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Or. Géfin Lajos tér 1.
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Egyelőre
nem lesz Mercink
Hallottuk, hogy a mentőállomásokat kor
szerű Mercedes mentőautókkal látják el. Kí
váncsiak voltunk, hogy jut-e ezekből Celldö
mölknek is.
Kiss Béla megyei vezető mentőtiszttől
megtudtuk, hogy a mentőszolgálat a Toyota
esetkocsikat váltja fel a nagyon korszerű
Mercedesekkel. Egy ilyen kocsi teljes felsze
reléssel közel 6 millió forintba kerül. Eddig
négy ilyen van a megyénkben: egy Körmen
den, egy Szentgotthárdon, kettő pedig Szom
bathelyen. A körmendi és a szombathelyi ko
csikat fejlesztési alapból, a szentgotthárdit
pedig a város és a városkörnyék alapítványá
ból vásárolták. Celldömölk a legközelebb jö
vőben nem kap ilyen kocsit. Érmek egyik oka
a fedezet hiánya, másrészt pedig követel
mény, hogy az esetkocsit mentőtisztnek kell
kísérnie. Városimban ilyen képzettségű men
tős nincs, és beiskolázása sincs folyamatban.
Arra a kérdésre, hogy mikorra várható a
helyzet számunkra kedvező megváltozása,
azt a választ kaptuk: pontosan nem lehet
tudni.
V. L.

„Leszerelt"

hangszerek

újrahasznosítása

Zeneiskola: trombita és klarinét után baryton
A Magyar Honvédség és a Magyar Fúvós
zenei Szövetség 1992-es együttműködési szer
ződése értelmében a tíz honvédségi katonazenekamál felszabadult, használaton kívüli hang
szereket (évente 20-30 darabot) pályázat útján
szétosztják amatőr fúvószenekarok között. Idén
mintegy 300 hangszerre, a rendelkezésre álló
mennyiség (26 db) tízszeresére érkezett igény
a döntést hozó kuratóriumhoz.
Az Ádám Jenő Zeneiskola minden eszten

Kemenesaljái

Művelődési

dőben pályázott az instrumentumokra: az in
tézmény hangszerparkja a korábban elnyert
trombita és klarinét után az idén barytonnal
(tenor hangolású kürttel) gazdagodott. A
hangszereket ünnepség keretében november
24-én Keleti György honvédelmi miniszter és
Balázs Árpád, a Magyar Fúvószenei Szövet
ség elnöke adta át - többek között Bejczy Ká
rolynak, a celldömölki Ádám Jenő zeneiskola
tanszékvezető pedagógusának.
N. T.

Központ

Zrf brf

Péntek és szombat a „csúcsforgalom" napjai
Előző számunkban felvetődött, hogy mi
ért éppen vasárnap zár be a Kemenesaljái
Művelődési Központ. Az igazgatónő tájé
koztatása szerint elsősorban takarékossági
szempontok (a fűtés havi díja 20 ezer fo
rint) indokolják az intézkedést. Emellett
azonban tekintettel voltak az intézmény k i 
használtságára: négy vasárnapi csoportju
kat más időpontban is könnyedén el tudják

Polgármesterjelöltek
Celldömölkön
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Makkos István Kereszténydemokrata Néppárt
Bartók B. u. 16.
Nagy Kálmán
Magyar Szocialista Párt
Kossuth u. 18.
Pozsonyi Mihály Magyar Demokrata Fórum
Hollósy tér 9.
Somlai Károly Létminimum Alatt Élők Társasága
Árpád u. 3.
Velekey József
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt
Ifjúság tér 2.
Dr. Zsiray Emil Független jelölt
Zalka M. u. 39.
1

Mostani
lapszámunkban:
az Új Kemenesalja
falinaptára 1995
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Véradóváros

Celldömölk nyerte el az idén a
legjobb véradóváros címet. A
megtisztelő elismerést Makkos
István polgármester vehette át a
november 25-én Szombathelyen
megtartott megyei véradóünnep
ségen.

helyezni - akár egy időben is - a Művelődési
Központban.
Tapasztalataik alapján péntek és szombat
a csúcsforgalmi időszak, vasárnap esti prog
ramokat egyébként is nehéz lenne szervezni
a másnapi munka- és iskolakezdések miatt.
Mindazonáltal Ők örülnének a legjobban, ha
anyagi feltételeik lehetővé tennék a vasárnapi
nyitva tartást..
tib—

Választási aktualitások
Lassan finiséhez közelednek a
választási előkészületek. Követ
ve a már megszokott gyakorlatot,
Baranyai Attiláné dr., városunk
jegyzőnője válaszol a kérdése
inkre.
- Először egy rendhagyó kér
dést. Hogy van mostanában?

- Köszönöm jól. Túl vagyunk
egy sikertelen választási főpró
bán. Bizonyos technikai jellegű
problémák merültek fel. A vá
lasztási bizottság egyébként el
végezte az ajánlások felül
vizsgálatát. A visszalépéseket
követően 75 egyéni választóke
rületi jelölt ügyében döntött. 72
esetben azt állapította meg, hogy
a jelöltek a felülvizsgálat után
rendelkeznek az előírt számú ér
vényes ajánlással és így felkerül
nek a szavazólapra. Három eset
ben nem fogadia el a választási
bizottság a jelöltek ajánlásait,
mivel azok a rossz személyi

\5L\

szám, vagy más választókerületi
lakcím miatt nem érték el a szük
séges mennyiséget. Közülük ket
tő tudomásul vette a választási
bizottság döntését, egyikük pe
dig kifogással élt. A megyei vá
lasztási bizottság a kifogásának
helyt adott.
-Mi a helyzet a
jelöltekkel?

polgármester-

- A hat jelöltet elfogadták.
- Lesz kisebbségi
zati választás is?

önkormány

- Az öt helyre hat jelölt van.
Közülük maximum az az öt sze
mély kerül be, akire a településen
legalább százan érvényesen sza
vaztak. Itt jegyezném meg, hogy
egyéni választókerületben a cigány
kisebbség jelöltet nem állított.
- Melyek a további
december 11-éig?

teendők

- Számos lennivalónk van
még. Sor kerül a szava(Folytatás a 2. oldalon)
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Választási aktualitások
(Folytatás az 1. oldalról)

zatszámláló bizottságok esküté
telére, megtörténik felkészítésük
a választás napi teendőire.
- Visszatérve a számítógépes
programra. Mi lesz vele, ha hasz
nálhatatlannak bizonyul?

- Remélhetőleg addigra rend
be teszik.
- A
választások
előtti
„utolsó szó jogán" mit mon
dana még el?

- Mindenki jöjjön el szavaz
ni, arra voksoljon, akit személy
szerint a legalkalmasabbnak
tart arra, hogy mind a választó
kerület lakosságának, mind pe
dig a településnek az érdekeit a
személyes érdeke elé tudja he
lyezni, hisz ez a j ó vezető
elsődleges és legfontosabb
ismérve.
Rozinán

4 T-I
A celldömölki választási bizottság tagjai
Elnök: dr. Schlőgl József
Titkár: Kovács Károlyné dr.
Tag: dr. Marék József
A választási bizottságban a pártok, társadalmi szervezetek, függet
len jelöltek által megbízott személyek:
Benkőné Németh Csilla (Fidesz)
Harsányi Egyed (KDNP)
Kovácsné Horváth Andrea (MSZP)
Kovács Zoltánné (Kemenesalja Ipartestület)
Németh Tibor (MDF)
Vadászy Zoltán (LAÉT)

H •> 1 •« R - E

*K

• Aranykapu vásár van Celldö

mölkön a piactéren, a Polgármesteri
Hivatal Műszaki és Vállalkozási
Osztálya szervezésében december 5éiől 24-éig.
• G A L O V I C H József festő gra

fikáiból és tusrajzaiból látható kiál
lítás az Ádám Jenő Zeneiskola kama
ratermében december 20-áig.
• A Veszprémi Zeneművészeti

Szakközépiskola növendékei szere
pelnek a zeneiskola Széchenyi utcai
kamaratermében ifjúsági hangver
seny keretében ma, december 8-án
délután 2 órakor.
• 250 éves a dömölkl evangéli

kus templom. Ebből az alkalomból
ünnepi istentisztelet, megemlékezés
és műsor lesz a templomban decem
ber 11 -én, vasárnap délután 2 órakor.
• Az Ádám Jenő Népdaléneklé

st Versenyt az idén is megrendezi a

celldömölki zeneiskola. Ezen Vas,
Györ-Moson-Sopron, Veszprém me
gyék, valamint a szlovákiai Duna
szerdahely általános iskolás korú ta
nulóiból álló népes mezőny vesz
részt december 12-én, hétfőn reggel
9 órától.
• Énekkari bált tart december
17-én este 7 órától a Liszt Ferenc
Vegyeskar a szakmunkásképző inté
zet aulájában. A rövid bevezető mű
sor keretében a kórus mellett fellép
az Ifjúsági Fúvószenekar is.
•

Kálmán Imre Monmartrei

Ibolya című operettjét láthatják az
érdeklődők a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház előadásában decem
ber 17-én, szombaton este 7 órától a
művelődési központ színháztermé
ben.
• Bronz emlék plakettel tüntette
kl Szajdán Lajost, a Vas Megyei

Hadkiegészítő Parancsnokság Cell
dömölk-Sárvár tertlletfelelősét a
honvédelmi miniszter.

