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A film veres

Útépítés a Kinizsi lakótelepen
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tovább

Ki lesz a mozigépész?

Már tavaly elkészült a Kinizsi lakótelepen lévő utak építésének
engedélyezési terve, a munka mintegy 16 millió forintba kerül. Az
önkormányzat jogot szerzett arra, hogy a felmerülő költségek nyolc
van százalékát pályázat útján a központi költségvetésből megszerezze.
A képviselő-testület ezzel egyetértett, tudva azt, hogy így is több mint
3 millió forintot az önkormányzat saját költségvetéséből kell „kiszo
rítani" az útépítésre.
Ha sikerül elnyerni a pályázatot, megkezdik az útépítést a Buza
János, a Bercsényi és a Bocskai utcában.
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A mozik sorsa már tavaly
rendeződött. A Vas Megyei Va
gyonátadó Bizottság döntése sze
rint azok az önkormányzatok let
tek a tulajdonosok, amelyeknek
a területén a filmszínház műkö
dik. A fel nem osztható működ
tető vagyon sorsa azonban már
több vitára adott okot.
Egy mozi működéséhez nem
elegendő a terem, a vetítőgép és
A város büszkesége lehet
a személyzet. Kell a film, amihez
a forgalmazóknál lehet hozzájut
ni, s esetenként szükség lehet
műszerészre, aki megjavítja, kar
bantartja a masinát. E teendőket
eddig a Vas Megyei Moziüzemi
Vállalat látta el, de ez a cég feb
Március 21-e nemcsak a ta kedelmi és bankszakember is je
ruár 28-án megszűnt.
vasz első napja .volt az idén vá len volt.
A hogyan továbbról már ezt
rosunkban, hanem jelentős dá
Az üzletet, amely a Borostyán
tum a vásárlók számára is. Több, Kft. tulajdona volt, a Bankár megelőzően is tárgyaltak az érin
mint fél év után ugyanis e napon Kft.-től vásárolta meg a szent tett önkormányzatok. Kétféle
nyílt meg új köntösben, új pro endrei illetőségű Parti Kft. Parti megoldás rajzolódott ki. Az
fillal, Bevásárlóközpont néven a Pál, a kft. vezetője elmondta, egyik szerint a települések közö
volt Kemenesalja Áruház. A hogy az ország területén a cell- sen hoznak létre egy filmforgal
megnyitásnál Makkos István dömölkivel együtt 42 üzletük mazó szervezetet, míg a másik
polgármester mellett több keres
(Folytatás a 3. oldalon) szerint azt beintegrálják a szom

Megnyílt
a Bevásárlóközpont

Az ember, ott középen
Jeruzsálem romjainak feltárásakor az An
tónia erőd szikíapadmalyába mélyen bevésett
különös ábrákat találtak. Kiderült, hogy az a
helyőrség katonáinak királyjáték nevű szóra
koztató játékmintarajza. A játékfigura egy ha
lálra ítélt ember, akivel a katonák a kivégzés
előtt kedvüket töltötték. S a végén a játékki
rályt csúfondáros módon megkoronázták. Jé
zussal is ezt tették, ilyen király lett a kivégzőosztag kezében, ahogy az evangéliumok le
írásában olvashatjuk.
Amikor Pilátus ezt a királyt „íme az em
ber!" kijelentéssel a nép elé állította együtt
érzésre akarván indítani, azok még indulato
sabbakká lettek. A merev vallási fanatizmus
sal, az elvakultsággal szemben nincsenek ér
vek. Ma is így tapasztaljuk!
Jézus keresztje alatt - a legenda szerint ott van a tömegben Barabás is hasonszőrű
barátaival. Nézve a három gyötrődő embert,
megszólal: „Kettőt ismerek, közülünk valók.
De azt az embert ott középen nem ismerem.

Á R A : 16,50

bathelyi önkormányzat tulajdo
nában lévő Savaria Moziba.
Az önkormányzatok többsége
az első megoldás mellett lett vol
na, de szám szerint hiába voltak
többen, ha a kérdéses vagyon
kétharmada felett rendelkező
Szombathely a második verziót
támogatta. Makkos István, Cell
dömölk polgármestere az utolsó
egyeztető megbeszélésen szóvá
is tette: felesleges minden tárgya
lás, ha Szombathely előzetesen
mindent eldöntött.
Ennek megfelelően a jövőben
a filmforgalmazó feladatokat, va 
lamint egyes szolgáltatásokat a
Savaria Mozi látja el a vidéki
filmszínházaknál is. Hogy ez
mennyire jó megoldás, azt majd
az idő eldönti, s egyben bizony
ságot adhat arra, feleslegesek
voltak-e azok az aggodalmak,
miszerint, ezzel a vidéki film
színházak kiszolgáltatott helyzet
be kerülhetnek.
-szol-

Foglalkoztatás

Az az ember ott középen helyettem halt meg,
helyettem gyötrődött, helyettem omlott a
vére".
Igen! Az ott középen, Jézus Krisztus helyet
tünk és értünk halt meg. A kereszt ügyében
benne van minden ember. Ott szembesül ve
lünk a rettenetes Isten, mint szerető mennyei
Atya. Csak ilyen úton érhetett el bennünket,
bűnösöket. Ott mondotta el: „Ahogy engem
szeretett az Atya, úgy szeretlek én b titeket,
maradjatok meg az én szeretetemben" (Ján.
20:21.). Nézz csak arra az emberre a Golgo
tán, ott középen: barátod, testvéred, társad,
Megváltód, aki megy veled az utadon, gyöt
relem és Öröm, kétség és hit, panasz és hála
adás, Istentől távoliság és Istenhez közelség
közepette. „Mert Krisztus is szenvedett egy
szer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért,
hogy elvezessen minket az Istenhez, miután
halálra adatott test szerint, de megelevenít
tetett Lélek szerint." (I. Péter: 3:18.)
Nádasdy Lajos

A statisztika
már javul
Februárban az előző hónaphoz képest 169-cel
csökkent a Vas Megyei Munkaügyi Központ
celldömölki kirendeltségén nyilvántartott mun
kanélküliek száma. A térségben jelenleg 1435en vannak állás nélkül, ez 10,5 százalékos mun
kanélküliségi rátának felel meg. (A megyei át
lag 9,5 százalék.) A nyilvántartásban lévők kö
zül 740-en kapnak segélyt, illetve járadékot, s
további 339 személy részesül jövedelempótló
támogatásában. A munkanélküli pályakezdők
száma körzetünkben 158.
A celldömölki munkaügyi kirendeltségen
február végén 131 üres álláshelyet tartottak
nyilván. Száz munkanélkülire kilenc szabad
munkahely jut. Ebből a szempontból a megyé
ben Celldömölk térségében a legjobb a helyzet,
s az is kedvező, hogy az elmúlt hónapokban
jelentős létszámcsökkentést egyetlen cég sem
jelentett be.
-6SL-
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Tudósítás a képviselő-testületi ülésről
A közalkalmazotti törvény lehetséges
ágon történő F kategóriába sorolása alapján
az intézmények 1993-ban végrehajtották a
besorolásokat. A kormány tavaly decembe
ri rendelete azonban a pénzügyi keret biz
tosításához önkormányzati egyeztetést írt
elő, ami szinte sehol sem történt meg. Az
új szabályozás következtében jelentős mér
tékű visszasorolásokra került sor, de az in
tézményvezetők ígéretet kaptak arra, hogy
a pénzügyi lehetőségek függvényében mó
dot teremtenek a közalkalmazottak anyagi
elismerésének formáira. A végső változat
a Költségvetési Intézmények Érdekegyez
tető Tanácsának egyetértésével született
meg, a címpótlékjavaslat ezen felüli. Az
alábbi szempontok figyelembevételével
alakították ki a helyi szabályozást:
1. Az 1993 decemberében F kategóriába
sorolt közalkalmazottak újra bekerülhesse
nek e kategóriába, vagy az ezzel közel egyen
értékű címpótlékban részesülhessenek.

