 selejtező csoportban, majd a győztesek újabb 4 csoportban
küzdöttek meg a döntőbe való kerülésért. Az 1992-es döntős csapatok
közül csak a tokorcsi Zöld Sasok kerültek be az idén. Kellemes meg
lepetés volt a kupán első ízben részt vevő Adorjánháza döntőbejutása,
valamint a celli Öregfiúk fináléba kerülése. Kétségkívül a torna két
legjobb csapata, a celli Ágyúsok és a Zöld Sasok voltak a legesélye
sebbek az első helyezés szempontjából. A várakozásnak megfelelően
nagyszerű játékot hozott a találkozó, melyet az Ágyúsok nyertek meg
5-2-re. A harmadik helyezést a celli Öregfiúk érték el.

GRATULÁLUNK

Obráz István

Decemberben két celli edzői
tüntettek ki. Obráz István, a
CVMSE asztaliteniszezőinek
edzője a Magyar Országos Asz
talitenisz Szövetség által ado
mányozott „Asztalitenisz Sport
ért" díszes plakettet, míg Süle
Nándor, az Eötvös DSE kézi
labdaedzője „Vas Megye Után

pótlás Neveléséért" a megyei
sportigazgatóság plakettjét ve
hette ál ünnepélyes keretek közötl.
Obráz Istvánnak a több mint
három évtizedes sportvezetői és
sportedzői munkáját ismerték el
Celldömölkön, 1963-tól Obráz
István neve fémjelzi az asztali
tenisz-szakosztály szereplésé
nek alakulását. Volt egy sze
mélyben játékos, intéző és edző.
Ma is ő a mindenes. Munkájá
nak első gyümölcse 1968-ban
éreti be, amikor először kerültek
fel az asztali len iszok az NB Hi
ba. Jelenleg a szakosztály
aranykorát éli, várományosa az
NB III-as bajnokságnak, amit

Sporthírek
• A bajnokság tavaszi idényére megkezdték
felkészülésüket a CVMSE csapatai. A legfris
sebbek a labdarúgók és a férfi kézilabdázók vol
tak, akik január 10-én, illetve 11-én tartották
első edzésükéi.
• Az NB Il-es férfi kézilabdázók kél felké
szülési tornán is részi vesznek: januárban Szom
bathelyen a Savaria Kupa, februárban pedig
Celldömölkön a Kamara Kupa segíli a formábahozásl a bajnoki rajtra.
• A labdarúgók január közepén ötnapos
edzőtáborozásra indullak a csehországi Olmülz
környékére. A táborozás és az utazás költségeit
Balogh Zsolt vállalkozó finanszírozza.
• Elterjedt, hogy Csákvári Zsoltot és Pécz
Károlyt a Répcelak szeretné leigazolni. A szó
beszédnek nincs alapja, mert eddig a CVMSE
vezetőit ebben az ügyben hivatalosan még nem

szívből kívánunk a csapatnak és
kitűnő vezetőjének.
Süle Nándor nélkül biztosan
szegényebb lenne a város kézi1 abdaélete. Egy évtizede is el
múlt már, hogy céltudatosan
végzi a kisiskolások sportági ki
választását. Sok-sok sikert ért el
a különböző iskolai, egyesületi,
megyei, területi versenyeken a
csapataival.
Több tanítványa lett tagja a
város NB Il-es csapatának. A
legbüszkébbek
azonban
az
1988-ban országos diákolim
pián elért harmadik helyezett
csapatára vagyunk. Jelenleg a
gimnáziumban készíti fel fiait
a diákolimpiára, s reméljük,

keresték meg. Szabó Gézát a Jánosházi SE
visszaigazolta, miután a játékos felmondott a
munkahelyén és hazatért Jánosházára.
• 31:22-es gimnáziumi győzelmet hozott a
két városi középiskola kézilabdacsapatainak ta
lálkozója a diákolimpia megyei bajnokságában.
• A Magyar Kézilabda Szövetség a celli ké
zilabda utánpótlás részére 31 alsó-felső melegí
tőt, 20 kapusmezt és 161 játékosmezt adomá
nyi)/.olt.
• Szép celli sikerek születtek Veszprémben
a Kézilabda Dunántúli Utánpótlás Kupán. Az
Eötvös DSE 5-6. osztályos leánycsapata első,
míg 7-8. osztályos leánycsapata a harmadik he
lyezést érte el. Mindkét csapatot Molnár János
készítette fel. ölbei Lívia az 5-6. osztályo
soknál dobott 26 góljával elnyerte a gólkirály
címet.
• Süle Nándor fiai is részi vettek a Dunántúli
Kupán. Az Eötvös DSE 3-4. osztályos csapata
negyedik, míg a Gimnázium IV. korcsoportos
csapata a második helyezést szerezte meg.

Süle Nándor

hogy újabb meglepetést készít
elő.
A két sportoktatónak elisme
résükhöz gratulálunk, s további
jó eredményeket kívánunk csa
pataiknak.
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