^

SEGÍTÜNK AZ ÜNNEPI

Széchenyi

u.1.

FELKÉSZÜLÉSBEN

Cukrászsütemény, torta, félkész torta,
bejgli és hidegtál
rendelést felveszünk.
Hal, vad-, csirke-, pulyka- és sertéshúsok
széles választékával
várjuk kedves Vásárlóinkat.
AKI NÁLUNK VÁSÁROL, NEM

CSALÓDIK.
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Kisebbségi jelöltek
Celldömölkön
1. Bakács Tibor
Marx. K. u. 40.
2. Geiger Zsuzsanna
Horváth E. u. 19/3.
3. Horváth Imre
Dózsa u. 35.
4. Kolompár József
Április 4. u. 1/2.
5. Komáromi Ferenc
Radnóti u. 19.
6. Körösi József
Horváth E. u. 4.

Független
Független
Független
Független
Független
Független

Polgármesterjelöltek Merseváton
Csillag Albert
Dózsa u. 29.
Horváth Lajos
Rákóczi u. 1.

Független
Független

Kislistás jelöltek Merseváton
1. Csillag Albert
Dózsa u. 29.
2. Deé Gyula
Kossuth u. 2 l/a
3. Győrvári Benedek
Rákóczi u. 12.
4. Horváth Lajos
Rákóczi u. 1.
5. Katona Jenőné
Dózsa u. 6.
6. Nagy Zoltán
Dózsa u. 20.
7. Németh Imre
Dózsa u. 30.
8. Szabó Sándor
Dózsa u. 10.
9. Varga Norbert
Hargita u. 12.
10. Vargyainé Fodor Hajnalka
Dózsa u. 39.

KORONA^ÜZLETHAZ
CELLDÖMÖLK,

-

V
RENAULT
ÉLMÉNY VELE ÉLNI

Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független

PRÍMA ajánlat
a Renault-tól
RENAULT 19
PRLMA légzsákkal és
távirányítós rádiómagnóval.
Ne hagyja ki ezt
a PRÍMA lehetőséget!

MOLNÁR & MOLNÁR K F T .
9500 Celldömölk, Tó u. 2.
Tel./Fax: 06/60/376-416
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Egyéni képviselőjelöltek Celldömölkön
1. sz. választókerület:
Kemenesalja Ipartestület
1. Cságolyné Kovács Szilvia
Vasvári P. u. 8/B
2. Giordan Jenő
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Tátra u. 5.
3. Löwinger György
Celldömölki Vasutas Munkás Sportegyesület
Király J. u. 2.
4. Nagy Lajos
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt
Király J. u. 2.
5. Németh József
Magyar Demokrata Fórum
dr. Géfin L. tér 7.

6. Somlai Károly
Árpád u. 31.
7. Süle Ferenc
Kossuth u. 18.
8. Tima László
Nagy S. tér 17.

Létminimum Alatt Élők Társasága
Kereszténydemokrata Néppárt
Magyar Szocialista Párt
•

2. sz. választókerület:

Csizmaziáné Hubert Mária
Akácfa u. 70.
Horváth István
Vörösmarty u. 31.
Kaisínger Sándomé
Zalka M. u. 8.
Karádi Mihály
Kodály Z. u. 3/C
László Tibor
Riczinger u. 2.
Nagy Sándor
Akácfa u. 6.
Pál Lénárd
Fűztői B. u. 12.
Szita Antal
Vörösmarty u. 22.
Tálos József
Tompa M. u. 1.

Független jelölt
Kemenesalja Ipartestület
Magyar Szocialista Párt
Kereszténydemokrata Néppárt
Fiatal Demokraták Szövetsége
Magyar Vöröskereszt
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Magyar Demokrata Fórum
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt

3. sz. választókerület:

Fehér László
Sági u. 13.
Géczi Attila
Kodály Z u. 3/B
Kacsó Károly
Sági u. 14.
Pozsonyi Mihály
Hollósy tér 9.
Sebestyén Csongor
Ifjúság tér 6.
Szentpály-Juhász Imre
Gábor Á. u. 2.
Vadócz Jenő
Móritz S. u. 14.
Velekey József
Ifjúság lér 2.
Zsolnai István
Vasvári P. u. 6/B

Magyar Szocialista Párt
Fiatal Demokraták Szövetsége
Magyar Vöröskereszt
Magyar Demokrata Fórum
Független jelölt
Kereszténydemokrata Néppárt
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt
Létminimum Alatt Élők Társasága
4. sz. választókerület:

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Erdődiné Péntek Anita
Gábor Á. u. 36.
Gasztonyiné Fódi Zita
Magyar Szocialista Párt
Mikes K. u. 22.
Gréczi László
Magyar Vöröskereszt
Kisdobos u. 3.
Hetényi Endre
Kereszténydemokrata Néppárt
Dózsa Gy. u. 20.
Dr. Horváthné Kőmives Ágota Magyar Demokrata Fórum
Csokonai u. 66.
Kon dics Zsuzsanna
Fiatal Demokraták Szövetsége
Mesteri u. 15.
Sebestyén Attila
Celldömölki Vasutas Munkás Sportegyesület
Szalóky S. u. 2.
Somorjai István
Független jelölt
Csokonai u. 46.
5. sz. választókerület:

Budai Lászlóné
Kassa u. 4.
Csiszár István
Ady E. u. 33.
Csite László
Budai N. A. u. 11.

Kemenesalja Ipartestület
Magyar Vöröskereszt
Magyar Demokrata Fórum

4. Németh Jenő
Deák F. u. 22.
5. Söptei Józsefné
Akácfa u. 72.
6. Szabó Ferenc
Széchenyi u. 39.
7. Szakái László
Gábor Á. u. 30.
8. Vinter József
Dózsa Gy. u. 20.

Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt
Magyar Szocialista Párt
Celldömölki Vasutas Munkás Sportegyesület
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Kereszténydemokrata Néppárt
6. sz. választókerület:

1. Dr. Ádám Ilona
Petőfi S. u. 13.
2. Dr. Dienes Lajos
dr. Géfin L tér 13.
3. Füzesi László
Rákóczi u. 7.
4. Péter Géza
Pozsonyi u. 1.
5. Somogyi Lászlóné
Nagyvárad u. 6/a
6. Süle Nándor
Sági u. 7.
7. Szabó Endre
Király J. u. 2.
8. Szálai József
Nagyvárad u. 7.
9. Szűcs Imre
Kossuth u. 12.

Fiatal Demokraták Szövetsége
Magyar Vöröskereszt
Magyar Szocialista Párt
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Celldömölki Vasutas Munkás Sportegyesület
Kereszténydemokrata Néppárt
Független jelölt
Magyar Demokrata Fórum
7. sz. választókerület:

1. Bősze Gyula
Móricz Zs. u. 32.
2. Horváth Csaba
Kráter u. 1.
3. Oszkó Imre
Eötvös u. 21.
4. Pálffy Zoltán László
KŐlörőu. 15.
S. Dr. Sükösd Éva
Sági u. 188/b

Független jelöli
Kereszténydemokrata Néppárt
Magyar Szocialista Párt
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Kemenesalja Ipartestület
8. sz. választókerület:

1. Esztergályos Elek Dezső
Béke u. 12.
2. Géczy Zoltánné
Bajcsy-Zs. u. 44.
3. Molnár Csongor
Árpád u. 16.
4. Pócze Istvánné
Gábor Á. u. 6.
5. Szabóné Vörös Éva
Hegyi u. 27.
6. Varga József
Sági u. 131.
7. Varga László Csaba
Hegyi u. 28.

Független jelölt
Kereszténydemokrata Néppárt
Magyar Szocialista Párt
Magyar Demokrata Fórum
Magyar Vöröskereszt
Fiatal Demokraták Szövetsége
Kemenesalja Ipartestület
9. sz. választókerület:

1. Csőre Imre
Kresznerics u. 33.
2. Deé Zoltán
Marx K. u. 35.
3. Erdélyi Antal
Kresznerics u. 18.
4. Hanzsér Elemér
Sági u. 205.
5. Hanzsér Gyula Gábor
Fazekas M. u. 2.
6. Rákóczi Elemér
Barátság u. 2.
7. Varga Péter
Gábor Á. u. 29.

Kemensalja Ipartestület
Fiatal Demokraták Szövetsége
Magyar Vöröskereszt
Kereszténydemokrata Néppárt
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt
Létminimum Alau Élők Társasága
Magyar Demokrata Fórum
10. sz. választókerület:

1. Czirók Zoltán
Sági u. 7.
2. Farkas Zoltán
Bokodi u. 11.
3. Zsigmond Tibor
Hegyalja u. 2.

Magyar Szocialista Párt
Független jelölt
Független jelölt
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Tudósítások a Kresznerics Ferenc Könyvtárból
Gazdag és változatos
programot állított össze
erre az őszre is a Kresz
nerics Ferenc Könyvtár
a társszervezők segítsé
gével.