A képviselő-testület március 9-i ülé
sén elhangzott, hogy az önkormányzat
felvette a kapcsolatot Csárádi Jánossal, a
MÁV vezérigazgatójával a sportköri tá
mogatás, illetve a vasúttal közös működ
tetésű szociális otthon lehetősége ügyé
ben. (Utóbb derült ki, hogy a MÁV-vezér távozik a hivatalából.) Egy önkor
mányzati lakás felszabadulásával megte
remtődött a legfontosabb feltétele annak,
hogy a kórház (a már korábban jelentke
zett) ideggyógyászt alkalmazhassa. A
Moziüzemi Vállalat február 28-án meg
szűnt, másnaptól a Kemenesaljái Műve
lődési Központ biztosítja a szolgáltatást.
Székely Sándor gépésszel december 31ig megbízásos szerződést kötöttek, a töb
bi dolgozó esetében végelszámolásra ke
rült sor. Celldömölkön és a környező te
lepüléseken dr. Hollósy István nyerte el
a falugazdászi megbízatást.

Két év múlva működhet
az új szennyvíztisztító
Április 5-éig értékeli a bírálóbizottság a városban létesítendő
szennyvíztisztítómű építésére kiírt pályázatra érkezett munkákat. A
feladatok koordinálását a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya a
Nyugat-dunántúli Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülésével közösen
végzi. Ajánlatot egy napi kétezer köbméter kapacitású, OWEG tech
nológiájú tisztítómű kivitelezésére vártak a beruházók, de lehetőség
volt más szennyvíztisztító technológiák bemutatására is.
Ha minden az elképzelések szerint halad, akkor idén júliusban meg
kezdődhet a szennyvíztisztítómű kivitelezése. A műszaki átadást a
jövő év végére tervezik a szakemberek. Ilyen ütemezés nyomán pon
tosan két év múlva működhet az új szennyvíztisztítómű Celldömöl
kön.
I¬
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• Százharmincnégy új bérle
ti szerződést kötött az önkor
mányzat tulajdonában lévő föld
területek hasznosítására a Pol
gármesteri Hivatal műszaki osz
tálya. A haszonbérleti díjakból az
önkormányzatnak az idén mint
egy 150 ezer forint bevétele szár
mazik. Hatan egyéni vételi szán
dékot jelentettek be.
• Megváltozott a gércei evan
gélikus egyházmegyei ifjúsági
találkozó időpontja, ami eredeti
leg március 19-e lett volna. Az
új időpont április 9-e, szombat.
• Engedély nélküli fakivágás
történt a Hámán Kató utcában.
Három gömbjuhart vágott ki fel
tételezhetően a háztulajdonos,
ezzel viszont megsértette az ön-

kormányzat ide vonatkozó ren
deletét. Ennek következtében el
járást kell lefolytatni ellene.
• Április 1-jétöl ismét láto
gatható a Sághegyi Múzeum, a
Móritz Sándor Emlékkiállítás és
az oktatóterem a Sághegyen.
• A Tücsök bábcsoport lesz
a házigazda április 6-án délelőtt
10 órától a Kemenesaljái Mű
velődési Központ szünidei ma
tinéján.
• Kellér Dezső A szabin nök
elrablása című zenés bohózatát
mutatja be a zalaegerszegi Heve
si Sándor Színház április 9-én es
te 7 órai kezdettel a Kemenesal
jái Művelődési Központban.
• M i t mond a Biblia az öre
gedésről és a halálról? címmel
Soós Attila tart előadást a műve
lődési központban április 12-én
délután 5 órakor.

2. F kategóriába a gimnázium pedagó
gusainak maximum 30, egyéb intézmé
nyek szakdolgozóinak 20 százaléka ke
rülhessen.
3. Címpótlék adományozható az intézmé
nyi dolgozók 10 százalékának mértékéig.
Az önkormányzat 24 személy részére
10 400 forint/hó havi költség (bér + TB)
biztosításával adta meg az F fizetési osz
tályba sorolás, 28 részére pedig havi 7200
forint (bér + TB) fedezettel a címpótlék
megállapításának lehetőségét. Az intézke
dés anyagi háttere (közel 4 millió forint)
a pénzügyi terv módosításával biztosí
tható az idei, 1994. április l-jétől kezdő
dő, 8 hónapos időszakra. Varga László,
a Szakmunkásképző igazgatója hozzá
szólásában kiemelte, hogy a döntés peda
gógus tömegdemonstráció nélkül zajlott,
s ez azt jelzi: nagy az intézmények kö
zösségi ereje és a döntés elfogadható szá
mukra.
Németh T.

Kuncze Gábor a vasúton

„Köszönöm a kellemes ven
déglátást! Külön köszönet azok
nak, akik ápolják és továbbörö
kítik a vasutas hagyományokat,
az áldozatot is mindig vállalni
kész, az ország érdekében csele
kedni akaró vasutas szellemet.
Bízom abban, hogy már az elkö
vetkezendő néhány évben olyan
állapotba kerülhet az ország gaz

dasága, hogy az pozitívan hat a
vasút jövőjére is. önökre szüksé
günk van!"
Ezeket a sorokat Kuncze Gá
bor, az SZDSZ miniszterelnök
jelöltje írta a Vontatási Főnökség
vendégkönyvébe március 17-én,
amikor rövid celldömölki látoga
tásán a vasutasság mindennapja
ival ismerkedett.
Fotó: Völgyi

Választási előkészületek
A Vas megyei 4. számú (Celldömölk-Sárvár) országgyűlési
képviselői egyéni választókerületben működő választási bizott
ság eddig megválasztott tisztségviselői a következők: Titkár: dr.
Havasi Tibor ügyvéd. Tagok: Kovács Károlyné dr. nyugalma
zott jogász és dr. Varga Sándor állatorvos. Mindhárman pár
tonkívüliek.
A választási bizottság munkájába a pártok delegáltjai azután
kapcsolódnak be, ha befejeződik a képviselőjelöltek ajánlószel
vényeinek összegyűjtése. A választási bizottság irodája Sárváron,
a Várkerület 2/3. szám alatt található.

Nyugodtak lehetnek a kisasszonyok
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Aláírták a koncessziós megállapodást
A Rábacom Rt. igazgatótanácsának elnöke szében kielégítik a telefonigényeket, illetve
dr. Dénes Tibor, a befektető amerikai HTCC az ezután jelentkezők maximum fél éven be
vezetője Péter E. Klenner, valamint lül megkapják a telefont. A beszélgetés díja
Schamschula György közlekedési, vízügyi pedig nem lesz magasabb, mint a MATÁV
és hírközlési miniszter március 9-én Salgó tarifája.
tarjánban aláírták azt a koncessziós megálla
Felmerülhet a kérdés, vajon honnan lesz
podást, amely végre szabad utat nyitott Cell pénz a több mint kétmilliárdos beruházás
dömölk és Sárvár térségében a telefonhálózat megvalósítására. Ennek előteremtésére a
fejlesztése előtt.
koncessziós megállapodás aláírásával a
A hosszas huzavona után úgy tűnik, s azt HTCC, illetve annak elnöke, Péter E. Klenner
a koncessziós megállapodás is tartalmazza, vállalt garanciát. Ezen túl várható világhírű
hogy a lakosság, valamint a térség vállalkozói telefonos cégek bekapcsolódása is a vállalko
számára is kedvezően alakult a helyzet. zásba. Ami viszont nem egyszerű feladat: az
Ugyanis azok a magánszemélyek, illetve kö alaptőke negyedrészét a magyar tulajdono
zületek, akik már befizették a díjat, az eredeti soknak, köztük az önkormányzatoknak kell
tarifáért jutnak telefonhoz. Nem panaszkod előteremtenie. Ezt a koncessziós megállapo
hatnak azonban az újonnan belépők sem, hi dásban a szaktárca állította feltételül. Ez
szen a magánelőfizetők tizenhét, a cégek öt azonban a befektetők részéről nem elveszett
venezer forintért kapnak telefont. (Ezek a dí pénz, hiszen részvényesek lesznek, és az elő
jak alacsonyabbak annál, mint amennyit álta zetes várakozások szerint, részarányuknak
lában a MATÁV kér.)
megfelelően, négy év után már osztalékra
A Rábacom Rt. kétszázhetvenötmillió fo számíthatnak.
rintot fizet azért a lehetőségért, hogy a tér
Nem kell aggódniuk a telefonközpontok
ségben elvégezhesse a telefonhálózat korsze ban dolgozóknak sem, mivel a Rábacom gon
rűsítését, és huszonöt évig elláthassa az ezzel doskodik a foglalkoztatásukról. Igaz, ezt
összefüggő szolgáltatásokat. A koncessziós megelőzi az átképzés, hiszen a jövőben más
megállapodásban a Rábacom, valamint a jellegű feladatok várnak a telefonos kisaszHTCC arra vállaltak kötelezettséget, hogy a szonyokra.
jövő év nyaráig a térségben szinte teljes egé
E.D.Z.
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• VÁLASZOLTAK I
Mikor lesz
a celldömölki vasútállomáson
magasperon?
Válaszol: Kocsis Péter állomásfő
nök:
őszintén szólva már vártam ezt a kér
dést, vagy inkább számonkérést, hiszen
egy évvel ezelőtt azt nyilatkoztam az
önök lapjának, hogy az állomás épületé
nek felújítása csak a munkálatok első üte
me. Ezt követi a magasperon elkészítése,
ami az utazóközönség jogos igénye.
A dolgok menete azonban lelassult, de
a vasat a tűzben tartjuk. Sajnos csupán
arra kaptunk ígéretet, hogy a vasútvonal
villamosításával egy időben kerül sor a
magasperon megépítésére.
Hogy ez mikorra tehető? Sajnos erre
nem tudok konkrét választ adni. Optimis
ta ember vagyok, s szinte biztosra ve
szem, hogy a magasperon megépítése
megelőzi majd a vonal villamosítását.
Az Új Kemenesalja olvasóinak meg
ígérem, ha ezen a téren a legkevesebb
előrelépés lesz, azonnal tájékoztatást fi>
gok adni.
Völgyi László

Megnyílt
a Bevásárlóközpont
(Folytatás az 1. oldalról)
van, egyebek közt Sárváron,
Körmenden, Kőszegen és Ajkán.
Megtudtuk, hogy a Bevásárló
központ 30 személyt foglalkoz
tat. Az összes korábbi dolgozót
átvették, és 17-tel bővítették a
személyzet létszámát Egyedül az
áruház igazgatója, Kopcsándi Jó
zsef szombathelyi, aki 25 pályázó
ból nyert. A többi dolgozó celldö
mölki, köztük Maár Tímea, az
ABC-részleg vezetője, akit 30 je
lentkezőből választottak ki.
A 900 négyzetméteres üzlet,
amit Portschi Tamás tervei

alapján alakítottak át és 30 millió
forint értékű áruval töltöttek fel,
elegáns, csillog-villog, valóban
városi színvonalú.
A nyitás után nagy tömeg
lepte el az áruházat, főként az
ékszerrészlegnél lógtak fürtök
ben az érdeklődők. Az eladók
elégedettek voltak a forgalom
mal.
És a vásárlók? íme egy cso
korra való a véleményekből:
Egy idős házaspár név nél
kül: Az üzlet szép, az eladók
kedvesek, az árak olyanok, mint
máshol. Majd meglátjuk...

Kocsis Jánosné: Nagyon tet
szik az üzlet. Széles a választék
a hentesárunál, örülök a rostos
italoknak, sokféle mosópor van.
Sokszor fogok itt vásárolni.
Szálai Józsefné: Hiányolom a
konfekciót, a méterárunál, rövid
árunál nagyon kicsi a választék.
Pedig ez kellene!
Szabadiné Kertész Erzsé
bet: Nekem nagyon tetszik ez
az áruház. Más jellegű, mint a
többi boltunk. Az árak elfogad
hatóak, és végre van ékszerüz
letünk is.
Fekete Tibor: Nagyon kellett
ez az üzlet Cellnek. Főként az
emeleti rész.
Süléné Rosta Katalin: Az
eladók nagyon udvariasak és
készségesek, de az áruválasz
tékban nem látok különösebb

különbséget a többi üzlethez vi
szonyítva.
Laki Norbert, ostffyasszonyfai fiatalember: Ez az üzlet a kör
nyéken a legszuperebb...
Dr. Bérdy Gusztáv: Ez egy
univerzális áruház, nagyon kel
lett már a városnak.
Maár Pálné: Fantasztikus az
árukészlet, de az árak nem tetsze
nek. Az arany-ezüst ékszerrész
nek nagyon örülök, mert az ék
szereik nagyon szépek, és ezek
nem túl drágák. Veszek is egy
ezüst nyakláncot. Tetszik, hogy
az eladók mosolygósak, amit a
többi üzletben nem nagyon ta
pasztalok.
Maradjanak
azok!

is

mindig
v. L.
Fotó: Völgyi

,A zene szeretete tart össze

bennünket'

í r o m - csak úgy

Fúvósok regi es
még régebbi hangszerrel

Emlékmúavatás, évfordulós ünnepségek,
szüreti mulatság, Vonyarcvashegy. Mi a közös
bennük? A celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola
fúvószenekara. Ők ugyanis - szólistákkal avagy
teljes felállásban - mindig képviseltetik magu
kat városunk rendezvényein, sőt, más városok
ban is gyakran szórakoztatják a nagyérdeműt.
- Milyen múltra tekint vissza az együttes?