Délvidéki
íróvendég
November 14-én a Kemenes
aljái Berzsenyi Asztaltársaság
vendége volt a vajdasági Tari
István költő és újságíró.
Aki nem élt még háborús hát
országban, el sem tudja képzelni,
mit jelent az. Mit kell átélni an
nak, akinek katonai behívópa
rancs elől kell bujkálnia, vagy
bújtatnia valakit. Ezzel a helyzet
tel együtt jár a vágtázó infláció
és az áruhiány is. Külön művé
szet élni és túlélni. A volt Jugo
szlávia területén dúló háborúban
is így van mindez.
A Vajdaság tipikus hátország
nak bizonyul. Van, aki elmene
kül ebből a helyzetből, van, aki
marad. Tari István maradt, vál
lalva a bujkálást, a zaklatásokat.
Saját bevallása szerint nem köl
tözködő típus, és nagyon szereti
a Vajdaságot. Költőként szere
pelt a celldömölki találkozón, de
a fenti problémákat meg kellett
világítania ahhoz, hogy mostani
költészetét meg tudjuk érteni.
Tari az avantgárd irodalom mű
velője volt, ehhez jó környezet
volt a legújabb háború előtti vaj
dasági magyar irodalom. Most a
legszigorúbb klasszikus versfor
mákban ír. Legújabb kötete a
Fegyvertánc, négy szonettkoszo
rút tartalmaz. Ez a forma a ma
gyar irodalomban is ritka.
Elmondása szerint a vajdasági
magyar irodalom lassan újra ma
gára talál. A lapok, folyóiratok
újra megjelennek, a magyar
könyvkiadás - köszönvén az
anyaországi anyagi segítségnek sorra jelenteti meg a könyveket.
Bízik benne, hogy a Magyaror
szágra került írók nem felejtik el
a Délvidéket és műveikben fel
fel tűnik egy táj, egy alak, egy
életérzés a déli végekről.
A délvidéki vendég másnap
rendhagyó irodalmi órát tartott a
celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium
tanulóinak.
A

klasszikus versformák zeneisé
gével ismertette meg a diákokat.

Erdély múltjáról és
jelenéről
Különböző témákról beszéltek
november 21-én az Erdélyből ér
kezett vendégek. A marosvásár
helyi Tófalvi Zoltán helytörté
nész legújabb kötetéről; Ambrus
Lajos költő, a korondi Hazanéző
című hungarológiai és irodalmi
lap szerkesztője és mindenese a
folyóiratról; míg a kolozsvári Ferenczi István Ősrégész kutatásai
ról beszélt. A rendezvényt a Tu
dományos
Ismeretterjesztő
Egyesület celldömölki csoportja
és a Kresznerics Ferenc Könyv
tár közösen szervezte.
Először Ambrus Lajos szólt.
Korond 6000 lelket számláló fa
lu. Folyóiratuk feladatának azt
tartja, hogy bemutassa a Sóvidék
életét, embereit. A neve, a Haza
néző nem a távolról való hazané
zés fogalmát fedi, hanem az ott
honról való „hazanézést". A lap
foglalkozik helytörténettel, iro
dalommal, népismerettel, művé
szettel. Saját bevallás szerint az
a szerencséjük, hogy sok tollfor
gató élt Korondon vagy kötődik
a faluhoz. Tréfásan megjegyezte,
hogy jelenleg is 1000 főre egy
író esik falujukban, így - valószí
nűleg - rekorderek Európában.
Most a lap félévente jelenik meg.
Nem hagyható említés nélkül a
Hazanéző könyvsorozat sem,
amely az ötödik köteténél tart.
Ferenczi professzor úr a szé
kelyföldi Sóvidék várairól be
szélt. Pontosabban Firtos váráról,
a parajdi Rapsonné-várról és Tarcód váráról hallhattunk. Ásatásai
alapján azt állítja, hogy a várakat
a X I - X I I . században építették.
Ferenczi tanár úr elismerte, hogy
az Ő „szerelme" a római kor vé
delmi r e n d s z e r é n e k tanul
mányozása, és ha tehette ezt ku
tatta.
Tófalvi Zoltán Kövek egy si
ratófalhoz című Svédországban
megjelent kötetből olvasott fel
részletet. Ez az első olyan kötet,
amely a romániai kommunista
rezsim erdélyi magyar áldozatai
ról szól. A részletből Sass Kál
mán, érdmihályfalvi református
lelkész tragédiáját ismerhettük
meg, akit 1958-ban végeztek k i .

Az 1848/49-es
szabadságharc
lelkészeiről
A helyismereti munkaközös
ség nyilvános összejövetelének
vendége volt november 24-én
Zakar Péter szegedi történész.
Az 1848/49-es szabadságharc
nem harcoló testületei közül a
legkevesebb figyelemmel illetet tekről, a tábori lelkészekről szólt.
Az előadó szerint ez a mellőzött
ség abból adódik, hogy a tábori
lelkészet története részben had
történeti, részben egyháztörténeti
kérdés. A hadtörténészek inkább
a harcoló testületekkel foglalkoz
nak, az egyháztörténészek vi
szont idegenkednek a véres ese
mények feldolgozásától.
A tábori lelkészeknek a sza
badságharc ideje alatt kifejtett te
vékenysége igen nagy hatással
bírt a polgári átalakulásra. A rö
vid történeti áttekitnés után tért
át a téma alapos és körültekintő
ismertetésére. Számos érdekfe
szítő és ismeretlen részlettel gaz
dagodhattunk. A lelkészek fel
adata egyáltalán nem volt
könnyű. Lelki istápolói voltak a
honvédeknek, tábori istentiszte

leteket, miséket tartottak, de a
csatatéren is buzdítottak. Számos
történetet hallottunk lelkészek
helytállásáról. 1848/49 után őket
is üldözték, mindenkit letartóz
tattak és igazoló eljárásnak vetet
ték alá. Egyet kivégezlek, de
többségük vizsgálati fogsággal
vagy esetleg börtönbüntetéssel
megúszta.

Műsorok
decemberben és
januárban
A fenn ismertetett rendezvé
nyekkel korántsem ért végei a
Kresznerics Ferenc Könyvtár
műsorainak sora.
A következő december 13-án,
Luca napján lesz, amikor a Ke
menesaljái Berzsenyi Asztaltár
saság vendége Jankovlcs Mar
cell, aki Téli jeles napok címmel
tart előadást.
A jövő évi első találkozót ja
nuár 23-án, a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére rendezik. A
vendég Pálfy Margit színmű
vész, aki „Szinbád hazamegy..."
címmel Márai Sándor műveiből
ad elő összeállítási.
Györe Géza

Köszönet
A Kisfaludy utca - újab
ban nevezik sétálóutcának is
- sokáig Celldömölk régi há
zait őrizte meg az utókornak.
Napjainkban azonban átala
kulóban van, több régi ház
átépítésre,
korszerűsítésre
került.
Sétálni csak forgalommen
tes, jó úton lehet. Emlékszem,
milyen sokat és kitartóan ha
dakoztak lakók, hogy csator
názással a tengelyt akasztó
gödrök eltűnjenek és normá
lis közlekedési viszonyokat
teremtsenek. Sikerült. Most
az ősszel a gázvezeték-háló
zat bővítésére került a sor, az
utcában, az ajtók, kapuk előtt
a csap. Igaz, nem kevés költ
séggel tovább lehet vezetni.
Építéstől, útbontástól a ked
vezőtlen tapasztalatok miatt
idegenkednek az emberek,
így volt ez a Kisfaludy utcá

ban is, mikor és hogyan lesz
nek túl rajta. Félelmük alap
talannak bizonyult A Keme
nesaljái Vízrendezési Társu
lat munkásai, irányítói a tisz
tességgel és jól végzett mun
ka mellett naponta készsége
sen segítették a lakókat, az
idősebbeket kézen fogva, cso
magjaikat átvéve tették biz
tonságossá a közlekedést, és
rendet hagytak maguk után.
Reméljük, a betonozást is jó
minőségben fogják elvégezni
az arra illetékesek.
Szívesen vállaltam a köz
vetítő szerepét, hogy a lakók
köszönetét
tolmácsoljam.
Szívesen megtenném ezt a
Gáyer téren végzett hasonló
munka után is, de ezt egy má
sik cég végezte, tanulhatná
nak a Kisfaludy utcaiak mun
kájából.
K.Gy.
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Makkos István,
a KDNP jelöltje,
támogatja a Fidesz
celldömölki szervezete
Tisztelt Választópolgárok!
A választásokon polgármesterjelöltként va
ló indulásom indokolja, hogy az Új Kemenes
alja adta lehetőséggel élve e lap hasábjain is
bemutatkozzam önöknek.
39 éves agrármérnök vagyok, és 13 éve élek
a családommal Celldömölkön. Alsó- és közép
fokú iskoláimat Győrött, az agráregyetemet
Mosonmagyaróváron végeztem. Első munka
helyem a Sághegyalja Tsz volt, majd a Kemenesmagasi Tsz-ben főállattenyésztőként dol
goztam. Közben vállalatgazdálkodási szak
mérnöki képesítést szereztem.
Feleségem Kemenesmagasiban tanár, egyik
lányunk városunkban gimnazista, a másik pe
dig még általános iskolás.
1990-ben egyéni körzetből kerültem a kép
viselő-testületbe, majd polgármesterré válasz
tottak a képviselőtársaim. Tanulságos és élmé
nyekkel teli négy évet tudhatok magam mö
gött az önkormányzati munkában. Megismer
tem a város problémáit, a feladatokat, amelye
ket meg kell oldani, és elsősorban el kellett
végezni ezek rangsorolását, melyet a források
szűkössége kényszerített ki. Megismertem az
emberek gondjait is, melyeken a jószándékunk
ellenére sem tudtunk minden esetben enyhíte

Sághegyi

ni, és amely gondok még valószínűleg soka
sodni fognak.
Eredményeink nem látványosak, de sike
rült olyan stabil gazdálkodást folytatnunk,
amely lehetővé teszi további fontos lépések
megtételét. A négy évig tartó és még mindig
napirenden lévő változások közepette pró
báltunk olyan önkormányzati munkamód
szert kialakítani, amely figyelembe veszi
mások véleményét, és együttműködésre ad
lehetőséget mmdenkinek, aki a város érde

Szilveszter
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Szilveszterezzen romantikus környezetben a

á&ágftegp jfoga&óban!
Az étteremben cigányzene,
a pincében élő tánczene!
Szilveszteri tombola! A fődíj: egy sült malac!