- A zenekar 1980 óta működik. Első karna
gya Váradi Ferenc vplt, aki egészen 1990-ig
irányította a munkát. Én 1991-ben kerültem az
együttes élére - meséü Bejczy Károly, a jelen
legi karnagy.
- Hány tag vesz részt a munkában?
- Ezt pontosan nehéz lenne meghatározni.
Egyrészt azért, mert a megalakulás óta állandó
an változó taglétszámmal dolgozunk. Másrészt:
fellépésenként is változik a létszám. 15-20 ál
landó tagunk van, de rajtuk kívül volt tanítvá
nyaink - ma már dolgozó, felnőtt emberek - is
bekapcsolódnak a munkába.

tunk - szólnék néhány szót az érem árnyéko
sabb oldaláról is. Magyarán: azokról a kisebbnagyobb problémákról, amelyek néha igencsak
megnehezítik munkánkat. Gondot jelent az
együttesen belüli nagy szórás...
- Nagy szórás?!
- Igen. Életkor tekintetében elég nagy kü
lönbségekkel találkozhatunk, hiszen vannak

A minap a Kossuth utcán jöttem végig é
meglepődve vettem észre, hogy a csapadékví:
összefolyó rácsai mintegy tizenöt centiméterre
vannak az úttest szintje alatt. Nagyon forgalma
útról lévén szó, meg kellene szüntetni a baleset
veszélyes helyzetet, hiszen az úttestet lényege
sen leszűkítik a rendelőintézet előtt szinte állán
dó jelleggel parkoló gépkocsik, és ha esetleg ;
szembejövő forgalom miatt egy kerékpároi
kénytelen belehajtani egy ilyen gödörbe, súlyoi
balesetet szenvedhet. Az igazán csak sovárn
vigasz, hogy közel van a rendelőintézet..
*
A jó idő megérkeztével az utakat ellepték i
kerékpárosok. Ilyenkor kerül újra előtérbe E
közlekedési morál kérdése, hiszen követnek el
szabálytalanságokat ők is, de az autósokat sem
kell félteni. Jó lenne, ha mind kevesebb baleset
ről kellene beszámolni, hiszen a közlekedés z
jó partneri viszony nélkül elképzelne te üen.
*
Olaszországi tornára utazik előreláthatólag az
Eötvös Loránd Általános Iskola és a Gayer
Gyula Általános Iskola egy-egy futballcsapata.
A 10-11, illetve a 9-10 éves korosztály olas2
és más nemzetiségű csapatokkal méri össze ere
jét. A torna március 31-től április 5-ig tart, és
annak terjes ideje alatt az olasz házigazdák ven
dégszeretét élvezhetik. Egyedüli problémát az
utazás finanszírozása jelent, mely azért remél
hetőleg minden nehézség ellenére megoldódik.
*
Jó hangulatú sítáborozáson vettek részt az
Eötvös és Gayer iskola tanulói és tanárai. A
nagyon egészséges magaslati levegő mellett
tényleg mindenki belekóstolhatott a síelés örö
mébe, elsajátította az alapokat Az iskolák ter
vezik saját sífelszerelés vásárlását is, hiszen ez
zel meg lehetne spórolni a bérleti díj nem cse
kély összegét.

12-13 éves tagjaink, de olyanok is, akik már
dolgoznak, őket a munkahely sokszor nem szí
vesen engedi el a fellépésekre. És az az igazság,
hogy a keresetkiesésüket sem tudjuk megfizetni.
Apró-cseprő bosszúságok is mindig akadnak,
dehát Magyarországon egy együttes működésé
nek ez szinte velejárója. Az előbb említetteken
túl gondot jelent, hogy hangszereink egy része
rendkívül Öreg, ezeket még a hajdani városi fú
vószenekartól örököltük. A zeneiskolai munká
ból vonjuk el a hangszereket, hiszen tagjaink jó
része nem zeneiskolai tanuló. Új hangszer vá
sárlására ritkán futja: egy együttes felhangsze
- Városi fellépéseik közül melyiket emelné ki? relése csillagászati összegekbe kerül. Ennek el
- Az év első hétvégéjén újévi hangversenyt, lenére mindig próbálkozunk. Különböző pályá
egyórás koncertet adunk, ahol népszerű, ismert zatokra nevezünk be, így próbáljuk felfrissíteni
műveket, könnyűzenei feldolgozásokat, egyszó az állományt. Szereztünk néhány használt - ám
val klasszikus újévi repertoárt játszunk.
a meglévőknél jóval fiatalabb - hangszert a Ma
- Ha jól tudom, nemcsak Celldömölkön, ha gyar Honvédségtől.
nem számos más városban is vállalnak fellépé
- örömök?
seket.
- Egy-egy fellépés a Balatonnál a szereplésen
- Ez így igaz. Sok helyen megfordult már az túl is jó programot jelent. Nagyokat fürdünk,
együttes, kis túlzással úgy is fogalmazhatnánk: be remek a hangulat. Egyszóval: emlékezetesek
jártuk az egész Dunántúlt. Vannak visszatérő sze maradnak az ilyen szereplések. Korábban Bala
replési lehetőségek: Vonyarcvashegyen, Keszthe tonrendesen zenei tábort is szervezett a zenekar
lyen mindig szívesen látott vendégek vagyunk, de akkori fenntartója, a KMK.
a környékbeli falvakból érkező meghívásokat is
- Ha egyetlen mondatban kellene megfogal
örömmel fogadjuk.
mazni a zenekar ars poeticáját, mit válaszolna?
- Milyen feladatok állnak az elkövetkezendő
- Egyeden mondatban? Nehéz kérdés, hiszen
hónapokban az együttes előtt?
jó néhány fontos szempont biztosan kimaradna
- Márciusban - szinte hagyományszerűen - abból az egyetlen mondatból. Talán nem járnék
OstfTyasszonyfára látogatunk. Ezen a koncerten túl messze az igazságtól, ha így válaszolnék: a
ostffyasszonyfai tagjaink kapnak fokozott sze zene szeretete, a közös munka, s a játék öröme
replési lehetőséget. Ezenkívül - mint évek óta tart össze bennünket.
mindig - részt veszünk különféle Ünnepi ren
-kv
dezvényeken. De - ha már a fellépéseknél tarFotó: Hetényi
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Döcögő

Az enyhe, tavaszi idővel együtt jár az a
szerfölött kellemetlen jelenség is, hogy ki
enged a szürkére fagyott fold, s szinte át
hatolhatatlan sártengerré teszi a város de különösen Alsóság - néhány utcáját.
Amikor jó két esztendővel ezelőtt először
léptem át Románia határát, s buszunk
Nagyvárad előtt majdnem tengelytörést
szenvedett egy hatalmas gödörben, jóleső
elégedettséggel nyugtáztam magamban: itt
azért nem tartunk, nálunk legalább az utak
rendben vannak.
Ám amint hazaértem, rögtön szertefosz
lott a „nálunk jobb" boldogító tudata. Mi
közben a helyijárat végigdöcögött a Hegyi
út hepehupáin, egyre az járt a fejemben,
hogy milyen képet alakíthat ki magában az
idelátogató turista, aki elindul megtekinte
ni a város egyik nevezetességét, a Sághe
gyet. Ha jó a humorérzéke, akkor semmi
gond: legfeljebb egy kalandos vadnyugati
kocsikázásnak fogja fel celldömölki látoga
tását. De mi van akkor, ha nem érti a vic
cet?
-kv.

UJ KEMENESALJA

Eötvös-fizikaverseny
Május végén ismét megrendezi az Eötvös
Loránd Általános Iskola az Eötvös-fizikaver
senyt. A tavalyi évhez hasonlóan az elmélet
mellett mérési feladatokat is kell végezniük a
versenyzőknek. A szervezők az idei versenyt az
egész megye területére írták ki és szeretnék, ha
minél több nevezés érkezne. Újdonságként ter
vezik azt is, hogy a dolgozatok értékelése alatt
a versenyzőket egy sághegyi kirándulásra vi
szik, így a saját szemükkel láthatják Eötvös Lo
ránd tevékenységének helyi emlékeit.

Könyvtáros

köszöntése

Március 7-én a kocsid községi könyvtárban
dr. Bellérné Horváth Cecília, a Kresznerics Fe
renc Könyvtár igazgatónője, Káldos Gyula, az
intézmény korábbi vezetője, Németh Tibor módszertanos könyvtáros és Horváth László, a tele
pülés polgármestere köszöntötte Szalay Sán
dort, aki közel 35 éve a község könyvtárosa.
Meghitt beszélgetés keretében idézték fel a kö
zös élményeket, a már „hőskornak" tekinthető
időszak eseményeit. A könyvtárat ellátó és szak
mailag segítő városi könyvtár nevében az igaz
gatónő emléklappal jutalmazta az ünnepelt
hosszá, ideje tartó, közösséget szolgáló tevé
kenységét.
- tht -

A Sághegy

• * E_

A Szentháromság-szobor
Celldömölk egyik legrégibb köztéri szob
rának elkészítésére a település polgárai 100
forintnyi tőkével pénzalapot hoztak létre
1790-ben, amely összeg kamataival együtt
1836-ig 192 forint 30 krajcárra nőtt. A cé
hek adományai révén - amelyek közül k i 
emelkedik a csizmadiák 90 váltó forintja összegyűlt az építéshez szükséges pénzke
ret. Érdemes idézni az 1836-ban Szent M i 
hály havának 13. napján kelt és a telepü
lés elöljárói által jegyzett alapítói okirat
ból: „... kötelezzük magunkat az egész vá
ros nevében, hogy ezen Szentháromság
képszobrány, mely 1836. évben a jó lelki
hagyomány pénzéből felépült, jövendőben
és mindenkor díszes karban fenntartani
fogjuk..."
A műemlék jellegűnek tekintett klasszi
cista stílusú építmény posztamensen álló
közel 10 méter magas oszlop, leveles feje
zetén szoborcsoporttal. A négy sarokkiszögellésen Remete Szent Pál, Szent István,
Szent János és Szent Flórián alakja áll.
tlb—
Fotó: V.

kisegítette

Magyar hangja: Rosta Sándor
Aki figyelemmel kíséri a tele
vízió, illetve a rádió műsorait,
gyakran találkozhat a fiatal szí
nész nevével. Krimikedvelők
tudják, hogy a Kojak című soro
zatban ő Crocker nyomozó ma
gyar hangja. Ám arról már jóval
kevesebbeknek van tudomá
sa, hogy a ma Budapesten élő szí
nész Celldömölkről, szűkebben
Alsóságról indult a fővárosba.
- Hogyan jutott eszébe, hogy
színészmesterségre adja a fejét?
- Sokáig nem is gondoltam rá.
Szerettem az irodalmat, szerettem
szavalni, de fel sem merült ben
nem, hogy egyszer majd színész
leszek. A középiskolát Szombathe
lyen végeztem, a Latinka Sándor
Gépipari Technikumba jártam. Ha
jól emlékszem, harmadikos lehet
tem, amikor a világnézettanárom
megállított a folyosón és azt mond
ta: Rosta, ne tanuld te a filozófiát,
legyél inkább színész! Akkor még
nevettem a tanácsán, őszintén szól
va nem vettem komolyan.
- Mihez kezdett érettségi után?
- Nem tanultam tovább, hanem
elmentem dolgozni a Keriparba.
Már az elején rájöttem: ez az állás,
ez a szakma nem szerez nekem
Örömet. Az érettségi után hét évvel

mégis csak jelentkeztem a főisko
lára. Nem volt sok vesztenivalóm.
Addig nem mertem megpróbálni,
hiszen ismertem a jelentkezé
si arányszámokat.
- Elsőre felvették?
-Igen, szerencsére. 1300 jelent
kezőből 19-et választottak ki. Az
első rostán borzasztó gyengén sze
repeltem, biztos voltam benne,
hogy kiestem. Amikor behívtak a
második fordulóra is, kezdett ko
molyabbá válni a dolog. Az utolsó
válogatásra ötvenen maradtunk
csupán. Az eredményhirdetés kész
dráma volt: mindenki sírt. Ki azért,

mert bejutott, ki azért, mert nem.
Mindenesetre alig akartam elhinni,
hogy sikerült
- Milyen emlékei vannak a főis
koláról? Kik tanították, kik voltak
az osztálytársai?
- Nagyon jó hangulatban, de
sajnos nagyon gyorsan elteltek a
főiskolás évek. Nagyszerű tanárok
tanítottak, mint Gáü József vagy
Hegedűs Géza. A szfriészmesterségre pedig - többek között - Si
mon Zsuzsa, Major Tamás, Szé
kely Gábor okított minket Megad
ták a lehetőséget hogy kipróbál
juk, mire is vagyunk képesek?
Úgy
érzem,
osztálytársaim
mal (Máté
Gábor,
Eperjes
Károly, Básti Juli) éltünk is a fel
kínált lehetőséggel.
-A főiskola elvégzése után Pes
ten maradt?
- Nem, mert mi voltunk az első
osztály, amelyiknek kötelezően vi
dékre kellett szerződnie. Három
évet töltöttem Debrecenben. Cso
dálatos volt jó szerepeket kaptam,
s a társulat tagjaival is remek volt
a kapcsolatom. Háromszor kaptam
meg a város nívódíját. Még akkor
is nekem ítélték, amikor már tud
ták, hogy elszerződtem. Szép gesz
tus volt.
- Ezután került újra Pestre...
- 8 évig a Józsefvárosi Színház
nál játszottam. 1992-ben döntöt
tem úgy, hogy szabadúszó leszek.
Sokáig vívódtam, nehezen szüle

tett meg a döntés, hiszen sajnáltam
elszakadni a színpadtól. Végül az
tán rájöttem, hogy akkor sem kell
végleg megválnom a világot jelen
tő deszkáktól, ha nem tartozom ál
landó társulathoz. A tatabányai Já
szai Mari Színházban, és a Ka
rinthy Színházban ma is rend
szeresen játszom.
- Mivel e lap Kemenesalján je
lenik meg, hadd kérdezzem meg:
van valami kellemes, avagy kelle
metlen élménye itteni szereplései
vel kapcsolatban?
- Rengeteg kellemes emlékem
van, más nem is jut hirtelen az
eszembe. Egyetlen kínos szituáci
óra azért emlékszem. Egyházashetyén a faluház avatására hívtak
meg. Megkértek, hogy Berzsenyi
Búcsúzás Kemenesaljától című
versét adjam elő. Mikor rám került
a sor, fennhangon elmondtam a
szerzőt és a címet. Aztán kész. Re
dőny. Leblokkoltam, s nem jutott
eszembe a vers kezdő sora. Pár má
sodperces rövidzárlat lehetett csu
pán, de nekem akkor a másodper
cek is óráknak tűntek. Átfutott az
agyamon: Úristen, mi lesz most?
Mégis csak kínos éppen „itthon"
leégni. Végső kétségbeesésemben
körülnéztem, s megpillantottam a
Sághegy csúcsait. Megkönnyeb
bülten kezdtem el a verset:
„Messze setétedik már a Ság tete
je..."
Kiss Veronika
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Magyarország

A

legyen a

magyaroké!
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MIÉP nagygyűlése Celldömölkön