ÚJ K E M E N E S A L J A
keit kívánja szolgálni. Voltak nézetel
térések, konfliktusok, melyek nélkül a kép
viselő-testület tevékenysége elképzelhetetlen,
de a vitás ügyek nagy részét sikerült min
denki számára elfogadható egyezségekkel le
zárni.
Amennyiben ismét rám esik a celldömölki
lakosság választása, és továbbra is elláthatom
a megtisztelő polgármesteri címmel járó fel
adatokat, úgy szeretném újfent ezeket az el
veket követni.
Olyan várospolitikát szeretnénk folytatni,
amely minden Celldömölkön élő számára itt
nyújtja a boldogulás lehetőségét, és ezáltal ne
künk és gyermekeinknek is valódi otthonává
válik városunk.
Természetesen az önkormányzatban nem
egy személy dönt, így fontosak a társak, akik,
ha nem is értenek mindenben egyet, de együtt
tudnak működni.
Ilyen képviselőjelölteket ajánl önöknek a
KDNP, akikre a tisztelt Választóink figyelmét
szeretnénk felhívni:
1. vk. Süle Ferenc,
2. vk. Karádi Mihály,
3. vk. Szentpály-Juhász Imre,
4. vk. Hetényí Endre,
5. vk. Vinter József,
6. vk. Szabó Endre,
7. vk. Horváth Csaba,
8. vk. Géczy Zoltánné,
9. vk. Hanzsér Elemér,
10. vk. Farkas Zoltán, független jelölt,
támogatja a KDNP.
Kérjük, ránk adják szavazataikat, hogy
együtt tehessünk városunkért!

VAS M E G Y E E S SZOMBATHELY VAROS
REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
ALAPÍTVÁNYA
VÁLLALKOZÓI KÖZPONTJA
továbbra is várja azon kedves Ügyfeleit, akik már vál
lalkozók, vállalkozni szeretnének, vagy pedig érdeklőd
nek a vállalkozások valamely területe iránt.

Belépők kaphatók: A Sághegy Fogadóban és
a Savarla Tourist Celldömölki Irodájában.

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói há
lózatában működő tanácsadók több mint 20 területen
(csak a legfontosabbak: adó, jog, könyvelés, kereskede
lem, fordítás, tolmácsolás stb.) állnak a VÁLLALKO
ZÓI KÖZPONT ügyfelei rendelkezésére.

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

Amennyiben igényli az általunk nyújtott tanácsadást,
úgy a következő címeken érdeklődhet személyesen,
vagy telefonon:

A belépő: 900 Ft személyenként,
amely két étkezést és egy aperitifet tartalmaz.

A SAVARIA COPY irodatechnikai szaküzletében
- Celldömölk, Szentháromság tér 3. •
•
•
•
•

Telefonok
Rádiótelefonok
Telefaxok
Fénymásoló gépek
Pénztárgépek (hő- és vízálló)

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
SZÁMÍTUNK

ÖNRE! SZÁMÍTHAT

RÁNK!

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
Barna István 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B. Tel.:
94/326-048,326-050.
| REGINNOV Feles András 9800 Vasvár, Alkotmány
! u. 8. Tel.: 94/370-742.
START MUNKAALAPÍTVÁNY Dr. Vilicsné Standor Ildikó 9970 Szentgotthárd, Széli K. tér 11. Tel.:
94/380-848.
BUKI IPARTESTÜLET Dömötör István 9737 Bük,
Eötvös u. 11. Tel.: 94/358-477.
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Bemutatkozik:
Dr. Zsiray Emil
független
polgármesterjelölt
Tisztelt Celldömölki Választópolgá
rok!
Régi celldömölki vasutascsaládból szár
mazom. Apám kocsivizsgálóként dolgozott
az állomáson. Hárman vagyunk testvérek.
A részletes bemutatkozástól, azt hiszem,
eltekinthetek, hiszen ismernek a város vá
lasztópolgárai. Egyetemi tanulmányaim
kivételével végig Celldömölkön éltem és
dolgoztam. Jelenleg is a Sághegyalja Szö
vetkezet jogtanácsosa vagyok. Feleségem
pedagógus, két gyermekünk van. Egyik
gyógypedagógus, a másik orvos.
Független jelöltként indulok a decem
ber U - i választásokon. Nem a pártok,
hanem Celldömölk lakosságának a tá
mogatását kérem. Szeretnék Önökkel,
Önökért együtt dolgozni a város felemel
kedéséért, további fejlődéséért. M i n t tős
gyökeres celldömölki, ismerem a város
közigazgatását, gazdaságát, kulturális és
egészségügyi problémáit, kereskedelmét,
lakáshelyzetét, szociális gondjait. Tudom,
hogy több száz celldömölkit sújt a munka
nélküliség, és igen nehéz a nyugdíjasok
helyzete. Szorongva gondolok apám egy
kori munkahelyére, a vasútra, amely szin
tén óriási nehézségekkel küzd. Ismerem az
ország és a város pénzügyi helyzetét Ép
pen ezért nem kívánok felelőtlenül ígér
getni, de ha a választópolgárok megtisztel
nek bizalmukkal és megválasztanak pol
gármesternek, akkor vállalom az alábbiak
teljesítését:
1. Élvezzenek elsőbbséget a város be
ruházásainak megvalósításában azok a vál
lalatok, amelyekben celldömölkiek dolgoz
nak, - a munkanélküliség csökkentése, a
foglalkoztatottság növelése érdekében. To
vábbi munkahelyteremtő törekvéseink so
rán a pályázatok elbírálásakor a celldömöl
ki vállalatok legyenek elsők az egyenlők
között.
2. A szociális juttatásokat azoknak ad
juk, akik igazán rászorultak.
3. Az oktatásban törekszem az esély
egyenlőség biztosítására, a tehetséges gye
rekek támogatására, a gyengébbek felkaro
lására a hozzáértő pedagógusok és szülők
véleménye alapján. Biztosítani szeretném
az iskolák zavartalan működését, az ott fo
lyó alkotó munka nyugalmát.
4. Az eddiginél sokkal nagyobb gondot
kell fordítanunk a Sághegy termé
szetvédelmi kincseire, megóvására. Meg
kell kezdeni a hegy úthálózatának kiépíté
sét, idegenforgalmának fejlesztését.
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Újdonság
a könyvtárban
T

T

KÉPESKÖNYV A SÁMÁNOKRÓL
(Hoppál Mihály: Sámánok - Lelkek és jel
képek)
„ ...Mindent megértettem!
Gondolt gondolataidat,
kimondott kérésedet!..."
Jakut sámánének - részlet

5. Összehangoltabb sporttámogatást a
teljesítmények alapján. Segítem a jól mű
ködő szakosztályok önállósulását, a város
sportéletének magasabb színvonalra eme
lését, az utánpótlás szervezett nevelését
6. Tisztább és rendezettebb Celldö
mölköt szeretnék a lakossággal összefog
va. Azt szeretném, ha városunknak vissza
térne sajátos arculata a múlt hagyománya
inak felelevenítésével. Jobban támaszkod
nék az itt élő és az elszármazott, de lélek
ben ma is ide kötődő értelmiségiekre egy
aránt. A meglévő értékekre jobban kell v i 
gyázni szellemi és anyagi téren egyaránt
K i kell adni a város történetének monográ
fiáját
7. Hatékonyan kívánom támogatni a
kórház, az egészségügy gondjainak megol
dását az ott dolgozó szakemberek segítsé
gével. Celldömölknek gyógyító kórház
kell!
8. Megfelelő lakáspolitikával törek
szem az értelmiség letelepítésére.
9. Az állami lakások értékesítése során
figyelembe kell venni a lakók szociális
helyzetét, és az egész folyamatot újra át
kell gondolni.
10. Az önkormányzati testületre támasz
kodva a lakosságot érintő döntések előtt
támaszkodni akarok a hozzáértő szakem
berek véleményére. Arra törekszem, hogy
munkámban, döntéseimben központi elv
legyen az EMBER, Celldömölk lakossága.
Dolgozzunk együtt városunkért, s an
nak minden emberéért!
Celldömölki legyen Celldömölk pol
gármestere!
Kérem, ha egyetértenek velem, decem
ber 11-én szavazataikkal tegyék lehetővé,
hogy polgármesterként szolgáljam Önöket!
Bizalmukat előre is köszönöm!
Dr. Zsiray Emil
független polgármesterjelölt