Március 11-én ezúttal a Magyar Igazság és
Élet Pártja képviselői érkeztek városunkba,
hogy tájékoztassák a választókat az elmúlt idő
szakról alkotott véleményükről, és az általuk
elképzelt jövőképről. Horváth Lajos, a MIÉP
társelnöke és Dénes János országgyűlési kép
viselő mérsékelt érdeklődés mellett szólt a
jelentekhez. Jelen volt, és szót kapott a
meí
MIEP által körzetünkben képviselőjelöltként
állított kőszegi illetőségű Domnanovlcs Ru
dolf is.
Horváth Lajos azzal kezdte beszédét, hogy
Őket „átülőknek", szélsőségeseknek, neonácik
nak nevezik. Pedig valójában az nevezhető átülónek, alá a több száz képviselő és a több millió
választó által elfogadott választisi programot fel
rúgja, elhagyja, paklumpolitikát folytat.
A parlamenti hat pártot hamiskártyásokhoz
hasonlította, akik azon azért összevesznek, hogy
ki mondja be az ultit, de „a lapok előre le vannak
osztva", új elem már nem kerülhet a játékba,
más már nem Ülhet az asztalhoz. Nagyon jól
kitervelt játék ez. Erre mondja azt a MIÉP, hogy
állj, ez hamis játék, ez csalás!
Majd arról beszélt, hogy a rendszerváltás va
lójában nem történt meg, mert nem hajtották
végre a politikai tisztogatást A parlamentben
már rég a háttérhatalom, a pénz, a gazdaság
irányít mindent, s a pénz, a gazdaság a volt
kommunisták kezébe került A legszernfülesebb
kommunista vezetők a spontán privatizációval már
azelőtt tőkéssé, gyárossá, igazgatóvá váltak, mi
előtt az egész folyamat elkezdődött és ők termé
szetesen beépítették a fékeket a váltásba.
Azzal folytatta, hogy a választásokon nemze
ti-keresztény győzelem született, de akkor rög

^Ányakönyvi
hírek
CELLDÖMÖLK
Születés: Könczös János Sándor és
Tóth Tímea fia: Bence, Somlai
Zoltán és Kazári Andrea fia: Zol
tán, Nagy Attila és Nagy Judit le
ánya: Dalma, Folta Csaba Zoltán
és Koltai Erika fia: Gábor, Szóka
Ferenc és Németh Piroska fia: Dá
vid, Roboz József és Mohó Edina
Mária leánya: Krisztina Réza, Hor
váth Imre Gyula és Turkovics Ka
talin fia: Dominik, Szemenyei Ká
roly és Bánáti Beatrix fia: Máté,
Berecz Zsolt és Szinger Mária fia:
Richárd, Nagy Tamás Zsolt és
Horváth Edina fia: Bálint, Benkő
Sándor és Bódi Éva leánya: Viktó
ria, Gelesits Tamás István és Szar
ka Krisztina leánya: Réka, Farkas
Jenő Csaba és Szórádi Éva leánya:
Borbála Viktória, Koronczai Csaba
és Gyimesi Anita fia: Máté.
Házasság: Komáromi Rita és
Vincze Csaba László, Molnár Edi
na és Budai Attila András, Janics
Zita és Deé Ervin, Talabér Márta
és Major József.
Halálozás: Darabos József, Wend-

tön létrejött mindannyiunk tudtán kívül egy
paktum, amelyben a győztes odaadta a legfőbb
közjogi méltóság birtoklásának gyakorlását a
veszteseknek, lecsökkentve ezzel a győzelem
erejét
A 129 rádiós elbocsátását a legtermészete
sebb dolognak tartja. Egyértelműen politikai
tisztogatásról van szó, amit már 1990-ben meg
ígértek, de nem tettek meg, s ezzel adtak szá
mukra három évet Később arról beszélt a szó
nok, hogy hazánkban mindig ugyanazok a „ma
haradzsák" szedik meg magukat Nem lehet tör
vényszerű, hogy mindig ugyanazok gazdagod
janak meg, és hogy a szegényeknek soha ne
legyen módjuk a kitörésre. Ez abnormális. Ez
ellen lép fel a MIÉP, vagyis az esélyegyenlősé
gért - mondta.
Normális bank- és pénzügyi rendszert kell
kialakítani. A pénzt itthon kell tartani, s akkor
lehet csökkenteni az adót növelni a vállalkozó
kedvet Az állam segítse a gazdaságot a mező
gazdaságot akkor viszonylag gyorsan talpra le
het állni. A bűnökkel el kell számolni, az igaz
ságot helyre kell állítani. Idegen hatalmú gaz
dasági, pénzügyi körök többé ne játszhassanak
velünk. Magyarország legyen a magyaroké,
Magyarország álljon talpra! Ezt akarja a MIÉP.
Dénes János azzal kezdte mondandóját hogy
ő, mint az MDF egyik alapító tagja Antall Jó
zsefet határozott karizmatikus embernek tartot
ta. A miniszterelnök azonban a Lakihegyen
meghirdetett program helyett - a paktum után
- az SZDSZ kék füzetének programját hajtotta
végre.
Szerinte az 1990-es taxisblokád előre ki
agyalt dolog volt mely után a mennybe emelték

ler Lajos, Hencz Istvánné sz. Ma
gyar Erzsébet, Horváth Csaba,
Sebestyén Kálmánné sz. Péntek
Zsuzsanna, Szédeli Istvánné sz.
Vida Mária, Gál Gyula László,
Pál EmŐné sz. Horváth Erzsébet,
Boros Zita Szilvia, Tarczi Dezső,
Hartai Mária, Somogyi Elekné
sz. Bánhalmi Mária, Pelikán Béláné sz. Bauman Mária, Baranyai
Dezső.
KÖCSK
Születés: Takács Csaba és Kiss
Zsuzsanna leánya: Bianka.
Halálozás: Gulyás Ferenc.
OSTFFYASSZONYFA
Születés: Mihácsi Attila és Gömböcz Anita fia: Martin.
Halálozás: Fehér Kálmán.
KEMENESMAGASI
Születés: Balogh Imre és Lukács
Veronika fiai: Ádám és Márk (ik
rek), Hajba EmŐ József és Papp
Lívia leánya: Adrienn.
PÁPOC
Születés: Hadnagy Imre és Szabó
Erzsébet leánya: Cintia.
MERSEVÁT
Születés: Beleznai László és Lu
kács Erzsébet fia: László. Kovács

Horváth Lajos beszél.
Nagy Sándor személyében a megbukott
MSZMP-t Innét kezdve az Antall-kormányt az
ellenzék lebegteti, majd az ukrán-magyar szer
ződés után az ellenzék, az MSZP és az MSZMP
viszi a vállán - mondta Dénes János. A magyar
parlament annyit vesztett erkölcsi tartásából,
hogy a miniszterelnök holta után a toxikus mér
get továbbra is viszi magával.
Dénes képviselő azzal fejezte be a beszédét
hogy aki 94-ben nem megy el választani, az két
szavazatot ad nemzet haza és társadalom ellen.
Ebben az esetben egyértelmű lesz a liberális,
illetve a bolsevik győzelem. Pedig nem szület
het más, mint keresztény-nemzeti-demokratikus
győzelem.
A beszédek elhangzása után viszonylag ke
vés lehetőség maradt a résztvevőknek kérdéseik
feltevésére.
V. L.

Frigyes és Buti Irén fia: Dávid Fri
gyes.
VÖNÖCK
Születés: Kurényi László és Né
meth Annamária fia: Dávid.
Halálozás: Ferenczi István.
KISSOMLYÓ
Születés: Szántó László és Tóth
Hajnalka leánya: Szabina Judit
KEMENESMIHÁLYFA
Születés: BörÖcz Csaba és Farkas
Katalin fia: Péter.
NAGYSIMONYI
Születés: Bakk Attila István és Sali
Mónika Margit fia: Attila István.
Halálozás: Mógor József.
JÁNOSHÁZA
Születés: Fertig József és Zömbik
Ildikó leánya: Ildikó.
KEMENESPÁLFA
Születés:.Haág Ferenc Lajos és
Horváth Katalin leánya: Vivien.
BOBA
Halálozás: Györkös Gézáné sz.
Baranyai Mária.
DUKA
Halálozás: Szálai Antal.

to
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ÁRVERÉSI
HIRDETMÉNY

Celldömölk Város Önkor
mányzata nyilvános árveré
sen eladja készpénzfizetés
ellenében a celldömölki
019075. hrsz-ú Pozsony utcai
795 m nagyságú külterületi
szántó területét, melyen ko
rábban lakóház állt.
Kikiáltási ár: 80 000 Ft.
A nyilvános árverés 1994.
április 19-én délelőtt 9 óra
kor a Polgármesteri Hiva
tal földszinti tárgyalójában
lesz.
Az árverésen licitálási
joggal az vehet részt, aki
1994. április 15-ig írásban
vételi ajánlatot tesz, és az ár
verés megkezdése előtt 5000
Ft-ot készpénzben letétbe
helyez, ami a vételárba be
számít, illetve a nem ered
ményes pályázók részére
visszafizetésre kerül.
Téjékoztatás, információ
a Polgármesteri Hivatal va
gyonkezelőjétől kérhető. Te
lefon: 7/116. mellék.
Celldömölk
Város Önkormányzata
1
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Fogyatékkal élők
ART '94 megyei fesztiválja
Az elmúlt évi siker után március 12-én ismét Celldömölkön
rendezte a Fogyatékkal élő emberek és barátaik ART '94 verse
nyének megyei fesztiválját. A házigazda nevében Holpert Jenö
né, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete nevében dr. Dalos
János, a celldömölki városi önkormányzat nevében pedig Bara
nyai Attiláné dr. köszöntötte a résztvevőket. A versenyen jelen
volt a Mozgássérültek Országos Szövetsége kulturális bizottsá
gának elnöke, Adamecz László is.
Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenesaljától című költeményét
Benkö Lilla adta elő. Ez, és a Kőszegi Városi Ifjúsági Fúvósze
nekar műsora teremtette meg az ünnepi hangulatot, majd elkez-

Pillanatkép a Részeges férj című jelenetből.

dődött a verseny egy rendkívül színvonalas előadással. KÖppel
Anikó versmondó gyönyörű orgánumát és átélt előadásmódját
csodálhatta meg a közönség. Hatalmas sikert arattak a celldömöl
ki cigányklub táncosai és zenészei a kissomlyói Király Ibolya
népdalénekessel egyetemben. Szívbemarkoló volt Kálmán Évi
ké tolószékből elmondott szavalata és éneke, aranyos előadásban
láttuk Nyári Dezsőtől és Geiger Szabolcstól a Csoszogj, az öreg
suszter dramatizált változatát.
Az Ádám Jenő Zeneiskola szólistáinak tapsolhattunk ezután,
majd egy rendkívül talpraesett mesemondót ismerhettünk meg a
7 éves, bobai, Erdélyi Ákos személyében. Kedvesen mondta
Petőfi Arany Lacinak című versét a törékeny alkatú kis Deé
Veronika. A Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör profi
előadást produkált. Sok tapsot kapott az intaházi Rehabilitációs
Intézet színjátszó csoportja a Részeges férj című jelenet előadá
sával. A műsort Óra Endre gitáros táncdalénekes és Bodorkós
Kálmán szavalata zárta.
A verseny tétje a dunántúli regionális döntőbe jutás volt. A
mintegy háromórás műsor alapján a következők utazhatnak má
jus 28-án Balatonfűzfőre, ahol nyolc másik megye legjobbjaival
mérhetik össze tudásukat: Köppel Anikó és Bodorkós Kálmán
versmondó (mindkettő Szombathely), Király Ibolya népdaléne
kes, a celldömölki cigánytánc együttes, a Kemenesmagasi Cite
razenekar és Népdalkör, az Intaházi Rehabilitációs Intézet színj átszói, és az ugyancsak intaházi Óra Endre gitáros táncdalénekes.
A képzőművészettel foglalkozók közül Baráth JenŐné, Hol
pert Jenöné, Léner Istvánné és Lukácsiné Német Ilona hím
zéssel, Soós Tibor szőnyegkészítő művészetével, Dénes Szil
veszter és Vadadi György pedig festészet kategóriában képviseli
majd megyénket a regionális döntőn.
A verseny szépséghibája volt, hogy a színpadra lépők mintegy
felét kitevő gyermekek ezúttal nem juthattak tovább. Ez azonban
nem a rendezők hibája. Kárpótlásképpen a legjobbak a zsűri el
nöke, Lendvaf István által készített ízléses plakettet vehettek át.

1
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Álmodó gyülekezet
Az őrségi református egyház
megye gyülekezeteiből sereglett
Össze az a gyülekezet, amely
március 19-én, szombaton a ven
déglátó celldömölki egyházköz
ség templomát egyházmegyei
nőkonferencia alkalmából bené
pesítette. Szentpályi Juhász Im
re helybéli lelkipásztor bevezető
áhítatában arról szólt, milyen a
valóságos gyülekezet A megál
modott és a valós találkozások
helyén a realitásokkal kell szá
molni, e kettő feszültségében kell
a gyülekezetnek gyógyító közös
ségként szolgálnia,
Baráth Júlia táci lelkész ar
ra mutatott rá előadásában,
hogy a gyülekezetnek ezzel a
világgal együtt kell élni, párbe
szédben kell vele lennie, s nem
szabad elszigeteltségben bezár
kózva élnie a maga életét. Isten
ad jövőlátást, tud cselekedni és
megújítani.
Ferenczi Sándorné főorvos,
magyarszecsődi lelkipásztomé,
négygyermekes családanyaként
arra mutatott rá, hogyan lehet az
édesanya, a hivatás és a lelkészfeleség hármas igája alatt is hit
ből megújuló örömmel szolgálni,

és néha derűt keltve biztatta hall
gatóit, asszonytársait: építsék a
gyülekezetet olyanná, mint egy
család, ahol a háziasszony figyel
me mindenre kiterjed.
Dr. Márkus Mihályné, az
egyházkerület püspökének fele
sége a Református NőszövetségrŐl s feladatairól tájékoztatta
hallgatóit. A gyülekezet, ha va
sárnaponként együttes közösség
ben van is, istentisztelet után
szétesik. Legyen a gyülekezetben
nőszövetség, ahol az asszonyok
férfiak nélkül másképpen mond
hatják el problémáikat, mint fér
fiember jelenlétében. Vállalják a
gyülekezetben a gazdaasszony
szerepét, aki észreveszi a tenni
valókat, vigyáz az ékes szép
rendre. Az így megélt hitet v i 
gyék szét a gyülekezetbe.
Ebéd után hat csoportban be
szélték meg a hallottakat a kon
ferencia résztvevői. A tanulságo
kat dr. Márkus Mihály püspök
foglalta össze. Az egész napos
konferencia űrvacsorai istentisz¬
telettel zárult, és mindnyájan fel
üdülve, hitben megerősödve tér
tek haza.
Nádasdy Lajos