A sámánok csodálatos világába röpít ben
nünket Hoppál Mihály: Sámánok című kö
tete. Figyelemfelkeltő már maga a cím is, de
ha belelapozunk a könyvbe, ámulunk el iga
zán, mert a rövid bevezetőn kívül a szöveg
csak képek magyarázataként szolgál.
A bevezetőben a szerző röviden szól arról,
mi is a sámánizmus, ennek eredetéről, a sá
mán szerepeiről a közösségben, személyiség
jegyeiről és eszközeiről.
A sámánizmus a közhiedelemmel ellentét
ben nem halt ki, túlélte a nagy vallásrendsze
rek térítőinek ténykedését, köszönve rugal
masságának és dogmamentességének.
Egy gyönyörű leírást olvashatunk az egyik
szamojéd sámán beavatási álmáról, melyet A.
A. Popov a harrnincas években jegyzett le.
A képek hosszú gyűjtőmunka eredményei.
A rajzok, metszetek nagy része nehezen hoz
záférhető. Fényképek, rajzok által mutatja be
Hoppál Mihály az eurázsiai sámánizmus tör
ténetét a kezdetektől a X VHL-XDC századon
át a mai népek körében élő sámánizmusig.
Képek segítik a sámán jelképek, az öltözék
bemutatásában is. A dobnak, mint a sámán
lovának külön fejezetet szentel.
A gazdag képanyag mindenki számára ér
dekessé és érthetővé teszi ezt a - mi világunk
tól oly távoli - életformát.
rea
,

tóét

A KERESZTÉNYSÉG
ZENÉJE A GREGORIÁNTÓL
A GOSPELIG

(Cantate Dominó: A kereszténység zenéje.
- Budapest: Gemini, 1994.)
A kötet szerzője elkötelezettje az egyhá
zi zenének. Ebben a kötetében körképet ad
a keresztény zenéről a kialakulástól napja
inkig. Könyvét nyolc részre tagolta. Külön
rész taglalja a keresztény zene születését;
külön a reneszánsz és a reformáció zenéjét;
de külön szól az észak-amerikai zenéről is,
hogy csak néhány fejezetet említsek. A
nyolcadik rész a Zene a XX. századi Euró
pa címet viseli.
Függelékben a hazai egyházzenei szakírók
három részre tagolva adnak körképet a ma
gyar egyházi zenéről. Külön szólnak a kato
likus, evangélikus és református egyház ze
néjéről.
A kötetet számos kottamelléklet és fény
kép teszi még teljesebbé.
V-
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A celldömölki szocialisták
POLGÁRMESTERJELÖLTJE:

PROGRAMJA:

NAGY KÁLMÁN

Olyan településsé szeretnénk tenni Celldömölköt, ahol közvetlen,
családias, kisvárosi a hangulat. Ahol a bensőséges mezővárosi múlt
44 éves vagyok, feleségem Celldömölkön, a Vörösmarty Úti Óvodában legjobb hagyományaira, a meglévő adottságokra építő, lassú, de biztos
dolgozik. Egy fiunk van, aki második osztályos ugyanabban az általános fejlődés tűzhető ki célul. Egészséges, korszerű életfeltételeket, kulturált,
csendes környezetet, emberi léptékű várost szeretnénk az alábbi - rö
iskolában, ahová annak idején én is jártam, még a Bartók utcából.
A Berzsenyi Gimnáziumban érettségiztem 1969-ben. A katonai szol vidített - szakmai program alapján:
gálat után kezdtem meg a tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egye
- Az élet, az egészség védelme érdekében: az orvosi alap- és szakellátás
temen. 1975-ben ott szereztem gépészmérnöki oklevelet.
biztosítása, a kórház tulajdonosi szemléletű működtetése, műszerparkja
Első munkahelyem a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mező felújítása, épületek állagának megőrzése, szakemberek letelepítése, helyi
gazdasági Gépészeti Főiskolai Kara volt Körmen
és pályázati támogatással.
den, majd két év múlva Győrbe kerültem főisko
- Oktatási, művelődési lehetőségek kínálatá
lai oktatónak a Közlekedési és Távközlési Műsza
nak biztosítása, hatékony, korszerű iskolahálózat,
ki Főiskolára.
az intézmények autonómiájának tiszteletben tar
tása, kiscsoportos oktatás-nevelés, a humán értel
Mivel mindig nagyon kötődtem Vas megyéhez,
miség megbecsülése, megtartása pályázatok, ala
ezen belül a szűkebb hazához, Kemenesaljához, s
pítványok útján.
mert feleségem is Vas megyei, és édesanyám is itt
élt - úgy döntöttünk 1987-ben, visszatelepülünk
- A meglévő munkalehetőségek megőrzése
Celldömölkre. Két évig a párt városi titkáraként dol
(vasút), hazai és külföldi vállalkozók idecsábítása,
goztam, utána az ÉLGÉP, illetve CELLBA Kft. ke
az ehhez szükséges feltételrendszer és infrastruk
reskedelmi vezetője voltam. Közben a Külkereske
túra kiépítése.
delmi Főiskolán nemzetközi marketing szaküzem
- Városmüködtetés hatékonyabbá tétele, csator
gazdász képesítést szereztem. Harmadik éve dolgo
názás, szelektív szemétgyűjtés, tárolás, a telefonkér
zom Répcelakon, a Linde-nél. Itt különösen jól
dés megoldása, kereskedelmi és vendéglátóegysé
hasznosíthattam nyelvtudásom: németül tárgyalóké
gek ellenőrzése, szabad területek beépítése, rendezé
pes szinten beszélek.
se (pl. volt Korona helye), parkolók kialakítása, szol
A polgármesterjelöltséget azért vállaltam, mert
gáltatások bővítése (Bíróság, vasúti magasperon, pi
szilárd meggyőződésem, hogy ez legalább akkora
ac), mindehhez vállalkozói tőke bevonása.
kihívás emberi és szakmai értelemben egyaránt,
- Lakáshoz jutás feltételeinek javítása: szociális
mint a gazdasági versenyszférában helytállni. Tu
lakásépítés mellett olcsó telkek biztosítása rászoruló
dom, hogy itt is naponta kell bizonyítani, mert
fiataloknak, szakembereknek, önkormányzati laká
ahhoz, hogy városunk fejlődjön a forráshiányok ellenére is, sok jó sok megvásárolhatósága reális feltételekkel.
szakembernek kell áldozatos, kemény szolgálatot vállalnia politikai né
- Közbiztonság további fokozása, a rendőrség technikai fejlesztése,
zetektől, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
ehhez alapítványi és egyéb helyi források biztosítása, a polgárőrség, a
lakosság együttműködésének erősítése.
- Szabadidős lehetőségek biztosítása, a meglévő intézmények jobb
kihasználása, múzeum létrehozása a Lázár- és egyházi gyűjtemény elhe
5
lyezésére, civil szerveződések felkarolása, a vállalkozói alapon strand, ül.
termálfürdő kialakítása, sportlehetőségek biztosí
tása, a diák- és versenysport támogatása.
EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLTJEI:
- Természet- és tájvédelem: a Sághegy adott
Celld.-i: 1. sz. TIMA LÁSZLÓ - 66 éves, nyugdíjas pedagógus
ságainak jobb kihasználása, az idegenforgalom
fejlesztése, akömyék rendezettsége (utak), hegy
2. sz. KAISINGER SÁNDORNÉ - 53 éves, banktisztviselő, MHB Rt.
község kialakítása, a bortermelés szervezettebbé
3. sz. FEHÉR LÁSZLÓ - 36 éves, testnevelő tanár, Gáyer Ált. Isk.
tétele; Marcal és a téglagyári tó termé
4. sz. GASZTONYINÉ FÓDI ZITA - 33 éves, óvónő, Szalóky S. U. Óvoda
szetvédelme, hasznosítása, horgászati, vadászati
5. sz. SÖPTEI JÓZSEFNÉ - 42 éves, a MÁVÉPCELL Kft. igazgatója
lehetőségek intenzívebb kihasználása.
6. sz. FÜZESI LÁSZLÓ - 55 éves, az ÁFÉSZ ügyvezető igazgatója
Alsóság: 7. sz. OSZKÓ IMRE - 50 éves, anyaggazd. csop.vez., Városi Kórház
- Celldömölk-Alsóság-Izsákfa
együtt
8. sz. MOLNÁR CSONGOR - 39 éves, biztosítási szervező, ÁB
élése, együttmaradása, közös fejlesztése, köz
9. sz. szavazókörben - ERDÉLYI ANTALT támogatjuk
lekedési lehetőségek bővítése,
Izsakfa: 10. sz. CZIRÓK ZOLTÁN - 38 éves.
sajátos problémáik hosszú távú
korrekt megoldása.
MAV Kocsijavító vezetője

'

(

REALISTÁK VAGYUNK, ÉS VÁROSUNKÉRT MINDENT
Balogh Zsolt vállalkozó 1994 nyarán Alapítvány
a Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkormány¬
zati Munkájának Elősegítéséért elnevezéssel köz
érdekű, nyílt alapítványt hozott létre 10 000 forint
alaptőkével, azzal a megkötéssel, hogy az alapítvá
nyi tőke nem, csak a mindenkori kamat hasz
nálható fel.
Az alapítvány célja: a diákönkormányzat által
szervezett rendezvények, táborok, versenyek költ
ségeire, díjaira biztosítson fedezetet. Az alaptökét
az iskola nevelőtestületének tagjai egyéni befizeté
sekkel 55 000 forintra emelték.
Az APEH Vas Megyei Igazgatósága határozata-

Alapítvány
a Gáyer iskolában
ban helyt adott, hogy az alapítvány adóalap-csök
kentő kedvezmény igénybevételéhez levonásra jo
gosító igazolást adjon.
Az alapítvány pénzforgalmi számlaszáma és
elnevezése: 854-000554-OTP Celldömölki Fi
ók; Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkor
mányzati Munkájának Elősegítéséért Alapít
vány.

MEGPRÓBÁLUNK!
Az alapítvány abban az esetben jelenthet minő
ségi változást az önszerveződő tanulói rendezvé
nyek lebonyolításában, ha éves szinten kamatai el
érik legalább a 40 000 forintot.
A kuratórium nevében azzal atiszteletteljeské
réssel fordulunk a polgárokhoz, vállalkozásokhoz,
vállalatokhoz, hogy lehetőségeik függvényében tá
mogassák a felnövekvő generációkat, hogy elsajá
títhassák a demokratikus közösségi élet szabályait,
anyagi fedezetet teremtve ötleteik megvalósítá
sához.
Lcndvay Istvánné
Bakó István
DÖK. vez. pedagógus
iskigazgató

ÚJ K E M E N E S A L J A
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A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

NOE
CELLDÖMÖLKI CSOPORTJÁNAK KÉPVISELŐJELÖLTJEI:

GIORDAN JENŐ
1. vk.

PAL LENARD
2. vk.

VADÓCZ JENŐ
3. vk.

SOMOGYI LASZLONE
6. vk.

A NOE a család érdekeiért száll síkra,
hivatása a családos életforma értékeinek felmutatása
és egymást segítő közösségek kialakítása.
A legnagyobb család is az első gyermekkel kezdődik.
A család - (párttól, világnézettől függetlenül) egyetemes érték.
SZAKAL LÁSZLÓ
5. vk.

A család minden tagja - a csecsemötöl
a dédszülőkig - egyformán fontos.

PALFFY ZOLTÁN
7. vk.

Szavazzon a NOE jelöltjére, és nyugodt lehet, mert településünk gondját-baját jól ismerő,
felelősséggel gondolkodó és cselekvő, településünk jövőjében bízó és
ezért dolgozni akaró ember lesz a képviselője!
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Somlai Károly, a L A E T polgármesterjelöltje
Tisztelt celldömölki, sági és izsákfai választópolgárok!
Szeretném megköszönni, hogy a létaunimum alatt élók által pol
gármesteri cím elnyeréséért való indításomat szavazataikkal támogat
ták. Nem nagy szólamok kellenek Celldömölknek, hanem a valós,
igazságos helyzet pontos feltárása, és a lehetőségek kihasználása.
Most már ideje lenne levenni Celldömölkről a színes takaró füg
gönyt. Meg kell vizsgálni az alapokat, melyen Celldömölk városa áll.
A legegyszerűbb ember is tudja, hogy bármilyen gyönyörű épület is
összedől, ha nincs megfeleló tartópillére. Ez a tartópillér pedig Cell
dömölk választópolgáraiból tevődik össze.
*
Ha állandóan azzal kell a létminimum alatt élőknek foglalkozni,
hogy a családnak meglegyen a mindennapi betevő falat, akkor már
igen nagy a gond. Nem engedheti meg magának Celldömölk vezetése,
akit a választópolgárok választottak meg, hogy nem ezt tekinti a leg
első feladat megoldásának. Az újságot olvasva értesül a szegény em
ber, hogy nem küzd a képviselő-testület azért, hogy Celldömölk vá
rosa ne haladjon a lejtőn lefelé. Hogy miért mondom ezt? Egyszerű
vasutascsalád gyermekeként megtanultam a szüleimtől, hogy amit
verejtékes munkával megszereztünk, azért a körmünk szakadtáig ra
gaszkodunk.
ÉDÁSZ-Kórház-GAZMŰ-Mentők-Telefon-Lakások (bérleti díj,
lakásárak). A fentieket ha elengedjük vagy hagyjuk gyengítem, akkor
a saját süllyedő sodródásunkat segítjük elő. Nagyon jó érzés fogott
el, hogy a celldömölki kórház megmaradása mellett állt ki Makkos
István polgármester úr is. A mindennapi gondok mellett az emberek
meghallják, hogy nem áll a képviselő-testület hivatása magaslatán,
nincs megfelelő, szakirányú végzettségű ember a döntéseknél.

*
Celldömölk egyik legnagyobb problémája a lakáshelyzet. (Irreális
árak, teljesíthetetlen eladási forma.)
- Szociális helyzet valós felmérése.
- A létminimum alatt élők segítése. (Elbírálási forma kidolgozása.)
Celldömölk az elkövetkezendő években elképzelhetetlen egy uszo
da nélkül. Talán az egyik legjobban kihasználható létesítménye lenne
Celldömölknek és környékének. (Iskoláknak, sportköröknek, mozgás
sérülteknek, felnőtteknek, gyermekeknek korhatár nélkül.)
Egészséged megvédése érdekében a legmesszebbmenőkig támo

gasd, összefogással, ellenségeskedés nélkül, és egy kitűnő szakmai
gárdával nem lehetetlen a megoldása. Tudom, hogy nagyon sok dolog
vár még megoldásra, de jó háziasszony-politikával és takarékosság
gal, bizonyos dolgok lemondásával meg lehet oldani.
Meg kell oldani a fiatalok szórakozási gondjait is. Hétvégeken nem
tud mit kezdeni idejével és erejével.
Meg kell oldani Celldömölk városának a cigányság problémáját.
Legmesszebbmenőkig küzdeni kell azért, hogy a milliók ne olyan
kezekbe kerüljenek, akiktől a választópolgárok és családjaik károsod
nak.
Olyan vállalkozókat segítsünk, akik
- munkahelyeket teremtenek
- j o b b kiszolgálást biztosítanak
- olcsóbb árut termelnek
- megbecsülik a vásárlót és a fogyasztót.

*

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy nemcsak a dolgozókat kell
szigorúbban elszámoltami, adóztatni, hanem azokat is szigorúan el kell
számoltatni, akik becsapják az államháztartást, mert ez azon keresztül
minket, kispénzűeket sújt a legjobban. (Áremelés, villany, víz, gáz síb.)
Nem szabad megengedni, hogy félrevezessék a képviselő-testületet
különböző nagy szólamokkal és ígéretekkel. Ezért hangsúlyozom,
hogy minél több szakirányú végzettségű embert kell bevonni az elbí
rálásokba, és a testület csak akkor mondjon igent, ha az teljesen
világos. Döntés után nyugodtan tudjon aludni, és másnap az emberek
szemébe nézni.

*
Csak annyi megbecsülést adj meg a másiknak, mint amennyi meg
becsülést megkívánsz magadnak.
Ne legyenek közömbösek, és menjenek el a választásra, és döntse
nek szívük szerint.
Saját jövődet alakítod, és fölötte döntesz!
Köszönöm bizalmukat.
A LA ÉT jelöltje:
Somlai Károly
(Maszka)

Nevükben még Kemenes - múltidézés képeslapokkal w

A közigazgatási „rendezések" átrajzolják a térképeket, de ez nem
változtat azon, hogy a települések a helyükön maradnak. Korábban a
celldömölki járáshoz tartozott az a két község, amelyeknek a képes
levelezőlapjait közöljük. Öt falu került el az 1945 utáni átszervezések
miatt tőlünk, kettő közülük olyan település, amely ma is nevében
hordja a Kemenes elnevezést. A falvak a következők voltak: Keme-

neshőgyész, Magyargencs, Egyházaskesző, Várkesző és Kemenesszentpéter. Ezek a falvak a volt járás északkeleti részén találhatók.
Annak idején sokat látogattuk ezeket a szép településeket a Marcal
megyehatárt is jelentő szakaszán nyugatra. Á képeslapokat a Hazánk
Könyvkiadó jelentette meg.
DJ.
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Négy év - négyszáz vállalkozás