Helycserés kombináció
Alsóságon
Az alsósági részönkormányzat kérésére a képviselő-testület hozzá
járult ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal kirendeltsége jelenlegi
irodahelyiségéből átköltözzön az épület földszintjén lévő szolgálati
lakásba, amit egyidejűleg nem lakás céljára szolgáló helyiséggé mi
nősítettek át.
1993 májusa - a lakók kiköltözése - óta a lakásban a földkiadó
bizottság működött, amely most átteszi székhelyét a kultúrházba, a
kirendeltség elárvult helyére. A cserét a hivatali ügyfélforgalom fel
tételeinek javítása indokolta.
-bor

ISMERJE
MEG
BIBLIÁJÁT!

m

Hetenként ingyenes előadások a Bibliáról.
Vasárnaponként háromnegyed tíztől Celldömöl
kön, a MAV szociális épületének negyedik emeleti
oktatótermében létfontosságú témák megvizsgálása
a Bibliából.
Minden érdeklődőt örömmel látunk.
Jehova Tanúi Gyülekezete
Celldömölk
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4> SPORT

•

eredmények - események •

A megyei labdarúgó-bajnokság
eredményei
15. FORDULÓ
Kemenesalja-CVMSE 0:0
Vönöck, 800 néző. Celldömölk: ZSELI - Kolonics (Szabó), SE
BESTYÉN, CSÁKVÁRI - Vida, Nagy A., Horváth (Pázsi), Molnár
L, Pacsi - VARGA, Tarczi.
A közel egyenlő erőkből álló két szomszéd vár gólhelyzetekben
gazdag, jó iramú, küzdelmes rangadót vívott. Az őszről elhalasztott
mérkőzésen igazságos pontosztozkodás született korrekt játékvezetés
mellett, és a szépszámú közönség kitűnően szórakozott.

SEBESTYÉN (Pázsi), Kovács, Tarczi, SZUH - Kolonics (Dénes),
Molnár L, CSÁKVÁRJ, Varga - Horváth (Gosztola), SZABÓ.
Az első hazai találkozóra kilátogató közönség az első félidőben
kissé csalódottan szemlélte kedvenceit. Gyenge és erőtlen játékot
nyújtottak: elképzelés nélkül, kevés mozgással próbálták bevenni az
ellenfél kapuját. A második félidőben nagyobb sebességre kapcsoltak
a celliek és a cserék is új színt vittek a csapatjátékba. A fiatal Szabó
Zsolt mesterhármasával és több jó egyéni teljesítménnyel a hazaiak
biztosan nyerték a találkozót.

16. FORDULÓ
Sárvári Vasas-CVMSE 2:2 (1:2)
Sárvár, 300 néző. Góllövő: Szabó, Sebestyén. Celldömölk: Zseli Kolonics (Pázsi), Sebestyén, Csákvári - Vida (Jánosa), Kovács, Hor
váth, Molnár L, Tarczi - Varga, Szabó (Závecz).
A tabellán elfoglalt helyezések alapján és a mérkőzés elején elért
kél gyors celli találat után a papírforma látszott beigazolódni. Ezután
azonban a CVMSE ráült az eredményre, ami megbosszulta magát. A
sárváriak egyre inkább kibontakoztak s még az első félidőben sikerült
szépíteniük. A második játékrészben a CVMSE emberelőnyhöz jutott,
de ezt nem tudták kihasználni. Bár mindkét sárvári gól nagy egyéni
hibából esett, a lelkesen játszó Vasas megérdemelten tartotta otthon
az egyik bajnoki pontot.
17. FORDULÓ
CVMSE-Uraiújfalu 3:0 (0:0)
Celldömölk, 600 néző. Góllövő: Szabó (3). Celldömölk: Zseli -

Németh T.

A celldömölki
április 7-től
tavaszi vásárt rendez
az áruház minden osztályán.
Nagy

árengedmények!

VÁRJUK
K E D V E S VÁSÁRLÓINKAT!

• Az év elején az ÁFÉSZ és a Cellkomp
Kft. támogatásban részesítette a CVMSE-t,
amit ezúton is köszön az egyesület.

Sporthírek

*

• Szuh Ferenc labdarúgó bevonult kato
nának. Remény van arra, hogy közel helyezik
Celldömölkhöz és így a csapat rendelkezésé
re állhat.

• A szakmunkásképző tornacsarnoka
bajnoki mérkőzésre nem alkalmas, mert a
parkettát teljesen ki kell cserélni. Ezek a
munkálatok várhatóan több hónapot vesznek
igénybe, így a kézilabdázók hazai mérkőzé. seiket a csarnok melletti bitumenes pályán
fogják lejátszani. Reméljük, mindez nem za
varja a fiúkat.
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• A kézilabda szakosztály a tavaszi baj
noki idény előtt jó hangulatú kézilabdás bált
tartott március 19-én.

• Nyéki Sándor és Gömböcz Endre lab
darúgók vizsgálatra a budapesti Sportkórház
ba kerültek, mivel sérülésük nehezen gyó
gyul. Ezúton is javulást kívánunk mindkettő
jüknek.
• A CVMSE két ifjúsági játékost: Rúzsa
Norbertet és Szabó Csabát, valamint két ser
dülőt: Pintér Zoltánt és Győrvári Gábort aján
lotta a megyei ifi labdarúgó és serdülő válo
gatottakba.

Gimnáziumi diáksport - eredmények
1 Foglszinger Csilla
2. Szűcs Renáta
3 Hűlik Lilla

2.a
4.b
2.a

1 Nagy Gyöngyi
2. Kiss Katalin
3. Szabó Viktória

3.b
3.a
l.a

1 Lenzsér Ildikó
2. Hűlik Hajnalka
3. Balogh Tímea

4.b
3.a
2.b

1 Lenzsér Ildikó
2. SipŐcz Emőke
3. Hűlik Lilla

4.b
2.b
2.a

Terematlétikai verseny
Helyből távolugrás
218 cm
Busznyák Csaba
213 cm
Nádasdy Szabolcs
213 cm
Gergye Tamás
ötösugrás
13,10 m
Nagy László
12,80 m
Szabó Gábor
12,75 m
Busznyák Csaba
Nagylabdadobás hátra
10.10 m
Busznyák Csaba
9,70 m
Csizmazia Gábor
9,60 m
Vass Gábor
Légpuska lövészet
Álló helyzetből 5 lövés
46 kör
Márkus Tibor
41 kör
Nagy László
34 kör
Pozsonyi Mihály

3.b
l.b
4.b

270 cm
.270 cm
266 cm

4.b
3.a
3.b

13,00 m
12,90 m
12,70 m

3.b
4.a
VI/1

ll,50m
11,00 m
10,80 m

4.a
4.b
l.b

34 kör
33 kör
33 kör

Celldömölk Város
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó:
MAKKOS ISTVÁN polgármester.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ.
Szerkesztőség:
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Megjelent a BBT Sajtóügynökség
(Tel.: 94/317-677)
kiadásában.
Szövegszerkesztés:
SZÜV Typo-team, Szombathely.
Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ.
Nyomdai munkák:
Szignatúra Kft, Szombathely.
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR.
ISSN 0865-1175