Az elmúlt négy-öt évben végbe
ment társadalmi, politikai változá
sok természetes velejárója volt a
gazdasági szerkezet átalakulása.
Miután a gazdaságtalanul működő
munkahelyek megszűntek, a mun
kavállalási lehetőség jelentősen be
szűkült. Új lehetőségként megjelent
a vállalkozás azok számára, akik
megfelelő ambíciót éreztek és némi
anyagi háttérrel is rendelkeztek.
Az 1990 áprilisában elfogadott új vállalko
zási törvény megjelenésétől, illetve az állami
vállalatok privatizációjával egy időben nagy
változáson ment át városunk kereskedelmi és
vendéglátóipari helyzete is. Az említett tör-

vendéglátóipari tevékenységet folytatókat
emeltük ki, a továbbiakban ezzel a szférával
foglalkozunk részletesebben.
1990 előtt a kiskereskedelmi üzletek száma
77 volt, ebből 24 volt vállalkozói. A vendég
látóipari egységek száma 24 volt. Négy évvel
később, tehát az idén már 184 kiskereskedel
mi egység található a városban, ebből 115 a
vállalkozói. Vagyis a kereskedések száma két
és félszeresére nőtt; ezen belül a vállalkozóké
csaknem ötszörös lett. A vendéglátóiparban
jelenleg 44 egység található, ebből 33 a vál
lalkozói. Az emelkedés mértéke itt is csak
nem kétszeres.
Az új vállalkozói törvény megjelenése óta
168 kiskereskedelmi egység alakult, ebből 61
szűnt meg, ez több mint 36 százalék. A ven
déglátóiparban az új vállalkozások száma
ugyanebben az időszakban 56, és ebből meg
szűnt 36. Ez 64 százalék. Ezek zöme palac-

Kiskereskedelrniüzletek
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vény hatályba lépéséig lényegében a Celldö
mölk és Vidéke ÁFÉSZ, a Vas Megyei Ipar
cikk Kereskedelmi Vállalat és a Vas Megyei
Vendéglátó és Szálloda Vállalat egységei biz
tosították városunkban a kereskedelem és a
vendéglátás területén az ellátást. Ezen a két
területen mindössze 24 üzlet működött vál
lalkozásban. Hogy a konkurenciahiány mi
lyen mennyiségi és minőségi következmé
nyekkel járt, azt mindnyájan tapasztaltuk.
Az átalakulásnak vannak negatív következ
ményei is. Egy ideje nincs hová szállítani a
hasznos hulladékot; jó ideig nélkülöznünk kel
lett a ruházati áruházat; ma sem tisztázott még
a Sághegy Étterem sorsa. Akadnak olyan „ke
reskedők", akik kiadós korrepetálásra szorulná
nak az eladói etikából és morálból. Jóval erősebb azonban a pozitív változás, amit elsősor
ban a lényegesen szélesebb áriakínálat jelent
Árban is sokszínűbb a választék. A diszkont
üzletek, a rendszeres akciók módot nyújtanak a
takarékosabb bevásárlásokra is.
Városunkban jelenleg mintegy 470 vállal
kozó van. Közülük a kiskereskedelmi, illetve

»
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*
Nemes Zoltánt megkérdeztük arról is, mi
lyen tanácsokat adna a leendő vállalkozók
nak, és mire hívná fel a már működő vállal
kozók figyelmét?
- Az újonnan vállalkozóknak azt tanácso
lom, mielőtt eldöntik, hogy milyen vállalko
zásba kezdenek, jöjjenek be hozzánk a hiva
talba. M i szívesen tájékoztatjuk őket, hogy
melyek a hiányszakmák, melyek az úgyneve
zett fehér foltok, és felvilágosítjuk Őket vala
mennyi teendőjükről.
- A már működő vállalkozóknak felhívom a
figyelmét, hogy június 30-ig be kellett mutatni
a szakhatósági engedélyeket az 1991. április 1től nyitott üzletekről; ugyancsak eddig a határ
időig rá kellett vezetni az adószámot a vállal
kozói igazolványokra. Ennek az előírásnak még
mindig többen nem tettek eleget.
- Mind a működő, mind az induló vállalko
zóknak a figyelmét felhívom a gazdasági ka
marákról szóló 1944. évi XVI. sz. törvényre.
Ennek értelmében a létrejött kamarák valame
lyikébe (kereskedelmi és ipari, agrár, illetve
kézműves) minden vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező személynek és gazdálkodószerve
zetnek kötelező belépnie.
Völgyi L

vállalkozások

1

20-

40

kozott italokat forgalmazott. A megszűnt vál
lalkozások viszonylag magas arányából meg
állapítható, hogy a magánszférában valóban
a piaci törvények uralkodnak. Aki nem tudja
a lépést tartani, óhatatlanul lemorzsolódik,
hisz ebben a kategóriában nem lehet tőkein
jekcióra számítani. Grafikonjaink a kiskeres
kedelmi üzletek számának alakulását, illetve
a megszűnő vállalkozások számát igyekez
nek érzékeltetni.
Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Mű
szaki és Vállalkozói Osztálya bocsátotta ren
delkezésünkre. Nemes Zoltántól, az osztály
főtanácsosától azt is megtudtuk, hogy az ipa
ros szakmában főleg a másodállású vállalko
zók száma csökken. Ennek következtében
sajnos városunkban is emelkedik a feketegaz
daságok száma, amire - mint mondta - külön
oda fognak figyelni.

mi
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A téli etetésre azért van szükség, mert ro
varevő énekesmadaraink egy jelentős része
állandó madarunk. A havas, hideg téli hóna
pokban a táplálék megszerzése lényegesen
nehezebb a számukra. Ezen a nehézségen kell
átsegítenünk a madarakat, gondoskodva a ter
mészetes táplálék kiegészítéséről. Az etetést
átlagos időjárási viszonyok mellett csak de
cember elején célszerű elkezdeni. Február
közepén-végén fokozatosan be is kell fejezni,
hisz például a cinegék március elején már
párokra szakadnak és nem jó, ha rászoknak a
kihelyezett eleségre. Ilyenkor már többnyire
elegendő természetes táplálékot is találnak.

A i: K

3

A madarak téli etetése

Az etetés aranyszabálya: Inkább el se
kezdjük, mintsem a tél közepén abba
hagyjuk!
Ahogy beköszönt a tél, lehullik az első hó,
zúzmara lepi be a fákat, bokrokat, segítségre

szorulnak kis tollas barátaink. Szinte várják
az ember segítségét. Ezt tavasszal és nyáron
bőségesen visszahálálják! Etessük a madara
kat!
d.j.

A cinegeféléket olajos magvakkal - napra
forgó, tökmag, kendermag - , marha és birka
faggyúval, zsírszalonnával, zsiradékok - vaj,
margarin - felhasználásával készített madárkaláccsal egyaránt etethetjük. A különböző
etetőtípusok közül az automata etetők a leg
célszerűbbek, ezek hosszabb, rövidebb ideig
elegendő mennyiségű táplálékkal tölthetők
fel, s így nem igényelnek naponkénti ellen
őrzést. Legjobbak azok a típusúak, melyeken
egyszerre több madár is tud táplálkozni. A
rigóknak, vörösbegyeknek a legmegfelelőb
bek a különböző gyümölcsök, az erre a célra
gyűjtött bodza vagy más, madarak által ked
velt bogyók, továbbá főtt zöldségek, burgo
nya.

íj MEGKÉRDEZTÜK
I
í VÁLASZOLTAK í
Miért mondott le
a CVMSE
ügyvezető elnökségéről?
Válaszol: Szabó István
Bármit nyilatkoznék, az nem fogja egy
magában megoldani Celldömölk sportszakosztályainák gondjait. Sokan talán azt remé
lik, hogy most az ügyvezető elnök kitereget,
tehát szenzációt várnak. Szó sincs erről.
Ma Magyarországon a sport nagyon hát
térbe szorult, mert a gazdasági helyzete sem
rózsás az országnak. Celldömölk sem tudja
kivonni magát ebből a kényszerhelyzetből,
de biztosan lehetne nagyobb összefogás és
odafigyelés azok részéről, akik eddig ezredrangúnak tartották a sportot. Természetesen
tisztelet és köszönet jár mindazoknak, akik
ilyen gazdasági körülmények között is tá
mogatták a CVMSE-t. Ezek az összegek
azonban éppen csak arra voltak elégsége
sek, hogy elmondhassuk: sportélet is van
Cellben. A létesítmény önmagáért beszél, s
ezt láthatják szurkolóink is. Pénz nincs rá,
így állaga egyre romlik. A három szakosz
tály - a labdarúgókat kivéve - az elmúlt
másfél év alatt kiválóan szerepelt, dicsősé-

get szerezve a városnak. A labdarúgók is
sokkal többre képesek, mint azt pillanatnyi
helyezésük mutatja. Ennek ellenére műkö
dési feltételeink - finoman fogalmazva nagyon szerények. Ebből a helyzetből
előbbre lépni már nem lehet, sőt visszaesés
várható.
Lemondásom oka sokrétű, ezért csupán a
legfontosabbakról szólnék. A CVMSE ügy
vezető elnökének feladatköre egész embert
kíván. A megbízatást munkahelyi elfoglalt
ságom miatt nem tudom tovább vállalni.
Azt pedig, hogy minimális összegből úgy
működtessen az ügyvezető egy egyesületet
tovább: a kiadásokra a fedezet esetleges,
végképp nem vállalhatom. Az idén ésszerű
en tervezett gazdálkodással sikerült elérni,
hogy a CVMSE nem keveredett adósságba.
Ezt talán csak egyszer lehetett megoldani.
A jövő évi várható gazdasági nehézségek
(cégeknél, vállalkozóknál stb.), az energiaáremelkedés, az infláció miatt szinte lehe
tetlen feladatnak látszik a CVMSE működ
tetése, ha nem kap megfelelő támogatást.
Az elvárások a tisztelt szurkolók részéről
magasak, a játékosok sportoltatása és a lé
tesítmény egyre többe kerül. Az egyesület
nem tud annyi pénzt Összekéregetni (ez szó
szerint értendő!), amivel megnyugtatóan
működtetni lehetne. Van még néhány olyan
sportszerető vezető, akik ingyen támogat

ják, munkájukkal segítik az egyesületet, de
a végtelenségig ezt sem lehet kihasználni.
Az egyesület vezetőinek és anyagi támoga
tóinak ez a köre is egyre szűkül. Ma talán
- némi túlzással - csak azok dolgoznak a
CVMSE-nél társadalmi munkában, akik va
lóban szeretik sportágukat. Ha lemondanak,
akkor szinte nincs senki, aki elvállalja a
szakosztályok vezetéséi olyan szinten, hogy
az eredményes legyen. Most még van ered
mény, de ha ők is lemondanak...
Jellemző példa, hogy a labdarúgóknál a
másfél év alatt két szakosztályvezető is volt,
és jelenleg sem találtunk senkit, aki vállalná
a nem kis gondokkal járó munkát, pedig
most tavasszal szükség lenne egy tapasztalt
szakosztályvezetőre.
Nagy a változtatási igény, de vannak
olyanok is, akiknek jó, ha a sport stagnál,
sőt visszafejlődik. Pedig nem kell talán utal
ni arra, hogy mindennapi életünkben milyen
fontos élettani és lélektani szerepe van a
sportnak.
December 29-ig, illetve formailag a
CVMSE közgyűléséig maradok a tisztsé
gemben. Ezúton szeretném megköszönni a
sportolók és az egyesületi vezetők munká
ját, valamint mindenkinek a támogatását,
akik megértették a CVMSE nehézségeit és
segítették munkámat.
Németh Tibor
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<C> SPORT <C> eredmények - események ^ SPORT <ç>
Országos

Serdülő Kézilabda

Kupa

Százszázalékos a Celldömölk
2. forduló
CVMSE-Tatabánya 21:16 (10:8)
Celldömölk: DÉNES ÁKOS - VARGA TAMÁS (8), TÁNCSICS
PÉTER (4), DÖBRÖNTE CSONGOR (3), Horváth Zsolt (1), Koronczai Gábor (1), Lendvai Roland (2). Csere: Tamás Gergely, Pozsonyi
Mihály (2), Gyurák Péter, Joó Balázs, Kormos Tamás.
A rosszul előkészített teremben nehezen .melegedett be", lendült já
tékba a hazai csapat A kellemetlenül sokat cselező játékstílusú Tatabánya
ellenállását fokozatosan felőrlő celli együttes küzdelmes mérkőzésen,
nagy akarással gyűjtötte be az újabb két pontot. Sajnos szokatlan, éppen
ezért említést érdemlő gesztus, hogy a Rezgőnyárfa étterem (Kovács
Csaba és Zita) a mérkőzés után vendégül látta a csapatot...
3. forduló
Hort SE-CVMSE 20:25 (9:15)
Celldömölk: DÉNES ÁKOS - KORONCZAI GÁBOR (1), VAR
GA TAMÁS (10), TÁNCSICS PÉTER (7), HORVÁTH ZSOLT (4),
POZSONYI MIHÁLY (2), DÖBRÖNTE CSONGOR (1). Csere: Ta
más Gergely, Gyurák Péter, Kormos Tamás.
A sérülésekkel bajlódó, tartalékosán felálló CVMSE mindvégig
kezében tartotta a mérkőzés irányítását és a második félidőben feltá
madó budapestiek ellen győzelme egyetlen pillanatig sem forgott ve
szélyben. Különösen az első játékrészben nyújtott remek teljesítményt
a Tamás Gábor és Süle Nándor által vezényelt gárda.
A 3 forduló után 6 pontos, 100 százalékos celldömölkiek már fél lábbal
a legjobb 16 között érezhetik magukat, sőt, jó eséllyel pályáznak a csoport
első helyére. Nem szabad persze elfeledni, hogy a veszprémi FOTEX
csapatát a hazai fiaskó után bizonyára fűti a visszavágás vágya...

Megyei női kézilabda-bajnokság
Az őszi utolsó három forduló eredményei:
%_ A
Linde SE-Celldömölk
26:29
Celldömölk-Sárvár Sága
25:18
Körmend-Divodent-Celldömölk 22:20
Az őszi végeredmény: 1. Körmend-Divodent 22 pont
2. Tanárképző I I . 19 pont
3. Celldömölk 16 pont
A góllövőlistán Varga Veronika (Celldömölk) 83 góllal a harmadik
helyezett.

Asztalitenisz ^
NB Il-es férfi bajnoki mérkőzés
Hévíz-Celldömölk 10:7
Győz: Gáspár 4/3, Molnár 4/2, Máthé 4/2.
Nem várt nagy küzdelemre késztette a
bajnokaspiránst az őszi idényben egyen
letesen jó teljesítményt nyújtó celli
együttes.

Az asztalitenisz Falusi Szpartakiád megyei
döntőjén Kemenesaljáról a férfiak között
csak a köcskiek számára termett babér: a csa
pat, valamint Elekes egyéniben harmadik lett,
a Lórántfy-Szabó páros pedig második he
lyezést szerzett. A női együttesek közül bron
zérmes a nagysimonyi gárda, míg női páros
ban Baranyainé Kováccsal az oldalán megyei
első helyezést ért el.

Megyei labdarúgó-bajnokság
Gérce. Vásárosmiske-CVMSE 0:0
Gérce, 300 néző. Celldömölk: Finta - Závecz, Sebestyén N., Tarczi,
Sebestyén A. - Pázsi (Nagy A.), Kolonics, Pacsi, Varga N. - Molnár
I . , Dénes.
Az őszi idényzárón fontos pontot szerzett a celli csapat, bár a
mérkőzés képe alapján nekik volt több esélyük a győzelemre...

A bajnokság őszi végeredménye
1. Bük
2. Tápián SE
3. Kemenesalja
4. Rábatótfalu
5. Marker SC
6. Nárai-Libros
7. S. Vasas
8. Vasvár
9. Kőszeg
10. Gérce
11. Jakfa
12. Uraiújfalu
13. Tanárképző
14. Celldömölk
15. Egyházasrádóc
16. Szergény

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
11
8
8
7
7
7
6
6
4
5
4
3
3
3
2

3
2
4
4
4
3
3
2
1
5
2
3
5
5
3
1

1
2
3
3
4
5
5
7
8
6
8
8
7
7
9
12

49-12
36-11
40-16
26-16
33-23
27-15
19-17
27-27
28-29
19-28
21-41
15-26
15-26
18-30
13-31
20-58

36
35
28
28
25
24
24
20
19
17
17
15
14
14
12
7

Megyei I I . osztály sárvári csoportjának
őszi végeredménye
1. Hegyhát
2. Kőrismenti
3. Jánosháza
4. Hegyfalu
5. Pecöl
6. Rábapaty
7. Kemenesmagasi
8. Csénye
9. Egyházashetye
10. Ostffyasszonyfa
11. Ikervár
12. Nagysimonyi
13. BŐ
14. Csönge

13
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
6
4
4
5
5
5
5
4
3
2
1

2
3
1
5
7
7
4
3
2
1
3

-3
1

2
1
3
2
2
2
4
5
6
7
6
10
8
11

34-16
32- 7
38-12
24-12
28-16
16-13
22-24
26-25
33-31
24-33
18-28
17-34
15-32
7-51

Sági sport
Jól szerepeltek a sági csapatok az általános
iskolák körzeti versenyén. Eredmények:
Labdarúgás - 5-6. osztályosok: Ság-Gáyer
4-1; Eötvös-Ság l - l . 7-8. osztályosok: Ság¬
Eötvös 3-0; Ság-Gáyer 2-1; GimnáziumSág 2-0. Kézilabda, leány - 7-8. osztályo
sok: Ság-Jánosháza Batthyány 6-4; Ság-Já
nosháza Szt. Imre 11-2.
Népszerű sportág a sági iskolában az asz
talitenisz. A fiúk versenyén több, mint Öt
venen álltak asztalhoz. Az 5-6. osztályosok
versenyét egy itt tanuló kínai fiúcska, Tian
Y i nyerte, aki azóta nagy szorgalommal ké
szül a városi alapfokú versenyre. Eredmé
nyek: 5-6. osztály: 1. Tian Y i , 2. Tóth Im
re, 3. Tóth Miklós. 7-8. osztály: 1. Lempek
Róbert, 2. Csói Gábor, 3. Hajós Szabolcs.
V.L.

Celldömölk Város
Önkormányzatának lapja.
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MAKKOS ISTVÁN polgármester.
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